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Nakorsakruten med Røddekjær 8,5 km
Turen går til Per Madsens Kjær, som er en sø på ca. 4 
ha. og videre vestpå til sletten ved Nakorsaksø. Nyd 
udsigten fra udsigtstårnet. Her er gode muligheder for 
at se rådyr og krondyr. Kort efter tårnet passeres en 
gruppe gravhøje Herefter fortsættes der mod vest til 
den store slette ved Røddekjær.
Den udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km 
mærket, følger de gule pile, drejer af med de blå pile og 
er 8,5 km.       Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Vandet-ruten 7,6 km
Vandet-ruten går gennem bevoksninger af især 
ædelgran, kantet med bøgetræer langs veje og spor.
Fra Skårup Høje i nord er der udsigt over dalen mod 
Øster Vandet. På ruten er der rig mulighed for at nyde 
naturens lyde. Vinden i træerne, fugle, der kvidre eller 
en stille puslen i skovbunden.
Ruten er på 7,6 km. Den starter på p-pladsen på 
Hjardalvej og er afmærket med røde pile.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne ved Vandet Sø

Rød hjertesti 9,8 km
Stien går igennem skoven og langs Vandet Sø.
Stien føre dig forbi Svalhøje og langs Vandet Sø. Hvor 
ruten skærer Ministervej, lå herregården Nystrup fra 
omkring år 1600 til 1910, hvor den på grund af 
sandflugten måtte flyttes østpå.
Det er en rute på 9,8 km, som er afmærket med 
hjertesti-logoet og rødt. Stien starter ved P-pladsen for 
enden af Søvej ved Vandet Sø.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne ved Vandet Sø

Flade Sø-ruten 13,5 km
Turen går rundt om Flade Sø. På denne rute ser, 
mærker og dufter du også sø, hav, skov, å og fjord og 
naturens fugle og måske rådyr. På diget kan man være 
heldig at se solnedgang i havet. Langs den nye smukke 
betonsti har man Flade Sø på sin højre hånd og 
Vesterhavet på sin venstre hånd. 
Ruten er 13,5 km lang, afmærket med grønne pile og 
udgår fra p-pladsen på Fyrvej ved Lodbjerg fyr.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Sorte Næse-ruten 6,2 km
Sorte Næse-ruten går over Lodbjerg Sande og ned til 
stranden for foden af den særprægede kystklint "Sorte 
næse". Den er op til 10 meter høj og består af 
moræneler, som er overlejret af flyvesand. Turen går 
videre langs stranden og op af kystskrænten Porskær 
Bakker. Det er en flot, men fysisk krævende tur. 
Ruten er 6,2 km lang, afmærket med sorte pile og 
udgår fra p-pladsen på Fyrvej ved Lodbjerg Fyr. 

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Lodbjergruten 9,5 km
En paradisisk vandretur med klitter, hede, nåleskov, 
løvtræer og overdrev med græssende kvæg. Ruten 
byder på fantastiske udsigter over klitheden mod 
Lodbjerg Fyr, Penbjerg og Vesterhavet, samt ud over 
Ørum Sø. Den midterste halvdel af ruten løber stort set 
parallel med næsten hele Baunehøjruten.
Ruten er 9,5 km lang, afmærket med røde pile og udgår 
fra p-pladsen på Fyrvej ved Lodbjerg Fyr.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Vilsbøl ruten 7,2 km
Turen går gennem afvekslende terræn med meget 
forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor 
herregården lå frem til 1600-tallet. Udsigten fra 
kystskrænten, hvorfra man kan se det storslåede 
landskab med Nors Sø i baggrunden er nok turens 
højdepunkt.
Ruten påbegyndes fra bålpladsen ved Nors Sø. Den er 
på 7,3 km og mærket med røde pile.

Folder: Nr. 51. Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Langsanderuten 6 km
Turen starter i frodig løvskov. Man kommer frem til 
Vilsødal, hvor man står højt med en flot udsigt over 
heden og nogle små søer. Ruten fører også til 
Langsande, som er plantagens største parabelklit. 
Her kommer man højt op og har igen den flotteste 
udsigt over klitten til en lille sø.
Turen udgår fra P-pladsen ved Tved kirke. Ruten er 6 
km lang og afmærket med gule pile.

Folder: Nr. 51. Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Rødbrofælled turen 6 km
Ruten begynder ved Tovsig Sø og krydser henover hede 
området ved Oskar Jacobsens Sø, hvorfra der er en 
rigtig god udsigt ud over Tømmerby Fjord. Herfra 
fortsætter den over heden til plantagens nordøstlige 
hjørne, Rødbrostykket og til slut forbi udsigtstårnet i 
Storesande, før den når tilbage til Tovsig. 
Turen udgår fra P-pladsen ved Tovsig Sø. Ruten er 6 km 
lang og afmærket med røde pile.

Folder: Nr. 55. Østerild Klitplantage


