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Bøgsted Rende ruten 2,5 km
Bøgsted Rende ruten starter i kuperet terræn med 
havudsigter og følger vandløbet tilbage. Længst mod 
vest er der bjergfyr og mandshøje egekrat, hvor man 
skal bukke sig ned for at plukke agern! Længere inde 
langs renden finder man ædelgraner og østrigske fyr af 
anselig tykkelse. 
Ruten påbegyndes fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. 
Den er 2,5 km lang og markeret med blå pile. 

Folder: Nr. 116. Tvorup Klitplantage

Rindbæk ruten 1,9 km
Ruten følger slugten langs Rindbæk til Rindbæk Sø, 
som er dannet ved opstemning af bækken. Her kan 
man se en mængde selvsåede grantræer. Området er 
et godt eksempel på naturnære driftsformer i 
skovbruget. Ved Rindbæk Sø kan man også via en lille 
bro, komme over til en lille ø med bord og bænke.
Turen er gul rute 6 og er på 1,9 km. Den starter på 
parkeringspladsen på Ministervej lige før Kronens Hede.

Folder: Nr. 34. Klitplantagerne ved Vandet Sø 

Isbjerg turen 3 km
Isbjerg turen snor sig stejlt op ad den gamle kystskrænt 
lige vest for det forblæste skovbryn. Turen går til Isbjerg, 
der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt 56 m 
over havet. Ruten følger en gammel hulvej. Herfra løber 
det videre stiforløb gennem plantagen og rundt om 
den idylliske Bagsø og tilbage til udgangspunktet. 
Ruten er ca. 3 km markeret med gule pile på røde pæle 
og starter på p-pladsen på Hindingvej.

Folder: Nr. 51. Hanstholm Vildtreservat

Ydby Hede rundturen 1,6 km
På Ydby Hede rundturen kan man opleve den 
spektakulære udsigt over hedelandskabet og Skibsted 
Fjord og mærke historiens vingesus blandt de mange 
oldtidshøje, som stedet er kendt for. Følg stenmel stien 
til ca. midt på heden. Fortsæt herfra ned til Skibersted 
Fjord. Tag hulvejen op langs skovbrynet tilbage.
Turen starter ved p-pladsen på Kammersgårdsvej. Den 
er på ca. 1,6 km og er ikke afmærket. 

Folder: Der findes ingen over området

Skyum Bjerge turen 1,1 km
Tag porten i hjørnet af parkeringspladsen og følg stien 
ned til fjorden. Ved fjorden kan man ved lavvande gå 
ca. 500 m til højre for at komme til Skyum Stenen. Gå til 
venstre langs vandet. Gå ud ad porten ved kanten af 
indhegningen og følg stien opad. Efter nr. 2 trappe gå 
gennem porten til det højeste punkt og nyd udsigten. 
Følg stien tilbage til p-pladsen. 
Turen starter på p-pladsen på Bjergvej og er på 1,1 km.

Folder: Der findes ingen over området

Enebærsø-turen 2,3 km
På Enebærsø-turen kommer man rundt om 
Enebærsøerne og desuden gennem et stykke af 
plantagen, som blev ramt af en voldsom skovbrand i 
2004. Sporene efter branden kan stadig ses.
Enebærsø-turen er 2,3 km lang og er ikke fysisk 
afmærket. Den begynder på p-pladsen på Førby Linie.
Tag stien til venstre efter ”Gaden”. Hold til vestre langs 
søen. Tag ”Gaden” retur. 

Folder: Nr. 126. Stenbjerg i Thy

Stensig-ruten 3,6 km
Stensig-ruten går på en stenmelsbelagt sti langs 
Testcentervej. Her opleves kæmpevindmøllerne helt 
tæt på. Turen går videre forbi udsigtstårnet ved Plantør 
Kroghs Vej, som rejser sig over plantagen. Derfra har 
man en helt fantastisk udsigt over vindmøllerne. 
Stensig-ruten er en tur på 3,6 km. Den starter fra P-
pladsen ved Besøgscenter Østerild. Ruten er afmærket 
med skilte.

Folder: Nr. 55. Østerild Klitplantage

Moseruten 2,8 km
Moseturen begynder ved den idylliske Tovsig Sø, 
krydser henover hede området ved Oskar Jacobsens Sø, 
hvorfra der er en rigtig god udsigt ud over Tømmerby 
Fjord, og går så gennem en smuk skovfyr bevoksning 
og forbi udsigtstårnet i Storesande med den smukke 
udsigt, før den når tilbage til Tovsig. 
Turen starter på p-pladsen ved Tovsig Sø. Der følges de 
gule pile rundt. Turen er på 2,8 km. 

Folder: Nr. 55. Østerild Klitplantage

Ellidsbølstien 3,9 km
Ellidsbølstien starter fra toppen af Bulbjerg. Stien 
bugter sig langs toppen af kystskrænten og byder på 
den ene fantastiske udsigt ind over Jammerbugt og de 
optrukne, hvidmalede fiskekuttere på Thorup Strand 
efter den anden.
Stien udgår fra første hjørne nærmest vejen på P-
pladsen ved Bulbjerg. Den er på 3,9 km, og afmærket 
med grønne pile eller cirkler.

Folder: Nr. 122. Bulbjerg


