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Vangså ruten 26 km
En flot cykelrute på 26 km med Vangså Klithede som 
omdrejningspunkt. Ruten følger vestkystruten sydpå 
gennem fiskerlejet Vangså og videres til Tvorup 
Plantage. Nyd udsynet over Vangså Klithede, hvor du i 
sensommeren kan forfriske dig med mosebøllebær og 
revling. På hjemvejen passeres Tvorup Kirkeruin, som er 
et flot vidnesbyrd om fortidens ødelæggende sandflugt. 
Asfalt: 47%. Stenmel: 13%. Grusvej: 40%. 
Ruten udgår fra Klitmøller

Vandet Sø ruten 21 km
Vandet Sø ruten på 21 km fører rundt om den smukke 
Vandet Sø, gennem Vilsbøl, Vandet og Nystrup 
Plantager. Turen gennem skovene byder på stor 
variation i landskabet, og mange bratte op- og 
nedkørsler. Men det er oplagt at tage pauser for at nyde 
udsigten bl.a. ved Kronens Hede eller tage en dukkert 
ved badepladsen i Nors Sø.
Asfalt: 37 %. Grusvej: 63 %. 
Turen udgår fra Klitmøller.

Reservat ruten 38 km
Reservat ruten er en 38 km lang tur, i flotte omgivelser.
Ruten fører hele vejen rundt om Hanstholm 
Vildtreservat – et stort klithede-område, som man vil 
blive præsenteret for på den asfalterede cykelsti langs 
Kystvejen. Ruten byder ydermere på en tur forbi Nors 
Sø, stille skov idyl og enestående udsigter.
Asfalt: 68 %. Grusvej: 32 %
Reservat ruten påbegyndes i Klitmøller, Hanstholm eller 
Nors.

410 - Oplev naturens kræfter 43 km
Denne cykeltur er en udfordring. Man er oppe imod 
naturens kræfter i form af høje istidsbakker, 
sandfygning og vestenvind. Men man cykler også i 
medvind gennem historiske landsbyer og grønt 
agerland, som fortæller hvordan mennesker, her på 
kanten af havet, har trodset naturens kræfter. 
Asfalt: 81 %. Grusvej: 19 %
Ruten kan startes i Agger, Vestervig, Bedsted eller 
Hurup.

411 – Dyrenes paradis 44 km
Klar til kontraster? Så er det den rigtige cykelrute.
Man føres over istidens bakker og ned til søsletter, 
gennem stille plantager og ud til det buldrende hav.
For den, der tager sig tid, er der mange spor af dyr fra i 
dag og fra istiden at se på turen. Er man heldig kan 
man blandt andet møde odderen og tranen. 
Asfalt: 77%. Grusvej: 23%
Ruten kan startes i Agger, Vestervig, Bedsted eller 
Hurup.

Faddersbøl ruten 24 km
Det er en flot tur gennem Tvorup- og Stenbjerg 
plantage, ad små idylliske skovveje.
I Stenbjerg Plantage kommer bl.a. forbi store træløse 
sletter og forkullede trærester, der vidner om en stor 
skovbrand i 2004. Hold evt. pause ved Faddersbøl Mølle, 
for at spise madpakken. Her er der bord og bænke og 
en fin placeudstilling i møllen.
Asfalt: 46 %. Stenmel: 12%. Grusvej: 42 %
Ruten udgår fra Nr. Vorupør.

Vilsbøl 7 km (MTB)

Den sammenhængende lette mountainbike rute er 7 
km lang. Dertil kommer 1,9 km middelsvære og 1,0 km 
svære MTB spor i form af sløjfer på ruten.
Forløbet er varieret og går gennem både løvskov og 
nåleskov. På rutens nordligste forløb kan man opleve 
den fantastiske udsigt udover Tuekær og Nors Sø.
Ruten er markeret med pile med farvekoder.
Ruten starter på p-pladsen ved skovlegepladsen på 
Klitmøllervej, 7700 Thisted.

Vandet 9,9 km (MTB) 

Ruten er 9,93 km lang og betegnes som teknisk 
krævende. Den er anlagt uden brug af motorsav og stor 
set uden at bruge eksisterende veje og stier. Det vil 
sige, at den løber i skovbunden og snor sig ind og ud 
imellem træerne. Og selvom Vandet Plantage set 
udefra er forholdsvis flad, er der masser af korte op- og 
nedture på de utallige små krappe bevoksede 
klitbakker.
Ruten starter på P-pladsen på Hjardalvej, 7700 Thisted.

Tvorup 6 & 10 km (MTB)

Den grønne MTB rute på 10 km er noget krævende og 
byder på flere terrænmæssige udfordringer.
Den hvide rute på 6 km er – bortset fra nogle få 

strækninger – forholdsvis let og kan benyttes af de 
fleste uden særligt udstyr. Køres grøn og hvis rute i 
sammenhæng, vil det kunne tilfredsstille den øvede 
MTB-rytter hvad angår afveksling og krav til tekniske 
færdigheder.
Ruten starter ved lejrpladsen på Bogligvej.


