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Hanstholmen. Hanstholm-knuden udgør Danmarks
nordvestligste forbjerg, hvor Vesterhavet og Skagerrak
mødes. Gennem årtusinder er holmen opstået som en
mosaik af geologiske dannelser fra forskellige tidsaldre. I stenalderen var hele Thy et ørige omgivet af hav.
Efterfølgende landhævning de sidste 5.000 år har
gjort Hanstholmen landfast med det øvrige Thy. I dag
fremstår holmen som en højderyg mellem Hanstholm
og Vigsø.
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Vigsø var en af den dansk-norske skudehandels centre med kort sejlafstand og beskyttet beliggenhed i bugten. Herfra blev sendt store mængder korn og andre
fødevarer til Norge i bytte for blandt andet træ og jern.
Især under Napoleonskrigene (1807-1812) havde stedet
stor betydning. Skudehandlen ophørte i 1890.
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Vigsø Plantage ligger øst for Vigsø med gode
muligheder for vandreture. Plantagen rækker ud mod
nordvendte skrænter, hvorfra der er en imponerende
udsigt over klithederne, strandene og Vigsø Bugt.
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Museumscenter Hanstholm. Batteri Hanstholm
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Hanstholm by og havn. For 100 år siden var
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Hanstholm Byplantage er etableret i 1950’erne
for at skabe læ for byen og tilsløre de tyske fæstningsanlæg. Der er et barsk klima, og de vestvendte skovbryn er stærkt præget af Holmens forblæste beliggenhed på Jyllands skulder.
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Hanstholm Fyr blev anlagt i 1843 og elektrificeret

er Nordeuropas største forsvarsanlæg fra 2. Verdenskrig. Læs mere på www.museumscenterhanstholm.dk.
Hanstholm et lille fiskerleje med nogle få huse på
toppen af holmen. I 1917 blev det besluttet at bygge
en havn på stedet. Der var store planer for fremtiden,
men havneprojektet gik helt i stå under 2. Verdenskrig.
Først i 1967 blev havnen indviet. I dag er Hanstholm en
moderne industri- og handelsby med Danmarks største
konsumfiskerhavn.

i 1889. Det var det første linsefyr i Danmark og i en
periode verdens kraftigste. Det er også Danmarks højest beliggende fyr, der med sine 65 meter over havet
kan ses langt ud i Nordsøen. Det er offentlig adgang til
fyrtårnet og jævnligt kunstudstillinger i fyrbygningerne.
Læs mere på www.hanstholmfyr.dk.

Velkommen til Hanstholmen
og Vigsø
Det er en af de mest imponerende udsigter over Vesterhavet
og Skagerrak, som møder én på toppen af Hanstholmens
høje kystskrænter. Hanstholm-knuden rækker ud i havet som
Danmarks nordvestligste hjørne, og man kan her få et stærkt
indtryk af de kræfter, som havet og blæsten påvirker kystlandskabet med. Fra skrænten ved fyret er der fantastiske udsigter
over Hanstholm Vildtreservat.
Der er afmærkede vandreruter i området. På grund af
det meget kupered terræn er de fleste afmærkede 		
ruter ikke handicapegnede. Fra Hanstholm Fyr går en
handicapvenlig sti mod vest igennem skoven. Som 		
rundtur er stien i alt 600 meter lang.
Der er en afmærket cykelrute rundt om Hanstholm 		
Vildtreservat. Ligeledes går den nationale cykelrute nr. 1
Vestkystruten igennem Hanstholm, og den nationale
cykelrute nr. 2 starter i Hanstholm.
Hunde må medtages i snor på de offentlige arealer. 		
På strandbredden må hunden være løs men under 		
kontrol i perioden 1. oktober til 31. marts.
I Hanstholm Byplantage er der i samarbejde med 		
Hanstholm Rådet anlagt et aktivitetsområde med 6 		
små shelters, bålhytte, naturlegeplads, crossfitbane og
handicaptoilet. Desuden er der øst for Vigsø, nær 		
stranden, et primitivt overnatningssted med shelter.
Her er vandrere og cyklister velkomne til at overnatte,
også i telt, en nat eller to.
Læs mere i den digitale naturguide til Hanstholmen og
Vigsø på www.nst.dk/hanstholmen
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
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Signaturforklaring
Offentlig vej
Skovvej / motorkørsel tilladt
Skovvej / motorkørsel IKKE tilladt
Skovspor / sti
Lille
Gråkær
Bevoksningsgrænse
Bæk / Å
Have / bebygget område
Løvskov
Nåleskov
Overdrev / mark
Eng Søndre
Mose træer
Hede / klitter
Strand
Hundeskov
Privat skov
Privat hede / klitområde
Omkringliggende område
Sø / Hav
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1

Ræhr Sø

Udsigtspunkt / Parkering
Lejrplads / Grillhytte

Øster Ræhr

Hesseldal
Bjerg

Seværdighed/Kirke/Fyr/Båke
Surfing forbudt
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Sejlads forbudt
Badning frarådes
Hustomt

Såruphus

Bjerre

Statsejet ejendom
Savbjerg

Peter
Odgårds
Reservat: adgangsforbud
1/4 - 15/7
Plads

Reservat: adgangsforbud hele året
Kæmpehøj
Skrænter
Batteri 1-ruten
Vigsøruten
Handicapruter

Sokland

Handicaptoilet / Toilet
Bålplads / Badeplads
Primitiv overnatningsplads / Udsigtstårn

1

Blegsø

Bjerre Enge

Borup

2

Flyveplads

Vestkyststienes
cykelrute
Vestkyststiens
vandrerute

Frit Fiskeri / Naturlegeplads

Sårup

Otto Clausens
Agre

Kokkjær Vand

Vigsø 3
Plantage

