
Cykelrute, 44 km 
Dyrenes paradis 

Hvor skal vi hen... 
Turen kan påbegyndes et hvilket som helst sted på ruten, 
men er her beskrevet med udgangspunkt i Nørre Vorupør.  
I Nr. Vorupør kan du tanke op til turen hos købmænd og 
spisesteder, besøge museer og specialbutikker. Du cykler nu 
ud på Vestkystruten, nationalrute 1, som er en del af North 
Sea Cycle Route (6000 km.) og Eurovelo ruterne.  
Gravstenenes skæbnefortællinger 
Kirkegården i Vorupør (1) fortæller som sider i en historie-
bog om befolkningen i kystbyen. Fra Vorupør går det sydpå 
mod Stenbjerg. På vejen nord for Stenbjerg gennem klit-
plantagen kommer du forbi den landskendte kunstner Jens 
Søndergaards sommerhus (2) med en særpræget galionsfi-
gur foran huset. Ved landingspladsen i Stenbjerg (3) finder 
du 
Nationalpark Thy’s informationscenter. Kig ind her for at 
lære mere om, hvilke dyr og planter du kan se på egnen. I 
maleren Käte Lassens feriehus (4) findes en udstilling om 
kunstnere, som har opholdt sig i Stenbjerg, og i Stenbjerg er 
en bunker fra 2. verdenskrig indrettet som udkigspost (5) 
over nogle af Nationalpark Thys vidtstrakte klitheder.      
På vejen gennem plantagen passerer du i et skarpt sving en 
sjælden høj klit Embak (6) med en sø på den vestlige side. 
Klitten og søen repræsenterer et fint eksemplar af en para-
belklit.  
Oddernes sø 
Ruten fortsætter nu mod sydøst, ind til den 7 km lange Ove 
sø (7). Fra et udkigstårn ved søens nordende kan du nyde 
udsigten over søens og engenes fugleliv. Her kan du være 
heldig at se både traner og oddere, men også mange andre 
fugle og dyr. Husk, at jo mere stille og forsigtigt du bevæger 
dig frem, jo større er din chance for at opleve sjældne dyr. 
Mange af dyrene er mere aktive ved skumring og daggry 
end midt på dagen. 
Kigger du mod nord, kan du se bratte kalkskrænter ved 
Kalkværksvej (8). Kalkskrænterne markerer kystlinjen fra 
stenalderen. Kalken i skrænterne er resterne af trillioner af 
havdyrs skaller og et synligt bevis på, at hovedparten af 
Danmarks historie har været en undervandsforestilling. På 
turen herfra mod Nørhå kan du kigge ud over ådalen mod 
syd og se enkelte enlængede gårde, kaldet ”højremshuse”. 
Disse huse er bygget efter principper, der har været kendt 
siden jernalderen: Beboelsen i den østlige ende, stalden i 
midten og laden i den vestlige ende.   

I Faddersbøl findes en flot mølle (9) med en lille udstilling 
om områdets natur og kultur.  
Sjørring Sø - den tømte sø 
Herfra cykler du mod Jannerup og derefter Hundborg. Fra 
bakkerne er der flotte panorama-udsigter i alle retninger. I 
Hundborg findes Finn Bukhaves keramikværksted (10) og 
dagligvarebutik. Ruten fører nu mod nord, ned til et stort 
fladt areal. Fra toppen af bakken (11) kan du nyde udsigten 
over Sjørring Søs slette - engang en otte kvadratkilometer 
stor sø. Nu er søen tømt for vand gennem den kanal, som 
du krydsede ved Faddersbøl.  
Tvorup - plantagernes fødested 
Ruten fører nu tværs over søen mod Tvorup. Her findes en 
håndfuld huse og en smykkebutik (12). Ruinen af Tvorup 
kirke (13) er en form for mindesmærke over sandflugtens 
kræfter. Her var engang et samfund men sandet føg ind og 
ødelagde eksistensgrundlaget. I 1794 blev den romanske 
kirke revet ned, og stenene brugt i Vang kirke og i bønder-
gårdene omkring. Tvorup Klitplantage blev nærmest født ca. 
500 meter syd for kirkeruinen. Her ligger ”Gryden” (14): En 
lille lavning i landskabet, som ihærdige ildsjæle og plantører 
i 1850’erne forsøgte at tilplante med træer som ædelgran, 
skovfyr og bjergfyr. Her i "Gryden" lykkedes det endelig at 
få træerne til at vokse. Også Thagaards Plantage (15) er 
berømt. Her ser man resterne fra det første mislykkede for-
søg på at få træer til at vokse i klitten. Forsøget fandt sted 
først i 1800-tallet og det tog altså 50 år før eksperimentet 
lykkedes ved ”Gryden”. 
Tranedans 
Nu vender ruten mod syd. Har du lyst til at møde tranen og 
måske se dens særprægede dans, har du gode chancer i 
fugletårnet i den nordlige del af Ålvand klithede (16).  Til-
bage i Vorupør kan du se efter havfugle. Ornitologer har set 
den sjældne sabinemåge her, samt sodfarvet skråpe, almin-
delig kjove og mange andre fugle, der var på vej gennem 
Europa.  

Cykelruten Dyrenes paradis er en af 25 Panoramaruter i det 
kystnære Danmark. Panoramaruter er kvalitetscykelruter 
med muligheder for bespisning, overnatning og særlige 
oplevelser. Ruterne går til steder med vid udsigt, men også 
til små hemmelige steder med plads til ro og fordybelse. 
Panoramaruterne er en del af projektet ”Powered by Cycling: 
Panorama”, som er støttet af EU’s regionalfond . 

Fakta om ruten: 
44 Km, heraf 34 km asfalt og 10 km. grus (stier, skovveje m.v.)  
Effektiv cykeltid ved 16 km/t:  2 timer og 37 min. Højeste punkt: 55 
m.o.h. Max 6 % stigning. Sværhedsgrad: Middel (en del bakker, men 
moderat hældning). Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt ad stier 
og veje med få biler. Dog krydsninger af hovedveje 6 steder.  
Genveje/omveje: Ruten kan forkortes ved at dreje ind gennem Stenbjerg 
Klitplantage på Tyskebakken eller ved at fortsætte ligeud ad Jannerupvej 
og springe Hundborgbakken over. 

Klar til kontraster? Så har du valgt den rigtige cykelrute. Den fører dig over istidens bakker og ned til sø-
sletter, gennem stille plantager og ud til det buldrende hav. For den, der tager sig tid, er der mange spor 
af dyr fra i dag og fra istiden at se på turen. 
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Spisesteder og indkøb af  
dagligvarer  
Købmænd, spisesteder og specialbutikker i Nr. 
Vorupør. Kro i Stenbjerg, Dagli´Brugs i Hund-
borg. 
 
Museer og Kunst 
Museum og Nordsøakvarium i Nr. Vorupør 
Informationscenter for Nationalpark Thy ved 
Stenbjerg landingsplads. 
Keramiker i Hundborg, Smykkebutik i Tvorup  
 

Links: 
www.visitthy.dk 
www.danmarksnationalparker.dk/Thy 
www.udinaturen.dk (vandre- og cykelture) 
www.fugleognatur.dk  
(observationer af dyr , planter, svampe) 
www.jenssoendergaard.dk (om museet ved 
Lemvig, men fortæller også om kunstnerens liv)  

Service og oplevelser på ruten 

Dyrenes paradis 
Cykelrute 44 km  

Traner, Foto: Nationalpark Thy  
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Keramik fra Hundborg 
Foto: VisitDenmark 

Fisk til tørring, Foto: VisitThy  
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Vejen her kan være svær 
at finde og den har ikke 
noget navn: Du cykler på 
asfaltvejen. Når to grusve-
je krydser asfaltvejen og 
den ene grusvej mod vest 
viser et skilt med shelter, 
så sving mod øst.  

Legindvej 

Denne cykelrute er udarbejdet i samarbejde mellem VisitThy og 
Panorama-cykelprojektet under ledelse af Dansk Cyklist Forbund. 
Find flere informationer om cykeloplevelser, overnatning, aktivi-
teter, attraktioner og service på www.visitthy.dk.  

Genvej - mulighed for at  
forkorte ruten med ca. 5,5 km.   
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Start her…. 


