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Den Tilsandede Kirke. En af Nordjyllands mest
besøgte seværdigheder. Kirken, som også hedder
Sct. Laurentii Kirke, er delvist dækket af sand, som
siden sandflugtens begyndelse i det 16. århundrede
er føget hen over den. Stærke mænd fra menigheden
forsøgte dengang igen og igen at befri kirken for sand,
men i 1795 opgav man kampen.
Spirbakke Mile. Milen ved Spirbakke er en ung
vandremile, som endnu ikke er vandret så langt.
Vinden løfter sandet op ad klittens vindside og lader
det falde på klittens læside. Derved bevæger klitten
sig, man siger, at den ”vandrer”.

Praktiske oplysninger
Skagen Klitplantage blev anlagt i 1888 som et værn mod den
sandflugt, der plagede området. Den var også en slags byttehandel mellem Skagens fiskere og Rigsdagen. Rigsdagen lovede nemlig at efterkomme fiskernes ønske om en ny god
landevej til Skagen, hvis skagboerne stillede jorden til rådighed til anlæg af plantagen. Skagen Klitplantage består mest
af bjergfyr, skovfyr og bævreasp og er hjemsted for et væld af
arter af ynglefugle. Plantagen er et af landets fineste steder for
at spotte trækfugle. Det samlede areal dækker 1.475 hektar.
Skagensbanen kører fra Frederikshavn til Skagen. Se
www.njba.dk. I sommermånederne kører Nordjyllands
Trafikselskab bussommerrute nr. 99 fra Blokhus over
Hirtshals til Skagen. Se www.nordjyllandstrafikselskab.dk.

3

Sandmilen. Sandmilen har - modsat Spirbakke Mile
- næsten afsluttet sin vandring fra vest mod øst hen
over det smalle stykke land. Nu er den næsten nået til
Kattegat.

I nordenden findes en indhegning, hvor din hund kan
tumle sig uden snor. I den øvrige plantage skal hunde
være i snor. Byfogedskoven i den sydlige del af Skagen
by er hundeskov. Læs mere på www.nst.dk/hunde
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Rødstens Klit. Fra fugletårnet ved Rødstens Klit

Ryttere er velkomne i plantagen på den afmærkede
ridesti, på asfalterede veje og på grusveje, der er mindst
2,5 meter brede - her skal rytterne ride i siderabatten.
Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på afmærkede
cykel- og vandreruter. Læs mere på www.nst.dk/ridning

har du panoramaudsigt fra kyst til kyst over skoven til
de nøgne klitter ved Skagerrak og over heden til Sandmilen ved Kattegat. Vender du dig mod øst, kan du se
ind til Skagen by.
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Flagbakken. Et af de bedste udsigtspunkter i den
nordlige del af plantagen. Her har du en forrygende
udsigt over hav og by. Forår og efterår er Flagbakken
især velbesøgt, da de store fugletræk lokker fugleinteresserede til.
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Byfogedskoven - Danmarks nordligste bøgeskov.
Byfogedskoven er en grøn oase i udkanten af Skagen.
De cirka 10 ha skov har været kendt og brugt siden
1802 og er et yndet udflugtsmål. Skoven er Danmarks
nordligste bøgeskov.
Krøyers Hus. Den verdenskendte kunstmaler

Alle større skovveje er velegnede til kørestolsbrugere
og gangbesværede. Vandrestien Løvfaldsruten er anlagt specielt til kørestolsbrugere, og starter ved P-pladsen ved Grønnevej.
En 15 km lang og udfordrende mountainbikerute er
markeret med røde pæle med piktogram samt hvide
pletter på træerne. Banen veksler mellem kørsel på
grusvej, terrænkørsel på sandet undergrund og snoede
strækninger ind mellem træerne.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Skagen Klitplantage på www.nst.dk/skagen
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

P.S. Krøyer og hans kone Marie brugte fra 1895 det
gule bindingsværkshus i Byfogedskoven. Parret boede
og arbejdede her om sommeren frem til malerens
død i 1909. I dag rummer Krøyers Hus Naturstyrelsens
lokale enhed Vendsyssel.
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Værd at opleve

Signaturforklaring
Udsigtstårn
Parkering
Naturlegeplads
Toilet - åben i højsæsonen
Grillplads
Shelter
Lejrplads
Bålplads
Statsejet ejendom
Privatejet ejendom
Udsigtspunkt
Nordsøstien
Vestkystruten
Afmærkede vandreruter
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Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel tilladt
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Stier
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