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Opdag mere om alle de 
spændende steder  i THY 

på vores hjemmeside!
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Vigsø Bugt 10 km
Ridestien er mærket op i klitheden mellem den gamle 
kystskrænt og klitterne i en strækning fra Vigsø og 
vestpå̊. Ved Vigsø fører et ekstra spor op ad skrænten, 
hvorfra der er en vid udsigt. 
Turen frem og tilbage er 10 km fra p-pladsen på Vigsø 
strand. Ridning på strandbredden ved Vigsø kun tilladt 
øst for den asfalterede del af p-pladsen. Parkering med 
trailer er mulig nærmest asfaltvejen eller bag toilettet. 

Folder: Nr. 118. Hanstholmen 

Østerild Plantage 9 km
Ridestien er anlagt i plantagen tæt ved Østerild.
Turen følger både lige skovveje, snoede smalle stier og 
brede græsstier gennem skoven og passerer over åbne 
arealer. Skoven består især af nåletræsbevoksninger 
med løvtæer langs mange veje. 
En 9 km rundtur, der kan forkortes. Fra Østerild kan 
man ride ind på stien ad Jens Smedsvej. Den sydlige p-
plads ved Gl. Aalborgvej er velegnet til trailerparkering.

Folder: Nr. 55. Østerild Klitplantage 

Madsbøl Klitplantage 6 km
Madsbøl Klitplantage ligger mellem Lild Klitplantage og 
Hjardemål Klitplantage og er en af de mest fredelige 
plantager der findes i området. Ridestien fører gennem 
tæt nåletræsplantage til vindblæste fyrretræbevoks-
ninger, over åben hede og til stranden. Turen kan 
kombineres med ridestien i Lild Klitplantage. 
6 km tur. Parkering med trailer er mulig på p-pladsen 
ved havet ellers på pladsen nord for skovløberboligen.

Folder: Der findes ingen over området

Hvidbjerg Klitplantage 4 km
Ridestien går gennem plantagens mest varierede 
skovstykke. Turen passerer gennem dunkle 
nåletræsbevoksninger og lyse løvtræsbevoksninger i et 
kuperet terræn. 
Det er en 4 km rundtur, som udgår fra Svankjær nord 
for Svankjær Ungdomsskole, hvor Lyngbyvej og 
Hedegårdsvej mødes. P-pladsen ved “Store Brand-linie” 
er velegnet for trailer parkering. 

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Nystrup Plantage 6 km
Ridestien er afmærket i plantagen, lige syd for 
Klitmøller. Turen går gennem både hede, forblæste 
fyrretræsbevoksninger, og mild løvskov. Nogle 
strækninger følger kystskrænten fra stenalderen. 
Hedeområdet mod syd og “trekanten” mod Nystrupvej 
kan i perioder være meget våd. 
En 6 km rundtur, der kan starte flere steder. P-plads ved 
Gl. Vangsåvej ved Kystvejen er velegnet for trailer.

Folder: Nr. 34. Klitplantagerne ved Vandet Sø

Vandet Plantage 15 km
Ridestien er afmærket i den østlige del af plantagen. 
Fra p-pladsen ved Hjardalvej starter turen gennem 
frodig løvskov, hvor hulveje fra oldtiden skærer sig 
gennem landskabet. Turen går gennem både kuperet 
løvskov og dunkel nåletræsbevoksning. Undervejs 
passeres en del bronzealdergravhøje. 
15 km rundtur, der kan afkortes flere steder. P-pladsen 
ved Hjardalvej og Klatmøllevej er velegnet til trailer.
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Lild Klitplantage 12 km
Ridestien går gennem nåletræsplantage og ud i den 
åbne klithede, med et afvekslende terræn. Stien er 
forbundet med ridestierne i Vester Thorup Plantage og 
Madsbøl Klitplantage. 
Turen er 12 km. Man kan ride ind til stien fra Strandvejen 
eller Bulbjerg vej. Trailerparkering er mulig, hvor 
Tinghøjvej og Bulbjergvej mødes og den nordlige p-
plads ved Strandvejen, samt p-pladsen ved Klitvejen.

Folder: Nr. 122. Bulbjerg og klitplantagerne 

Vester Thorup Klitplantage 30 km
Der er afmærket flere ridestier i plantagen, som kan 
kombineres, så̊ man planlægger sin egen rute. Man har 
mulighed for ture gennem skov, over hede og langs 
havet. Der er forbindelse til ridestierne i Lild og Madsbøl. 
Man kan ride til stien ad Thorup Strandvej og 
Ellidsbølvej. Parkering med trailer er mulig på p-pladsen 
ved havet for enden af Bulbjergvej, og for enden af 
Ralvejen, samt øst for skovløberhuset Ellidsbølhus.
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Rideruten Thy 108 km
Rideruten Thy er en markeret rute gennem Danmarks 
vildeste natur. Ruten strækker over sig op mod 100 
kilometer - fra den sydligste del af Nationalpark Thy ved 
Lodbjerg til den nordligste del ved Bulbjerg. Ruten 
navigerer rytteren gennem et område med sårbare og 
sjældne naturtyper. Ruten er skabt for at give de største 
naturoplevelser i et landskab, der skifter fra stand til 
klithede, gennem plantager til åbne marker og søer.
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