
Den grønne rute starter som de andre 3 ruter fra P-plad-
sen ved Doverodde Købmandsgård. Ruten går gennem 
Købmandsgårdens park og slynger sig derefter op gen-
nem Doverodde sommerhusområde og ned i Doverodde 
landsby, hvor turen går ad Kærlighedsstien og derefter ad 
Fjordstræde tilbage til Købmandsgården.

Undervejs er der flotte kik ud Fjorden.

I Købmandsgårdens gamle pakhus kan man gå på kunstud-
stilling. Her har Statens Museum for Kunst en Thy-afdeling.

I Købmandsgårdens park kan man besøge Vikingeskibs-
hallen, hvor Vikingeskibet Thor, der har til huse her, er ble-
vet bygget.

I starten af ruten gennem sommerhusområdet er der et 
flot kik ud over Kilen og ved starten af Kærlighedsstien kan 
man læse lidt om den over 100 år gamle offentlige sti.

Næssund ruten går Gennem Doverodde ad Fjordstræde 
ud til fællesarealet neden for Sommerhusområdet. 

Herfra går man langs fjorden ud til det tidligere rensnings-
anlæg, hvor der er en informationstavle. Her går stien op 
ad skrænten til en markvej. 

Man går på markvejen op til Dover Møllevej, som følges 
ned til det skarpe sving, hvor der er smuk udsigt til Dover 
Møllekær, som man kan læse lidt om, inden man går ned 
ad markvejen langs åen tilbage til fjorden, som følges re-
sten af vejen til Næssund. 

Visse steder er det vanskeligt at gå på stranden. Her går 
stien inde på markerne, hvor venlige lodsejere har gjort 
plads til stien hen over deres jord. Et sted føres stien helt 
op på kystskrænten, hvorfra der er en fantastisk udsigt til 
Mors og landskaberne mod syd og nord. På strækningen 
langs stranden kan det ved kraftig højvande være godt at 
have gummistøvler på.

I Næssund kan man tage en tur med den gamle færge, el-
ler man kan nøjes med at læse om færgen og overfarten. 
Derefter går turen så tilbage til Doverodde ad Dover Møl-
levej.

Den blå rute går over dæmningen til Boddum halvøen. Her 
går den rundt om Boddum kirke, ned gennem Boddum 
Bisgård og op til Boddum. På vejen kan du læse om både 
kirken og gården.

I Boddum går man langs Aktivitetshaven, som ligger ved 
Boddums tidligere skole, der nu huser naturbørnehaven 
Boddumhus. Ved vejen her kan man læse om Boddum og 
aktivitetshaven. På den anden side af vejen, hvor Boddum 
forsamlingshus engang lå, står der en mindesten over dig-
teren Jens Søe. Her kan man læse om Boddums svar på 
Jeppe Aakjær.

Fra Boddum går ruten rundt om Boddum Bisgårds jord 
ned til fjorden. På denne del af ruten er der en fantastisk 
udsigt ud over Limfjorden.

Her fra går ruten på en smal tange mellem fjorden og de 
naturbeskyttede strandenge tilbage til Boddum Bisgård. 
Ved højvande, når det blæser kraftigt fra vest, kan det være 
nødvendigt at have gummistøvler på.

Fra Boddum Bisgård går turen tilbage over dæmningen til 
Købmandsgården.

Den sorte rute går gennem Dover Plantage og ned til Old-
tidshøjene ved Skibsted fjord. 

Starten på ruten, der går langs Doveroddevej, kan være 
trafikeret, så gå mod kørselsretningen i den brede rabat. 
Man går ad Doveroddevej (ca. et kvarter) op til Dovervej, 
hvor man drejer til venstre ned mod Plantagen. Ved ind-
gangen til plantagen er der en tavle med information om 
plantagen og om det, man kan se her. 

Lidt inde i plantagen følger ruten Hjertestien i modsat ret-
ning ned til Kammersgårdsvej. Her går ruten ind i området 
med Oldtidshøjene, der er fredet. Terrænet skråner ned 
mod Skibsted fjord og udsigten er storslået. 

På P-pladsen i det sydvestlige hjørne af området kan man 
læse om oldtidshøjene. 

Herfra går stien mod øst ned til Skibsted fjord, hvor man 
kan læse om fjorden, afslutningen på Vikingetiden, Bodum 
Bæk og Boddum Hule.

Fra fjorden går ruten nordpå gennem det smukke he-
delandskab og tilbage til plantagen, hvor ruten igen går 
modsat Hjertestiens op til grusvejen gennem planta-
gen. For enden af grusvejen går man ad Korhøjvej op til 
Doveroddevej og tilbage til Købmandsgården.

Grøn rute - 2,2 km
Doverodde-ruten

Rød rute - 8,1 km
Næssund-ruten

Blå rute - 6,2 km
Boddum Bisgård-ruten

Sort rute - 12,9 km
Oldtidshøje-ruten

Fjordbystierne 
fra Doverodde

Velkommen til Fjordbystierne, 
der består af 6 stisystemer, hver med 4 ruter 

med samme udgangspunkt. 
Tilsammen strækker de sig fra Skibsted fjord 

i syd til Vildsund i nord. 
De 4 Stier med udgangspunkt i Doverodde 

er det første af de 6 stisystemer. 
Stierne byder på et rigt varieret landskab 

og går gennem fredede og naturbeskyttede 
områder så vel som frodigt landbrugsland, 
der lige som naturområderne skifter faver 

og udtryk med vejret og de skiftende årstider. 
Hele kyststrækningen rundt om Boddum 

halvøen og fra Doverodde til Næssund 
er naturbeskyttet. 

Området fra Dover Kil gennem Brokjær 
til Skibsted fjord ved Oldtidshøjene er fredet. 

God tur!

Privatfoto.

Privatfoto.

Privatfoto.

Privatfoto.

Sparekassen

THY

Stierne er blevet til på initiativ af
Fjordbyernes Netværk og ved

frivillig arbejdskraft og støtte fra
beboere, foreninger og lodsejere i

lokalområdet.
Nordea, Friluftrådet, Thisted Kommune 

og Sparekassen Thy har
finansieret anlæggelsen af stierne.
Flere steder går ruterne over privat

jord, som lodsejere venligt har
stillet til rådighed, så

Kære gæst:
Vis hensyn

bliv på stierne,
hold hunden i snor og
tag dit affald med dig.
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