
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

i Thisted Kommune

Grøn rute - 2,4 km
- Solsikkestien

Den grønne rute tager dig med rundt gennem en lille 
del af Thisted by. Ruten kan benyttes til gang, løb el-
ler en tur med barnevognen.
 
Ruten er oplyst med gadelamper, så den kan 
anvendes også i den mørke tid. Der er fire inter-
essepunkter undervejs, og hvis du har en Smart-
phone med, er der enkelte QR koder, der rummer 
historiske fortællinger. 
Det første interessepunkt du møder er Medborger-
huset. Det er et aktivt sted, hvor beboerne fra områ-
det har mulighed for at komme og være med i husets 
aktiviteter.
Du kommer også forbi Thisted gymnasium, hvor 
mange af byens unge har deres daglige færd. 
Ruten i denne del af byen ligger tæt ved kolonihav-
erne, der ligger på begge sider af Thisted bæk, og 
historisk hænger kolonihaverne meget sammen med 
Danmarks første brugsforening, der blev oprettet i 
Thisted i 1866.
 
Grøn rute giver dig et lille indblik i Thisteds historie og 
livet i byen i dag.

Rød rute – 7,8 km
- Skovstien

Denne rute er meget varieret. Du starter i boligområ-
det, men det ændrer sig hurtigt til en fornemmelse af 
at være i naturen, når du går inde i en beplantning af 
store ege og ahorntræer. Denne del af ruten egner 
sig bedst til gang eller løb, da stiens underlag er træ-
flis.  Efter et stykke tid kommer du til området, hvor 
mange af Thisteds uddannelses institutioner ligger 
side om side med idrætsanlægget på Lerpyttervej, 
der består af otte græsfodboldbaner og en kunst-
græsbane. Bag Thy hallen er der et parkour anlæg, 
der er til gratis afbenyttelse. 

Cirka halvvejs på ruten kommer du til Kronborg 
Plantage. Det er en offentlig skov, der er indrettet 
til ophold og aktiviteter. Der er blandt andet Shelter, 
bålplads, og motionssti med naturredskaber, samt et 
klatrenet der slynger sig imellem de flotte bøgetræer. 
Kronborg er også udsmykket med forskellige LandArt 
skulpturer. På sidste del af ruten vender du tilbage til 
byen og dets skønne grønne område Byfælleden.

Sort rute – 10,1 km.
- Strandstien

Denne rute er lidt mere krævende end de tre andre, 
ikke kun på grund af længden, men også stiforlø-
bet er udfordrende. Den starter som de andre ved 
Havrevej, hvor der er gode fortove at færdes på, men 
det ændrer sig når du kommer til Synopalhavnen. 
Fra havnen og til Eshøj plantage færdes du hoved-
sageligt på private lodsejeres ejendomme, og skal 
derfor vise hensyn til deres ejendomme og dyr, der 
går i indhegningerne.

Du må på denne strækning kun færdes på stranden, 
og det kan give vanskeligheder ved Eshøj, når der 
er meget høj vandstand i fjorden. Når du kommer til 
Eshøj, går du ind i en botanisk verden, der er meget 
sjælden, i den til tider barske natur der er i Thy. Eshøj 
er en samling af sjældne træer og skøn blomsterflor, 
især om foråret når Anemonerne blomstrer. På den 
sidste del af ruten kommer du tilbage til bylivet, og 
kan der glædes over de naturoplevelser og inter-
essepunkter, du lige har mødt på ruten.

Blå rute - 5,3 km 
- Digterstien

Kløverstiens blå rute leder dig til den indre by, gen-
nem smalle gader og slår et sving ind i byens vel-
holdte park ’Christiansgave’. Parken byder på mange 
oplevelser. Flotte store træer der er op til 190 år 
gamle, blomsterbede, friluftsscene og en legeplads til 
børnene osv. 

Fra parken kommer du tæt på handelslivet i gågaden, 
der rummer mange spændende butikker, der venter 
på at blive udforsket. Turen går videre ned til fjorden, 
hvor du får et fantastisk blik ud over Thisted Bredn-
ing. Også her har historien sat sine spor med rest-
erne af en flyveplads for vandfly fra 2. Verdenskrig. 
Turen herfra går langs fjorden, og man kan nyde 
naturens storhed, og få vind i håret, inden ruten igen 
fører dig ind i byens historie på den gamle kirkeg-
ård. Når du er kommet igennem kirkegården, leder 
ruten dig ned af en smal sti. På denne sti er der en 
trappe. Hvis du ønsker at undgå trappen, går du 
videre hen af Kirkegårdsvej og ned af Tolbodgade. 
Denne strækning er dog ikke mærket med pile, men 
ved rundkørslen er du igen på den afmærkede rute. 
Ruten er til gang, løb eller andet, da der er fast un-
derlag på alle stierne.

“Tab for Alt i Livet ikke Lysten til at gaae. Jeg 
gaaer mig hver Dag det daglige Velbefin-
dende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg 
har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg 
kjender ingen Tanke saa Tung, at man jo 
ikke kan gaae fra den.”
Søren Kierkegaard, 1847-

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere oplev-
elser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg mellem den 
grønne rute på 2½ km, den blå på 5, den 
røde på 7½ eller den sorte på minimum 
10 km. Her i folderen kan du lade dig 
inspirere til valg af rute og bruge den som 
en guide undervejs.
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Signaturforklaring

 Start

 Solsikkestien -2,4 km.

 Digterstien - 5,3 km.

 Skovstien - 7,8 km.

 Strandstien - 10,1 km.


