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❄SE BAGSIDEN FOR FLERE INFO...

Vintervandring på den særlige 
Vinterferie-rute - Hele uge 7 og 8
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Fodslaw Jammerbugt 
har afmærket en særlig 
smuk rute, hvor man på 
egen hånd kan vandre i 
forbindelse med Blokhus 
Vinterfestival. Følg pilene 
og oplev det barske 
klitlandskab, den fortryl-
lende vinterskov og det 
barske Vesterhav.

SÆRLIGE 
INTERESSEPUNKTER
1:  Natursti bag Møllevej

2:  Brændevinsstien og
 Nørre Sø

3:  Bukkebruse broen
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Lidt om landskabet 
BLOKHUS KLITPLANTAGE
Blokhus Klitplantage er 642 ha stor. Størstede-
len er skovbevokset. Den er tilplantet i årene 
1895 - 1910. Plantagen varierer fra den kupe-
rede Kirkesande til fl ade klitheder i plantagens 
sydlige dele, fra ganske frodige skovarealer i 
nord og øst til kun meterhøj bjergfyr længst 
mod vest. Blokhus Klitplantage ligger på en 
moræneø. Det vil sige, at området var en ø, som 
dengang for tusindvis af år siden var omgi-
vet af Ishavet og siden Stenalderhavet. Det er 
istidsisen, der har skabt landskabet. Moræne-
landets ler og bakkesand er senere dækket af 
et tykt lag fl yvesand. Det gør stedet til et typisk 
landskab af fl yvesand. 

BRÆNDEVINSSTIEN
hedder Brændevinsstien, og det er der en helt 
særlig grund til, siger de gamle fortællinger. 
Stien fi k nemlig sit navn, fordi beboerne fra 
Rødhus, Klithuse og Tranum gik ad den, når de 
skulle til Blokhus efter brændevin. De havde 
dunke med hjemmefra til at fragte brændevi-
nen i, og så købte de også anden proviant, når 
de nu var af sted. Blokhus var dengang hele 
egnens handelscentrum på grund af en omfat-
tende skudehandel. Små skibe kom fra Norge 
til Blokhus med varer. Og da der ikke var havne 
på kysten, lå skuderne for anker, og små robåde 
sejlede frem og tilbage mellem strand og sku-
derne. Robådene blev trukket op på stranden, 
når de skulle laste og losse. Typisk var det varer 
som tømmer og jern, der kom fra Norge, mens 
danske landbrugsvarer gik den anden vej.

NØRRE SØ
Nørre Sø blev skabt i en gammel klitlavning, 
som er gravet så dyb, at der nu er vand og 
fugleliv året rundt. Skulle planterne tage for 
meget over, bliver det ryddet og søen gravet fri, 
så Nørre Sø igen bliver stedet, hvor besøgende 
kan sætte sig, studere fuglene og nyde udsig-
ten. Fra søen kan du se både bjergfyrklædte 
klitter i vest og få et kig til havet. 

TAG EVENTUELT ET BILLEDE 
med din mobil af kort og beskrivelse, så I altid 
har den på ved hånden. Men bare rolig ruten er 
afmærket hele vejen.

Natursti bag Møllevej med smukke indlandsklitter.

Nørre Sø, smuk skovsø skabt i en gammel klitvanding.

LANG RUTE 7,1 KM
Følg Møllevej, frem til et åbent område med indlands-
klitter. Her drejes til højre og en lille sti følges til Ri-
bergårdsvej som passeres. Stien forsætter nu vest for 
Ribergårdsvej og frem til Havørns Allé. Denne passeres 
hvorefter ruten forsætter ad Brændevinsstien, frem 
til den fl otte skovsø ”Nørre Sø”. Ved Nørres Sø er der 
borde og bænke, hvorfra man kan nyde udsigten og 
medbragt mad- og drikkevarer. Turen forsætter vide-
re ad Brændevinsstien og frem til Den Brede Vej, hvor 
der drejes til højre. For enden af Den Brede Vej drejes 
til højre igen denne gang ad en natursti, som går over 
i Slettevej. Kort efter man er kommet ind på Slettevej, 
drejes venstre ad en sti der fører til Bukke Bruse Bro-
en”, der går over et mindre vandløb. Gå over broen g 
snart vil I skue stranden og det smukke Vesterhav. På 
stranden drejes til højre mod Blokhus og vandkanten til 
man når til den store nedkørsel ved Blokhus. Drej her 
til højre op ad Strandvejen som følges frem til Peder 
Madsens Vej. For enden af Peder Madsens Vej drejes 
til højre ned af Pirups Hvarrevej og kort tid efter er du 
tilbage ved start.

KORT RUTE 5,3 KM 
Både den korte og lange rute følges ad til Den Brede 
vej, herfra deler ruten sig. For at tage den korte rute 
skal man her dreje til venstre og følge Den Brede Vej 
til man kommer til Rødhusvejen, hvor der drejes til 
venstre. Rødhusvejen følges helt til Ferren Syd. Her 
drejes til højre ad natursti. Stien følges frem til 
Møllevej og efter kort tid er I tilbage ved start.

”Bukke Bruse Broen fører over vandløb til stranden.
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