
Opdag mere om alle de 
spændende steder  i THY 

på vores hjemmeside!

Folder 15

JUST
ANOTHER
WANDER IN 
THE PARK
OUT WEST
Penbjerg Ruten 5,7 km
Lodbjerg Klitplantage

Thy
(4,5-6 km)

M
EDIUMVandreture i Thy



Embak-turen 5,7 km
Embak-ruten starter i kuperet og afvekslende skov med 
mange forskellige træarter og går bl.a. til 
vådområderne Bislet og Embak Vand. Ruten er utrolig 
flot og varieret, vekslende mellem brede og helt smalle 
skovstier og op og ned ad stejle klitter. 
Embak-ruten udgår fra parkeringspladsen på 
Stenbjergvej ca. 1 km. sydøst for Kystvejen. Den er 
afmærket med gule pile og er på 5,7 km. 

Folder: Nr. 126. Stenbjerg i Thy

Grubebakke ruten 4,5 km
Den første del af ruten går fra klittop til klittop og byder 
på absolut storslåede udsigter over både hav, klit og 
plantage. Ruten tager derefter en smuttur ind i landet 
på flotte kringlede, snoede stier i meget kuperet terræn 
afbrudt af skønne udsigter. Denne rute kræver, at 
konditionen er i orden. 
Ruten påbegyndes fra p-pladsen ved Bøgsted Rende 
og følger de røde pile. Den er 4,5 km lang.

Folder: Nr. 116. Tvorup Klitplantage

Blå Hjertesti 4,9 km
Den Blå Hjertesti starter med at gå langs Vandet Sø på 
en lille skovvej med kig gennem træerne til søen.
Den drejer så ind mod plantagen, hvor man ofte høre et 
klonk, når man passerer golfbanen. Til slut bevæger 
stien sig tilbage ned mod Vandet Sø, hvor man det 
sidste stykke har en fantastisk udsigt over søen.
Stien, som er 4,9 km, starter ved P-pladsen for enden af 
Søvej ved Vandet Sø og er markeret med blå pile.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne ved Vandet Sø

Penbjerg ruten 5,7 km
Ruten følger det første stykke vejen fra Lodbjerg Fyr og 
går så videre ad stien mod nord over klitheden til 
udsigtspunktet Penbjerg. Undervejs kommer man forbi 
to grupper af gravhøje på højre side. Den afmærkede 
rute går østpå til Redningsvejen og følger denne 
tilbage.
Ruten er 5,7 km lang, afmærket med blå pile og udgår 
fra p-pladsen på Redningsvej ved Lodbjerg Fyr.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Baunehøjruten 4,8 km
Fra Danmarks mindste middelalder kirke , Lodbjerg 
Kirke, går turen til bronzealderhøjene Baunehøjene, 
hvorfra du får flotte udsigter over landskabet. Højene er 
kaldt Baunehøje, fordi menneskene i Bronzealderen 
brugte den højeste af dem som signalpost. Nyd også 
udsigten over Ørum Sø fra bænken på den lille høj. 
Ruten påbegyndes fra p-pladsen ved Lodbjerg Kirke. 
Den er 4,8 km. lang og markeret med gule pile. 

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Narkosaksø ruten 6 km
Turen går via små stier til Per Madsens Kjær, som er en 
sø på ca. 4 ha. Turen fortsætter videre vestpå ad små 
skovveje til sletten ved Nakorsaksø. Her kan der tages 
en lille  afstikker til udsigtspunktet. Herfra er der gode 
muligheder for at se rådyr og krondyr. Kort efter 
udsigtspunktet passeres en gruppe gravhøje. 
Udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km mærket. 
Følger de gule pile. Turen er 6 km lang, 

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne i Sydthy

Degnbjergruten 4,9 km
Ruten følger bredden af Nors Sø mod øst, til man når og 
bestiger Degnbjerg. Længst mod øst går turen over 
den åbne klithende på private arealer. Husk at vise 
hensyn. På tilbagevejen følges skovvejene, hvorfra der 
flere steder er bænke og udsigt over søen og helt til 
Hanstholm reservatet på den anden side af søen.
Ruten udgår fra bålpladsen ved Nors Sø (Aggerholmvej) 
og er markeret med blå pile. Den er på 4,9 km.

Folder: Nr. 42. Klitplantagerne ved Vandet Sø

Savbjerg ruten og udsigtsplatformen 5 km
Ruten går gennem den nordligste del af Tved 
Klitplantage langs kanten af Hanstholm Vildtreservat. 
Her kan du opleve både klitplantage og udsigten over 
Savbjerg. Ved rutens sydligste punkt er der opstillet et 
udsigtstårn med udsigt over Vildtreservat.
Rundturen er på 4 km, samt 1 km til udsigtsplatformen 
ved reservatets nordlige del. Ruren er markeret med 
gule pile, samt skilte. Starten ved p-pladsen ved Sårup.

Folder: Nr. 51. Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Pansergrav ruten 5,7 km
Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. 
Turen følger små stier gennem tæt, lav kratskov af eg 
og bjergfyr og over åbne klitlandskaber. Undervejs 
passeres Lars Moelkar, som er en kæmpesten der ligger 
placeret på kanten af det gamle stenalder-hav.
Udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej, 1 km sydøst for 
Bulbjerg. Ruten er markeret med hvide pile eller cirkler 
og er 5,7 km lang.

Folder: Nr. 122. Bulbjerg0


