Hanstholm Vildtreservat

Velkommen til Vestkyststien
Agger-Bulbjerg

Mellem Klitmøller og Hanstholm ligger et fredet klithedelandskab på næsten
40 kvadratkilometer, skabt af hav, blæst og sand i forening.
I reservatet yngler over 30 forskellige fuglearter, heriblandt tinksmed, rørhøg, mosehornugle og trane. Under efterårstrækket raster store flokke af gæs,
og om vinteren ses i søerne flokke af blandt andet troldand, hvinand og skallesluger. Odderen har fundet et fristed ved reservatets søer, og der er en stor
bestand af rådyr, ræv og krondyr. Vildtreservatet er lukket for færdsel i yngletiden. Den centrale del med de mange søer er dog lukket hele året.

Vestkyststien Agger-Bulbjerg er en vandre- og cykelrute på ca 80 km.
Cykelruten fortsætter sydpå til grænsen og nordpå til Skagen. Vandreruten,
som på store stræk følger den gamle redningsvej, er her identisk med den
internationale vandrerute Nortrail. Cykelruten følger dels skovveje og mindre offentlige veje, dels nyanlagte cykelstier. Ruterne kan benyttes i deres
fulde længde eller etapevis.
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Bulbjerg er den nordlige pynt af en kalkknude, der har været en ø i stenalderhavet. Den 47 meter høje limstensklint er Danmarks eneste fuglefjeld og rummer en stor ynglebestand af rider, en nordatlantisk mågeart. 100 m fra kysten
ses endnu rester af Skarreklit, en 18 m høj klippe af kalk og flint, som knækkede
over i en storm i 1978.
Bulbjerg indgik i det tyske forsvarsanlæg Vestvolden under anden verdenskrig. I den bunker, som ligger yderst på klinten, er der indrettet et lille
besøgscenter, som i tekst og billeder fortæller om de tyske anlæg, samt om
områdets kulturelle og naturmæssige forhold.

Vandreruten er afmærket med træpæle med redningsbåden som logo. Cykelruten er afmærket med blå-hvide
metalskilte med nummeret 1.

Overnatning. Der er overnatningsmuligheder på campingpladser, i det
gamle redningshus i Lyngby, eller på primitive lejrpladser.
Se www.udinaturen.dk for detajler om de enkelte pladser. Med hensyn
til andre overnatningsmuligheder, henvises til turistkontorerne i Hurup,
Thisted, Hanstholm og Vorupør.
Vandrerute. Vandreruten passerer områder med særlige adgangsbegrænsninger. Dette gælder for vildtreservaterne Agger Tange og Hanstholm Reservatet samt i fuglebeskyttelsesområderne på Lyngby Hede,
Stenbjerg Hede og Ålvand Hede. Disse områder er af hensyn til fuglenes
yngletid lukket for almindelig færdsel i perioden fra 1. april til 15. juli.
I vildtreservaterne er der desuden områder, hvor færdselsforbudet gælder
året rundt. I alle tilfælde er de pågældende arealer markeret ved skiltning.
Adgangsbegrænsningerne berører ikke retten til at færdes på Vestkyststien året rundt.
Handicapegnethed. Ved alle de beskrevne seværdigheder er der parkeringsmuligheder, og ved mange af dem vil det være muligt at færdes med
kørestol. Der henvises i øvrigt til lokale foldere for oplysning om P-pladser og handicapegnethed.
De statsejede arealer administreres af Naturstyrelsen, Thy.
Find flere oplysninger på www.nst.dk.

Hanstholm

Hanstholm Fyr blev opført i 1843. Fyret havde på det tidspunkt det stærkeste
fyrlys i Europa. I dag huser bygningerne ved fyret en del af MuseumsCenter
Hanstholm. Der er en lang række udstillinger om havet, havnen, kystfiskeriet
og redningsvæsnet.
Batteri Hanstholm er Nordeuropas største forsvarsanlæg fra anden verdenskrig. Batteriet var et led i Atlantvolden, som den tyske besættelsesmagt lod
opføre for at forhindre de allierede i at landsætte tropper. Batteriet rummede
blandt andet 4 kanoner af kaliber 38 cm, som havde en rækkevidde på 55 km.
Sammen med et søsterbatteri ved Kristianssand i Norge, var kanonerne næsten
i stand til at dække indsejlingen til Skagerrak. Til hver af kanonerne hørte en
bunker, som foruden tekniske faciliteter og ammunition rummede beboelse for
de 100 mand, der skulle til for at bemande kanonen. MuseumsCenter Hanstholm har opført en ny udstillingsbygning i tilknytning til en af kanonstillingerne.
Allerede i 1917 blev det vedtaget at bygge havn ved Hanstholm, men af
politiske grunde var projektet flere gange tæt på at blive skrinlagt, og der kom
til at gå mere end 50 år, før havnen stod færdig. Hanstholm Havn er i dag
Danmarks største fiskerihavn for konsumfisk, og der er færgeforbindelse til
blandt andet Norge og Færøerne.

Vestkyststien
Agger-Bulbjerg

Vandreture nr. 31
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens
hjemmeside www.nst.dk.

Lild Strand

Få km vest for Bulbjerg ligger fiskerlejet Lild Strand,og mod øst skimtes
Thorupstrand, som er det eneste sted på vestkysten, hvor der endnu i større
omfang drives erhvervsfiskeri med både fra åben strand.
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Bulbjerg

Vestkyststien
Agger-Bulbjerg

af høfder, som strækker sig fra Bovbjerg til Agger. De sorte huse i Agger er et
tavst vidnesbyrd om dette arbejde. Her støbtes betonelementer til kystsikringen, og herfra blev de transporteret på skinner til høfderne.

Redningsvæsnet blev oprettet i 1852, og frem til 1930-erne blev der opført redningsstationer med korte mellemrum hele vejen langs vestkysten.
Redningsstationen i Stenbjerg er fra 1934. Den rummer et lille museum, som
fortæller om fiskerlejets historie og redningsstationens funktion frem til 1972,
hvor den blev nedlagt. Den 2. weekend i juli afholdes Stenbjergdagene, hvor
der er musik og underholdning, og hvor der dækkes op med alle havets specialiteter.

Klitmøller

Landskab og sandflugt

Da stenalderhavet for 6.000 år siden havde sin største udbredelse, lå kysten fra
Agger til Klitmøller 5-10 km øst for den nuværende kyst, og det nordlige Thy
var delt op i øer. Landet har siden hævet sig, og når vi i dag går på redningsvejen, så går vi på stenalderhavets bund. Mange steder ser man de gamle kystskrænter. Ved Hanstholm og Bulbjerg er de særligt markante.
Landhævningen bragte en masse sand frem i dagens lys. Det samme gjorde
havets virksomhed, og det førte til dannelsen af havklitter langs kysten og en
ødelæggende sandflugt ind i landet.
Sandflugten forværredes betydeligt ved, at man lod får og kreaturer græsse
frit i klitten, samt ved at man høstede klittens vegetation til foder. Sandet blæste
ind og lagde markerne øde, og mange gårde og hele landsbyer måtte forlades.
Først i starten af 1800-tallet lykkedes det at begrænse sandflugten, dels ved
strenge restriktioner mod græsning og borttagning af plantevæksten, dels ved
at man plantede hjælme og dæmpede vindbrud med afhugget lyng.

Klitplantagerne

De første forsøg med træplantning blev gjort omkring 1820, men med ringe
held. Bedre gik det midt i århundredet, hvor det lykkedes at finde nogle af de
træarter, som kunne trives under de barske forhold. Frem til omkring 1930
opkøbte og tilplantede Statens Klitvæsen tusindvis af hektarer med især bjergfyr, østrigsk fyr og hvidgran. I dag domineres klitplantagerne af sitkagran,
ædelgran og skovfyr, men også eg, bøg og andre løvtræarter dækker stadig
større arealer.

Agger Tange

Frem til stormfloden i 1825 udgjorde sandtangen mellem Bovbjerg (20 km syd
for Thyborøn Kanal) i syd og Lodbjerg i nord eet sammenhængende værn mod
Vesterhavet. Men havet brød igennem og dannede Agger Kanal, som ved en
senere stormflod i 1862 blev afløst af Thyborøn Kanal. Siden har denne kanal
været Limfjordens port mod vest. Siden slutningen af forrige århundrede er
tangerne løbende blevet sikret mod Vesterhavet af en næsten ubrudt række

På Toftevej i Agger ligger et fredet fiskerhus. Museet har indrettet en udstilling
i bygningens anneks.
Lavvandede områder, de store lagunesøer og vaderne på tangens østside
giver tilsammen gode yngle- og fødesøgningsmuligheder for mange arter af
vandfugle. Knopsvane, gravand, gråand, spidsand og blishøne, strandskade,
vibe, rødben, brushane og stor kobbersneppe er blandt de mest almindelige
ynglefugle. Tangen er desuden en vigtig rasteplads for mange fuglearter på
forårs- og efterårstræk. Området har status som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Lodbjerg Fyr

I sejlskibenes tid strandede der utallige
sejlskibe langs Jyllands vestkyst. Derfor byggede man fra midten af forrige
århundrede fyrtårne og sømærker for
at støtte skibenes navigation.
Lodbjerg Fyr er opført i 1883 af
granitblokke fra Bohus i Sverige. Der
er adgang til fyrtårnet mod en beskeden betaling. Herfra har man udsigt
over et barsk landskab, domineret af
klitplantagen, klitheden og de forrevne
havklitter. Fyrmesterboligens frodige
have, danner en stærk kontrast hertil
og fortæller om betydningen af læ.

Nr. Vorupør

Nr. Vorupør er et af de få steder, hvor der stadig fiskes med kuttere direkte
fra åben strand. Engang var der 27 hjemmehørende både, nu er der kun to
tilbage. Læmolen, som er bygget i 1908, beskytter landingspladsen, men
samtidig øver den tiltrækning på lystfiskere eller folk, som bare har lyst til at
opleve havet på nært hold.
Nr. Vorupør huser landsdelens største sommerhusområder, og det sætter
sit præg på byen, som udover mange butikker og spisesteder rummer Nordsø Akvariet og Vorupør Museum, som er indrettet i et tidligere bådebyggeri.

Lodbjerg Kystklint

Følger man stien fra Lodbjerg Fyr
mod havet, finder man en særpræget kystklint, som er op til 10 m høj og
består af moræneler, som er overlejret af flyvesand. Mellem ler og sand
findes tørvelag, som stammer fra overføgne moser. I bunden af klinten ses
en opskudt flage af det mørke glimmerler, som er en havaflejring, og derfor
indeholder en mængde fossiler som små snegle, muslinger og søpindsvin.
Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af
klinten. Sammen med grupper af gravhøje lige inden for havklitten, fortæller
de om de mennesker, som levede her i sten- og bronzealderen.

Stenbjerg Landingsplads
I Stenbjerg er erhvervsfiskeriet fra åben strand for længst ophørt, men der drives stadig fritidsfiskeri, og det unikke miljø omkring landingspladsen er bevaret
med redningsstationen, spilhuset og de små hvide redskabshuse med døre og
vinduer i stærke farver.

Bøgsted Rende

Ved Bøgsted Rende mellem Vorupør og Vangså når plantagen næsten helt ud
til foden af havklitten. Det lille vandløb skærer sig ned i underlaget og danner
sammen med de vældige klitformationer et dramatisk landskab. Langs med
renden går man under 100-årige, men kun få meter høje ege, ædelgraner og
sitkagraner.
Som pejlemærker for søfarten blev der i 1884-85 opført et system af
sømærker - de såkaldte båker - langs kysten. Alle båkerne havde forskelligt
udseende, således at den søfarende kunne bestemme sin position. En af de
nu fredede båker står her ved Bøgsted Rende.

Klitmøller udtales med tryk på møller, og det er da også møllerne, der har
givet stedet navn. Tidligere lå der 4-5 møller langs den å, som løber fra
Vandet Sø ud i Vesterhavet. I dag er stedet mere kendt som en af Europas
bedste lokaliteter til windsurfing.
Klitmøller var igennem
århundreder et rigt samfund, hvis økonomiske og
handelsmæssige betydning
langt oversteg Thisteds.
Velstanden stammede fra
skudehandel på Norge,
hvortil man eksporterede
korn og fødevarer, mens
returlasten udgjorde blandt
andet tømmer og heste.
Klitmøllers glansperiode
varede indtil havet i 1825
gennembrød Agger - Harboøretangen. Dermed blev
der skabt helt anderledes
gunstige besejlingsforhold
for Limfjordens købstæder,
og Thisted voksede på
Klitmøllers bekostning.
De følgende 150 år
var det fiskeriet, som var
stedets førende erhverv.
De mange redskabshuse
vidner herom. Denne
epoke varede indtil Hanstholm Havn blev indviet i
1967, og hele fiskerflåden flyttede dertil. I dag er turismen byens bærende
erhverv. Derfor er der gode indkøbsforhold og - i sæsonen – adskillige
spisesteder.

Vandet og Nors Søer

De to store søer er begge blandt de reneste i landet. De er begge karstsøer,
dvs. næringsfattige søer på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem
sprækker i kalken. De er over 20 meter dybe, og er tidligere havbugter, som
blev afsnøret ved landhævningen siden ældre stenalder.
Både ved Vandet Sø og ved Nors Sø er der gode badesteder. Der kan
købes dagkort til fiskeri fra bredden i dele af såvel Vandet Sø som Nors Sø.
Henvendelse til Naturstyrelsen, Thy eller turistkontorerne.

Velkommen til Vestkyststien Agger-Bulbjerg
Vestkyststien Agger-Bulbjerg er en vandre- og cykelrute på ca. 80 km. Vandreruten følger på store strækninger den gamle redningsvej,
mens cykelruten dels følger små offentlige veje eller skovveje, dels er nyanlagte cykelstier.
Der er overnatnings- og indkøbsmuligheder undervejs, og denne folder beskriver en række udvalgte seværdigheder langs ruterne.
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Doverkil

Lodbjerg Klitplantage
Tur nr 1. Rød rute. 2 km. Udgår fra P-plads på Lodbjergvej. På turens første
del er der udsigt over Ørum Sø. Turen går gennem varieret bevoksning og
passerer en kunstig sø, som er lavet omkring 1975.
Tur nr 2. Gul rute. 5 km. Samme udgangspunkt som tur nr 1, som følges
den første km. Herefter går turen over Baunsande og til Baunhøje, begge steder med flotte udsigter. Lidt senere passeres Lodbjerg Kirke, en af landets
mindste.

Øster Assels

Tur nr 3. Blå rute. 1,4 km. Udgår fra P-pladsen ved Lodbjerg Kirke. Turen går
nordpå gennem Kirkesande til de to store bronzealderhøje Baunhøje. Turen
går samme vej tilbage.
Tur nr 4. Rød rute. 1 km. Udgår fra 2. P-plads på Fyrvej. Turen fører gennem
kuperet terræn bevokset med østrigsk fyr og bjergfyr til et punkt, hvorfra der
er vid udsigt over klitheden mod nord.
Tur nr 5. Blå rute. 5 km. Samme udgangspunkt som tur nr 4. Følger på det
første stykke vejen til Lodbjerg Fyr. Herfra videre ad stien mod nord over
klitheden til udsigtspunktet Penbjerg. Har man lyst, og er vejret godt, kan man
gå ned over klitten her og følge stranden tilbage mod fyret. Den afmærkede
rute går østpå til Redningsvejen og følger denne tilbage. Læg mærke til de to
grupper af gravhøje.

Hvidbjerg Klitplantage
Tur nr 6. Blå rute. 2 km. Udgår fra P-pladsen på Kystvejen ved 9,2 km mærket. Går igennem god og afvekslende skov med meget løvtræ.

Thyborøn

Tur nr 7. Rød rute. Handicapvenlig. 2,5 km. Samme udgangspunkt som tur
nr 6. Man starter med at krydse Kystvejen. Ruten følger gode skovveje samt
på en kort strækning Lyngbyvej. Afvekslende tur med varieret skov, afbrudt
af små marker.
Tur nr. 8. Gul rute. 4,5 km. Udgår fra P-plads på nordsiden af Lyngbyvej.
Turen følger gode skovveje fra den frodige varierede skov i øst til den lidt mere
ensartede nåletræsplantage mod vest. Passerer den gamle planteskole, hvor
der nu er overnatningsplads.
Tur nr 9. Rød rute. 5 km. Samme udgangspunkt som tur nr. 8 . Turen veksler
mellem plantage og store åbne vidder. Nyd udsigten ved Holme Sø og længere
vestpå ved Store Tyvbak, hvor der er markeret en sti op til udsigtspunktet.
Turen passerer Københavnerskoven og mindestenen for C.C. Andresen.
Tur nr 10. Gul rute. 6 km ( kan forlænges til 8,5 km ). Udgår fra P-plads
på Kystvejen ved 10,8 km mærket. Turen går til Per Madsens Kjær og videre
vestpå til sletten ved Nakorsaksø. Nyd udsigten fra udsigtstårnet, her er gode
muligheder for at se rådyr og krondyr. Kort efter tårnet passeres en gruppe
gravhøje. Forlæng eventuelt turen mod vest til den store slette ved Røddekjær.
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søgene viste at især bjergfyr kunne vokse i de magre klitter med fygende sand.
Derfor begyndte man i 1870-erne at ”rulle et bjergfyrtæppe” ud over landskabet. Og da først bjergfyrren var etableret, og der var dannet værn mod vind
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og følger sydkanten af Bislet.
Ridning: LigeBislet-turen
nord for Svankær
findes
riderute,
Sømærket
ved Bøgsted
Rende er timeglasformet. De tilbageværende 11 søVed Bøgsted Rende er der plantet træer helt ud til havklitten, og plantaFredskilde-turen
km)sker
er enbedst
forlængelse
af rød rute mod øst. Går
som er 4 km lang.
Parkering af(Grøn
bil
og4,3
trailer
på
mærker
er nu istandsat
ogP-pladsen
fredede. I Thy findes yderligere 2, nemlig ved Vestkyststien/Nordsøstien: Nordsøstien, som i Thy er identisk med Vestgen er derfor
meget
påvirket
af vinden.
Imidlertid udgør
over lav,
kold bund til den mere frodige skov syd for Fredskilde Sø.
på Lyngbyvej/Store
Brandlinie.
kyststien Agger-Bulbjerg,
følger
i store
træk den
gamle redningsvej
fra sydselve renden en
Stenbjerg og Vigsø
ret frodig lokalitet, idet bækken er omgivet af høje klitter der giver en hel del
til nord.
Vestkyststien: Vestkyststien Agger-Bulbjerg er en vandre- og cykelrute
læ, og visse steder stikker leret frem under flyvesandet.
Stenbjerg Klitplantage fra P-pladsen på Tyskebakken:
Thagaards
Plantageden gamle redpå cirka 80 km. Vandreruten følger
på store strækninger
Overnatning: Du kan frit benytte den primitive overnatningsplads nær
Præstens sti (Rød 4,5 km) starter og slutter i den gode, frodige skov. Længst
I den nordlige
del af klitplantagen
- lige
ningsvej. Der er overnatningsmuligheder
med passende
mellemrum
på vest for Kystvejen - ligger Thagaards
Nordsøstien i den vestlige ende af Stenbjerg Plantage. Pladsen er forsynet
mod vest fører stien ned over stenalderens kystskrænt og går gennem et
Plantage.
Den erredningshus
anlagt omkring
år 1816 af sandflugtskommissær Laurits
primitive overnatningspladser, samt
i det gamle
i Lyngby.
med shelter, bålplads og lokum. Du kan også overnatte på campingpladser
brændt areal.
Thagaard. Plantagen er et af de første forsøg på at dæmpe sandflugten vedog hoteller i området.
Overnatning:Gravhøjs-turen
Der er indrettet(Gul
en primitiv
overnatningsplads
i
den
gamle
3,5 km) starter og slutter som rød rute, men følger overhjælp af træbeplantning. Forsøget var inspireret af de begyndende tilplantninplanteskole i Hvidbjerg
Plantage.
kan vandrere
cyklistermange
til enhver
kanten af den
gamleHer
kystskrænt.
Rutenogpasserer
gravhøje fra bronzeBålplads: findes på Gåsekærvej, lidt nord for Nørhå. Du må gerne benytte
ger på den midtjyske hede og det var således træarterne rødgran og birk
tid slå sig nedalderen.
for en nat eller to. Der er bålplads og brænde til fri afbenytbrændet, der ligger på pladsen.
der blev forsøgt udsået som frø. Rødgran tåler imidlertid ikke saltluften, og
telse. Der er toilet og mulighed for at hente vand ved Hvidbjerghus.
birk må have læ for vestenvinden, og Thagaards såning blev opgivet efter
Efter aftale med
Naturstyrelsen,
Faddersbøl
Mølle:Thy kan pladsen også bruges af større
Hundeskov: I plantagen lige vest for Faddersbøl er der en indhegnet hunfå år. Først da de omkringliggende plantageområder groede op og skabte læ,
organiserede Faddersbøl-turen
grupper.
(Rød 1,5 km) går over engen og omkring hundeskoven.
Her må du lufte hunden uden snor, men husk at den skal være
fulgte de overlevende træer i Thagaards Plantage med. Thagaards Plantagedeskov.
er
Ålvand-turen
3,8 km)ruter
går tili Hvidbjerg
østkanten Plantage,
af Ålvand tur
Klithede og tilbage genHandicapforhold:
En af de (Blå
afmærkede
i dag et urskovsagtigt
krat af forkrøblede
birk og rødgraner, der ofte er ligeunder
så fuld kontrol.
Tvorup
nr. 7, er anlagtnem
med
særligKlitplantage.
hensyntagen
til kørestolsbrugere.
brede, som
de er høje.
Handicapforhold: Der er handicapvenlige toiletter på Stenbjerg LandingsDerudover er mange skovveje i så god en stand, at man det meste af året
plads. På mange skovveje er det muligt at færdes med kørestol det meste
til ture
fra Stenbjerg Landingsplads (turene er ikke afmærkede):
kan færdes påForslag
dem med
kørestol.
Tvorup Kirkeruin
af året.
Tvorup Hul
Sønder Vorupør-turen (6,5 km): Følg stranden ca 1 km mod nord. Gå op genTvorup
Kirke har
fungeret ind-efter
Naturvejledning:
Thy
udfører
Tvorup
Hul er en klitsøtilbyder
på ca. 4naturvejledning,
ha som ligger i en
grydeformet
lavning i ternem Naturstyrelsen,
klitten ved Sti nr.
D114.
Følgnaturvejledning
grusvejen til Sdr.
Vorupør og asfaltvejen
Naturvejledning:
Naturstyrelsen/Thy
både
som
år 1794. Da blevsom
kirken
bestilling samtherfra
i form
af offentligetilarrangementer,
kannedfindes på
rænet. Bunden
består
af sand. Vandet er klart og næringsfattigt, og der er
tilbage.
offentlige arrangementer
og efter
bestilling.
som følge af ødelæggende
www.nst.dk. Sømærke-turen (4,5lagt
vanddybder på op til 6 meter. Søen er fredet på grund af sit planteliv som
km): Følg stranden 800 m mod syd til Sti nr. D102. Gå
sandflugt. Kun få steder har
udover
tvepibet lobelie,
strandbo, gulgrøn
De statsejede arealer
administreres
af Naturstyrelsen,
Thy. brasenføde, sortgrå brasenføde
gennem
klitten
og følg grusvejen
herfra forbiThy.
sømærket til Stenbjerg By. HerKlitplantagerne
i Sydthy
administreres
af Naturstyrelsen,
sandflugten
hærget så voldog hårfin
tusindblad omfatter den ekstremt sjældne sylblad. I de senere år
Find flere oplysninger
på www.nst.dk.
fra følgespå
Kirkevej
tilbage.
Find flere oplysninger
www.nst.dk.
somt som i Tvorup sogn. De
har skovdistriktet stoppet tilledningen af vand fra skovens grøfter, og nåleKlithede-turen (8,0 km): Følg stranden 2,5 km sydpå. En rød pæl ved klitfoden
ældste beretninger herom er
træerne omkring søen er fjernet. Det har bevirket, at vandkvaliteten er blevet
viser, hvor du skal forcere klitten (Bemærk, at klitten er stejl!!). Herfra følges
fra 1596, og i de følgende 200
Stenbjerg i Thy forbedret.
nordligeVandreture
hjulspor indtil
du følger resten af vejen tilbage.
Vandreture nr. 126
Klitplantagerne idet
Sydthy
nr.Nordsøstien,
42om mangesom
år berettes
gårde
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte
som er flyttet, fordi
de og deSerien ”Vandreture”
er foldere
over udvalgte
De store
heder
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og
res marker
blev
ødelagt
af biblioteker og
naturområder,
som
bl.a.
fås på
Tvorup Klitplantage omgives mod nord og syd af henholdsvis Vangså
sandflugten.
Tvorup
Kirke
skulturistbureauer
eller
hentes
på
Naturstyrelsens
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens
og Ålvand Klithede. Klithederne er en i europæisk sammenhæng sjælden
le - som
andre kirker - vedligehjemmeside www.nst.dk.
hjemmeside
www.nst.dk.
naturtype. Deres plante- og dyreliv er helt specielt og tilpasset de særlige
holdes af sognets indbyggere.
forhold der findes i klitter, heder, hedemoser, hedesøer og klitsøer. Blandt
Da der efterhånden kun var få beboere i sognet, var deres kirkeskat ikke tilkarakterplanterne kan nævnes hedelyng, revling, mosebølle, klokkelyng,
strækkeligt til vedligeholdelsen, og i 1794 blev kirken nedlagt og en del af
pors og tranebær. Hederne plejes ved slåning og afbrænding og holdes fri
materialerne anvendt til reparation af nabokirken i Vang.
for uønsket trævegetation.
I dag fremtræder Tvorup Kirkeruin som en idyllisk og fredfyldt plet. Rester
af kirkemuren markerer kirkens omrids, og i græsset syd for kirken er det
Rydninger
stadig muligt at erkende enkelte gravsteder.
Mange steder i den vestlige del af plantagen har man i de senere år ryddet
arealer med bjergfyr. Formålet er at genskabe dele af den oprindelige klitGryden
hede. Samtidig opblødes plantagens rette linier, og der opstår en del nye
I 1853 - 1861 anlagde kammerherre H. C. Riegels 3 forsøgsplantninger i klitwww.nst.dk
• Tlf.: 7254
3000 større variation i landskabet.
skovbryn
og skabes
www.nst.dk • Tlf.: 7254 3000
terne. Plantningen i Gryden i Tvorup er én af disse. De anvendte træarter var
bjergfyr, skovfyr, østrigsk fyr, sitkagran, ædelgran, bøg, eg og bævreasp. ForBemærk! Der er adgangsforbud på Ålvand Klithede fra 1. april til 15. juli.
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Afmærkede vandreruter
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På folderenstil
kortTvorup
er alle ruter markeret
med gule prikker. Farveangivelsen
Velkommen
Klitplantage

ved de enkelte turbeskrivelser nedenfor henviser til rutemarkeringerne ude i
terrænet.
Tvorup Klitplantage
er en af Jyllands
ældste med træer, der er op til 200 år
• Tur
1. Hvid rute
gamle. Plantagen
afgrænses
mod( 2,5 km ) udgår fra rastepladsen ved Vangsåvej/Kystvejen.
Turen
følger
på et stykke den gamle kystskrænt med udsigt mod
vest af klitter og
klithede
langs
Vesi nord.
terhavet, og deKlitmøller
nordlige og
og Hanstholm
sydlige arealer
består henholdsvis af Vangså
• Tur 2. Rød rute ( 5,0 km ) udgår fra rastepladsen på Gl. Vangsåvej. I om-

Klithede og Ålvand Klithede. Klitheder er i europæisk sammenhæng en
rådet,ihvor
ruten går langs hjørnet af Vangså Hede, er der fundet potteskår,
Stenbjerg
Thy
sjælden naturtype.

antagelig fra en jernalderboplads. Det menes, at herregården Nystrup lå her
Friluftsliv: Bøgsted
Rende
er et yndet udflugtsmål for turister og lokale.
omkring
år 1400.
På varme sommerdage
tagerrute
man( hertil
for)atudgår
bade,fra
men
området
er også
• Tur 3. Grøn
4,5 km
P-plads
på Søvej
eller fra P-plads i
et besøg værdvestenden
på andre årstider.
Vejret må
være
man
af Ministervej.
Turen
gårafgørende
gennem for
denom
mest
frodige og produktive
går på jagt efter
havstokken,
efter
svampe
i plantagen,
ellerlåom
man
delrav
af iplantagen.
Hvor
ruten
skærer
Ministervej,
herregården
Nystrup fra
blot vælger at omkring
gå en turår
i læ1600
langs
Af hensyn
til de ynglende
tilbækken.
1910, hvor
den flyttedes
østpå. fugle
- bl.a. hjejle og• trane
- erGul
derrute
adgangsforbud
på fra
Ålvand
i perioden
Tur 4.
( 2 km ) udgår
den Klithede
sydlige P-plads
på Nystrupvej. Tufra 1. april til 15.
markeret ved
skilteBakker,
i terrænet.
renjuli.
gårAdgangsforbudet
op over de delviser
ubeplantede
Graves
som er op til 40 meter
høje.
der vid udsigt
mod syd.Det kan alternativt
Vandreture: Der
er Herfra
udlagt er
7 afmærkede
vandreture.
5. Blå
rute med
( 4,5baggrund
km ) udgåri folderen.
fra P-pladsen på nordsiden af Trapsandevej.
anbefales selv•atTur
vælge
en rute
Turen passerer tæt forbi Hovekær, som er et vådområde med store naturmæsDer er sige
indrettet
en kombineret
bål/grillplads
ved Pværdier.
For at genskabe
disse, erog
derlejrplads
ryddet store
træbevoksede arealer.
pladsen
den6.
sydlige
ende(af4 Boligvej.
Herfra
er rastepladsen
der 2 sheltere,i den
bræn• iTur
Hvid rute
km ) udgår
sydlige ende af De
de, vand
og lokum. I den
sydvestlige
af spektret
plantagenfra- kun
1 kmskov, domineret
Thygesonsvej.
Turen
rummerdel
hele
denca.
frodige
fra havet
ligger
en
primitiv
overnatningsplads
med
en
enkelt
af løvtræer (ved rutens udgangspunkt) til den magre, forblæste bjergfyrplanshelter,tage
brænde
og lokum.
Her skal man selv medbringe vand.
ved Ndr.
Glarbjerg.
• Tur 7.
Guludgår
rute (fra
2 grillpladsen
km ) starter på
på Boligvej,
P-pladsen
Ministervej og følger
Vandreruten,
som
er ved
anlagt
slugten
langspå
Rindbæk
til RindbækRuten
Sø, som
er dannet
ved opstemning af
med særligt
henblik
kørestolsbrugere.
er knap
en kilobækken.
Bemærk
mange
selvsåede
grantræer. Området
meter lang.
I øvrigt
er derde
gode
forhold
for handicappede
ved de er et godt eksempelogpårastepladser,
naturnære driftsformer
i skovbruget.
fleste Pog mange skovveje
er kørestolsvenlige
• Tur
8. Gul rute ( 1 km ) udgår fra rastepladsen vest for Vandetvej og fører
det meste
af året.
igennem et kuperet og afvekslende terræn.
2 mountainbike-ruter
udgår
frakm
P-pladsen
denrastepladsen
sydlige ende øst
af for Vandetvej. Fra
• Tur 9. Gul rute
( 1,5
) udgåri fra
Boligvej.
En er
hvid
på 6 km
og en mereudsigt
krævende
rute
på nord. Området
stien
derrute
gennem
bøgeskoven
over grøn
ådalen
mod
10 km.ligger højt og rummer en del gravhøje.
• Tur 10.
Gul rute ( af
4,5Naturstyrelsen,
km ) udgår fraThy.
P-pladsen på Hjardalvej. Turen går
Tvorup Klitplantage
administreres
gennem på
bevoksninger
Find flere oplysninger
ww.nst.dk. af især ædelgran, kantet med bøgetræer langs veje og
spor. Fra Skårup Høje i nord er der udsigt over dalen mod Øster Vandet.
• Tur 11. Rød rute ( 8 km ) er en forlængelse mod vest af tur nr. 10.
• Tur 12. Grøn rute ( 1 km ) udgår fra rastepladsen på Klitmøllervej ved
Tvorup Klitplantage
Vandreture nr. 116
naturlegepladsen. Ruten følger på en strækning en smuk gammel hulvej. Der
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte
er en betagende udsigt fra Årbjerg, som ligger øverst på den gamle kystlinie
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og
og rummer mange gravhøje.
turistbureauer
eller
hentes
på
Naturstyrelsens
• Tur 13. Gul rute ( 2 km ) samme som tur nr. 12, men er forlænget mod
hjemmeside www.nst.dk.
nord.
• Tur 14. Rød rute ( 7 km ) kan påbegyndes fra P-pladsen på Klitmøllervej
eller fra bålpladsen ved Nors Sø. Turen går gennem afvekslende terræn med
meget forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor herregården
lå frem til 1600-tallet.
• Tur 15. Gul rute ( 2 km ) udgår fra bålpladsen eller fra P-pladsen øst for
Nebelstenen. Turen går gennem en bevoksning, der er anlagt som træartsforsøg kort tid efter plantagens etablering. De store ædelgraner samt mange
ege og bøge er mere end 100 år gamle, og granernes efterkommere myldrer
op i skovbunden.
• Tur• 16.
Blå rute
( 5 km ) udgår fra bålpladsen og følger bredden af Nors
www.nst.dk
Tlf.: 7254
3000
Sø mod øst. Længst mod øst går turen over private arealer. På tilbagevejen
følges skovvejene, hvorfra der flere steder er vid udsigt over søen og
Hanstholm Reservatet.

Klitplantager Stenbjerg
ne i Sydthy
i Thy

MuseumscenterØsterild
HanstholmKlitplantage
Vigsø
Velkommen
Vildtreservat
Velkommen til Klitplantagerne
Batteri Hanstholm er Nordeuropas største forsvarsanlæg fra 2. Verdenskrig.
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nordvestligste forbjerg,
hvor
ogThy
den
mensindsejlingen
man får et helt
anderledes mildt indtryk
i
tidspunkt lå der allerede en skole vest for Tovsig Sø, bygget i 1870 på den
fungererophørte
som åndehuller
Plantagerne, søerne og klithederne
i det nordvestlige
ersandede
ettilafopgave
de jordbund,
abso-at spærre
betydning.
Skudehandelen
i 1890. og
Kristiansand
i Norge
havde
til Skagerrak.
Vesterhavet og Skagerrak
plantagens
del,
en del
løvskov.
Her erTved
der kun
et tyndt Iog
Klitplantage
Vildtreservat
den allernordligste
åbne klithede i læ af klitrimmen Storesande. I 1902 blev skolen revet ned og
spisekammer
for skovens
lutte kerneområder i Nationalpark
Thy.
Hereren
er stor
landskabelig
variation
oghvor der er der
de Hanstholm
yderste klitrækker
samt i udgør
strandkanten
står resterne af Vigsø Batteriet,
Ved
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Aalborgvej. Cykelstien passerer tæt forbi den primitive lejrplads.
Ridning: Der er to afmærkede ridestier i plantagen. Et forløb i den sydBål- og overnatningspladser: Der er tre bål- og overnatningspladser i
vestlige ende af plantagen, og et forløb over Vuttørvsletten mod nord
ved Troldsting,
bunker ertilindrettet
over Blovsgårdeområdet;
op til Hjardemål
Klit, der hvor
giveren
forbindelse
riderutensom
i opholdsrum
med brændeovn, ved Nørklitsøerne hvor der er et shelter og ved Gl.
Madsbøl plantage.
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derSøogså
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Dam og hvor
Tovsig
rummer
andet
aborre
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ønskerfisketegn,
at benyttehvis
pladserne,
skal
og ål. Her er fritskovlokum.
fiskeri, menStørre
der kræves
dogsom
lovpligtigt
man
ansøge
er mellem 18 og
65 år. herom via hjemmesiden www.naturstyrelsen.dk.
Hundeskov: I hundeskoven tæt ved Østerild er det tilladt at færdes med løs
hund, når den er under kontrol. Området er indhegnet og har adgang fra
P-pladserne v. Gl. Aalborgvej og Hjardemålvej.
Bål- og lejrplads: Der er bålplads ved Tovsig Sø og på den primitive lejrplads. Her kan man tage på udflugt med madkurven og benytte bålsted og
grill. På lejrpladsen er man velkommen til at slå telt op for en nat eller to.
Der er drikkevand og skovlokum på pladsen.
Udsigtstårne: Fra udsigtstårnet på Storesande er der udsigt over plantagen
og Vejlerne. Fra de to tårne i nordenden af plantagen kan man se indover
de store genskabte hede- og vådområder og også få et fint overblik over
vindmølletestcenteret.
Information: For enden af Plantør Kroghs Vej er der information om
det Nationale Testcenter for Vindmøller. En sti herfra fører hen til et af
skovens tre udsigtstårne
Skovlegeplads: Tæt ved Østerild er der indrettet en hyggelig skovlegeplads. Her er borde og bænke, hvor man kan nyde sin medbragte mad.
Der er skovlokum på pladsen.
Naturvejledning: Personale ved Naturstyrelsen, Thy udfører naturvejledning, både i form af offentlige ture og efter bestilling.
Østerild Klitplantage administreres af Naturstyrelsen, Thy. Find flere oplysninger på www.nst.dk, hvor foldere om frit fiskeri og ridning også findes.
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Velkommen til Bulbjerg
og klitplantagerne
Bulbjerg er et stykke enestående natur både ved sin landskabelige
skønhed og i kraft af sin status som Danmarks eneste fuglefjeld.
Den er omgivet af Vester Thorup og Lild klitplantager, et samlet statsejet areal på omkring 4.000 ha. Tilsammen byder området på rige

muligheder for naturoplevelser.
Østerild
Klitplantage

Vandreture: Der er 8 afmærkede vandreture foruden Nordsøstien/
Vestkyststien, som er en del af en international vandrerute rundt om
Nordsøen.
De mange gode skovveje er velegnede til cykelture.
Den nationale cykelrute Vestkyststien løber gennem begge
plantager.
(Se folderen ”Vestkyststien Agger-Bulbjerg” - nr. 31).
Vi opfordrer rytterne til at benytte de mere end 30 km afmærkede ridestier i plantagerne. Ridning langs de større grusveje
skal ske i side- eller midterrabatten, ellers ødelægges vejbanen. Se mere om ridning i folderen ”Ridning i Thy”.
Statsskovene er lukket for bilkørsel. Det gælder også Vester
Thorup og Lild plantager. Eneste undtagelser er Bulbjergvej
og Ralvejen, som begge er åbne for bilkørsel.
Bunker til overnatning: Ved lejrpladsen på hjørnet af Bulbjergvej og
Tinghøjvej findes en bunker, hvor du frit kan opholde dig, tænde bål
og overnatte.
Bulbjerg og Klitplantagerne administreres af Naturstyrelsen, Thy.
Find flere oplysninger på www.nst.dk.

Bulbjerg

Vandreture nr. 122
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens
hjemmeside www.nst.dk.

Naturvejledning: Naturstyrelsen Thy udfører naturvejledning i form af
offentlige arrangementer, som kan findes på www.naturstyrelsen.dk.
Det er også muligt for skoleklasser, foreninger og andre grupper at
be stille ture ved henvendelse til Naturstyrelsen Thy.
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Bortset fra de ved skiltning markerede begrænsninger, må man færdes overalt på de statsejede arealer døgnet rundt. På private arealer
gælder færdselsretten kun i dagtimerne, og ikke på dyrkede eller indhegnede arealer. Overnatning i det fri er tilladt på de markerede
lejrpladser samt i skove med fri teltning. Se www.udinaturen.dk. Brug af åben ild må kun ske på anlagte bålpladser og på stranden.
Hunde skal føres i snor.
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