
12
2-

12
07

 (R
ev

id
er

et
 2

01
1)

 G
ra

fis
k 

til
re

tte
læ

gn
in

g 
og

 k
or

t: 
Pa

ra
bo

le
. T

eg
ni

ng
er

: J
en

s 
Ov

er
ga

ar
d 

Ch
ris

te
ns

en
. F

or
si

de
: P

ou
l A

nd
er

se
n.

 T
ry

k:
 S

ca
np

rin
t A

/S
. D

en
ne

 tr
yk

sa
g 

bæ
re

r d
et

 n
or

di
sk

e 
m

ilj
øm

æ
rk

e 
Sv

an
en

. L
ic

en
sn

r. 
54

1 
00

6

Skovlegeplads

Praktiske oplysninger:
Svampesamling: Der er gode muligheder for at finde spisesvampe, 
blandt andet Almindelig Kantarel og Karl Johan. Pluk varsomt, så du 
ikke ødelægger svampenes levesteder, og pluk kun til eget forbrug.

            Der er anlagt en hundeskov i Lild Klitplantage øst for Strand-
            vejen. Her er det tilladt at lufte hunden, uden at den er i snor. 
En gangsti fører fra Lild Strand til hundeskoven. Alle andre steder i 
plantager og på naturarealer skal hunde føres i snor.

Bål- og overnatningspladser: Der er tre bål- og overnatningspladser i 
området; ved Troldsting, hvor en bunker er indrettet som opholdsrum 
med brændeovn, ved Nørklitsøerne hvor der er et shelter og ved Gl. 
Ålborgvej hvor der også er et shelter. Alle tre pladser har vand og 
skovlokum. Større grupper som ønsker at benytte pladserne, skal 
ansøge herom via hjemmesiden www.nst.dk.

             I den østlige ende af Vester Thorup plantage ved 
             Thorupstrand er der en skovlegeplads.

             På de fleste større skovveje er det muligt at færdes 
             med kørestol det meste af året.

Naturvejledning: Naturstyrelsen, Thy udfører naturvejledning i form af 
offentlige arrangementer, som kan findes på www.nst.dk.
Det er også muligt for skoleklasser, foreninger og andre grupper at 
be stille ture ved henvendelse til Naturstyrelsen, Thy.

Velkommen til Bulbjerg 
og klitplantagerne
Bulbjerg er et stykke enestående natur både ved sin landskabelige 
skønhed og i kraft af sin status som Danmarks eneste fuglefjeld. 
Den er omgivet af Vester Thorup og Lild klitplantager, et samlet stats-
ejet areal på omkring 4.000 ha. Tilsammen byder området på rige 
muligheder for naturoplevelser.

Vandreture: Der er 8 afmærkede vandreture foruden Nordsøstien/
Vestkyststien, som er en del af en international vandrerute rundt om 
Nordsøen.

             De mange gode skovveje er velegnede til cykelture. 
             Den nationale cykelrute Vestkyststien løber gennem begge 
             plantager. 
             (Se folderen ”Vestkyststien Agger-Bulbjerg” - nr. 31).

             Vi opfordrer rytterne til at benytte de mere end 30 km afmær- 
             kede ridestier i plantagerne. Ridning langs de større grusveje 
             skal ske i side- eller midterrabatten, ellers ødelægges vej-
             banen. Se mere om ridning i folderen ”Ridning i Thy”.

             Statsskovene er lukket for bilkørsel. Det gælder også Vester 
             Thorup og Lild plantager. Eneste undtagelser er Bulbjergvej 
             og Ralvejen, som begge er åbne for bilkørsel.

Bunker til overnatning: Ved lejrpladsen på hjørnet af Bulbjergvej og 
Tinghøjvej findes en bunker, hvor du frit kan opholde dig, tænde bål 
og overnatte.

Bulbjerg og Klitplantagerne administreres af Naturstyrelsen, Thy.
Find flere oplysninger på www.nst.dk.

Bulbjerg Vandreture nr. 122
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte 
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og 
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens 
hjemmeside www.nst.dk.

www.nst.dk • Tlf.: 7254 3000

Bulbjerg
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Bulbjerg og klitplantagerne

Bulbjerg
Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude som danner et markant frem-
spring på Hanherreds kyst mod Jammerbugten. Knuden er den nordligste 
del af Bulbjerg-øen, som blot er en af mange øer i det hav, der dækkede 
Hanherred i stenalderen. Kernen i Bulbjerg-øen er limsten - en form for 
kalksten, som er dannet i datidens hav for omkring 60 millioner år siden. 
Under sidste istid er kalken blevet dækket af et op til 20 meter tykt lag af ler 
og grus. Disse lag er senere blevet overføget af flyvesand.
 I havet, ca. 70 meter nord for Bulbjerg, ses resterne af Skarreklit - en 
strandpille der var 16 meter høj. Skarreklit var oprindeligt forbundet med 
Bulbjerg, men med tiden er den mellemliggende kalksten eroderet bort af 
havet. Skarreklit knækkede i 1978, men soklen ses endnu tydeligt.

 Havet slider fortsat på Bulbjerg, og derfor er hele nordsiden ud mod havet 
formet som en stejl klint. Hvert år sker der mindre skred, og med års mel-
lemrum styrter større partier i havet. Færdsel på stranden under klinten er 
derfor forbundet med fare og sker på eget ansvar!
 Den stejle, utilgængelige klint er Danmarks eneste fuglefjeld og yngleplads 
for op til 500 par af den nordatlantiske mågefugl riden, som også kaldes den 
tretåede måge. Den sjældne mallemuk yngler også på Bulbjerg, omend i min-
dre målestok. Mallemukken er ikke en mågefugl som riden, men er derimod i 
familie med albatrossen. Det ses tydeligt når den på helt stive vinger svæver 
over vandet, selv i hård vind. Mallemukken kendes desuden fra riden ved det 
lille rør den har ovenpå næbbet. Røret bruges til at udskille salt fra havvan-
det. Begge fugle er tilpasset livet på havet og har specialiseret sig i at bygge 
reder på de små hylder og fremspring, der findes på klipper, fjelde og klinter.
 De fremragende oversigtsforhold gav Bulbjerg strategisk betydning for 
den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig og medførte etableringen af 
en radar- og lyttepost for kanonstillingerne i Hanstholm. De mange bunkers 
og betonfundamenter vidner herom. Men også i plantagerne, i en radius af 
1-2 km rundt om Bulbjerg, er der mange spor fra besættelsestiden. Det gæl-
der maskingeværstillinger, mandskabsbunkers, betonveje og ikke mindst 
Tankgraven - en flere kilometer lang, 3 meter dyb gravet rende, som skulle 
forhindre kampvogne og andre køretøjer i at angribe Bulbjerg fra landsiden.
 Der er bilvej helt op til toppen af Bulbjerg, hvor der er P-plads og  toiletter. 
I den tidligere observationsbunker yderst på klinten er der en lille udstilling, 
der fortæller om Bulbjergs geologi og om fuglefjeldet, besættelsestiden og 
kulturhistorien.
 Hele Bulbjergknuden og omgivende arealer er fredet for at bevare om-
rådets unikke natur og udsigter. Fredningen sikrer samtidig offentlighedens 
adgang til området, som hvert år tiltrækker mere end 100.000 besøgende.
 For at beskytte fuglene og begrænse nedslidning af vegetationen gælder 
der særlige adgangsregler på Bulbjerg. Du må derfor ikke færdes på selve 
klinten uden for stierne, og rappelling, hangglidning og paraglidning er for-
budt.

Troldsting
Troldsting er det højdedrag, som fra Bulbjerg strækker sig ind i landet  mod 
syd. Området var i stenalderen en del af Bulbjerg-øen, og det lave sund, 
som forbandt Limfjorden med Jammerbugten, var rigt på fugle, fisk og 
skaldyr.
   I området findes gravhøje fra bronzealderen, enkelte stensætninger og en 
del bautasten. Der er fundet flinteaffald, halvfærdige dolke, brudstykker af 
bronzestøbeforme, ravklumper og køkkenredskaber. Fundene fortæller, at 
området har været beboet op igennem bondestenalderen og ældre bronze-
alder.
 Som navnet antyder, har stedet været omgærdet af mystik. Et sagn fortæl-
ler, at det var her troldene mødtes og holdt ting, men tingfreden blev brudt, 
da to stridbare trolde begyndte at kaste sten efter hinanden. Den mere nøg-
terne videnskabelige forklaring er, at de mange store sten er bragt hertil af 
istidens gletschere for ca. 18.000 år siden.
 På P-pladsen ”Troldsting” ved Bulbjergvej lidt vest for Ellidsbølvej er der 
opsat et skilt, som fortæller mere om området. Hvid rute fører ind til Ting-
højen, hvorfra man kan gå ud igennem Troldsting til Panserstien nedenfor 
kystskrænten.

Rider

Bautasten

Klitplantagerne
Tilplantningen af Vester Thorup Klitplantage begyndte i 1890. Største-
delen af plantagen ligger på Bulbjerg-øen. Det betyder, at jordbunden er 
moræne, det vil sige istidsaflejringer af ler og grus, som senere er dækket 
af flyvesand.
 Flyvesandlagets tykkelse er helt afgørende for jordbundens frodighed. 
På de magreste klitter, hvor sandlaget flere steder er over 20 meter tykt, 
er træ- og urtevæksten meget begrænset. Her finder man stadig bevoks-
ninger af den bjergfyr, som var starten på plantagen. De frodigste partier 
findes i plantagens østende, hvor sandlaget er så tyndt, at træernes rødder 
kan nå ned til ler og kridt. Her trives også løvtræer og buske fint.
 Mange steder i plantagen ses de stejle kystskrænter fra stenalderhavet. 
Omkring Blegsted og Valbjerg er der gamle hustomter. Det er bosteder, som 
er forladt på grund af sandflugten.

Hedevej



Naturnær skovdrift
Plantagernes oprindelige formål var at dæmpe sandflugten, at skabe en træ-
produktion og at give lokal beskæftigelse. De formål er for længst blevet 
op-fyldt, og i dag stiller samfundet andre krav og forventninger til skovene. 
Et af kravene er, at skovene skal give rum og muligheder for friluftsliv. Et 
andet er, at der skal skabes bedre levesteder for dyr og planter. Det betyder, 
at skovdyrkeren fremover i langt højere grad vil spille sammen med skovens 
naturlige processer. Naturligt hjemmehørende træarter som bøg, eg, birk 
og skovfyr vil blive indført, hvor de mangler. Døde træer vil få lov at stå eller 
henligge til gavn for insekter, fugle og svampe, og frem for at fælde og til-
plante store områder ad gangen, satses i stedet på den naturlige foryngelse 
fra skovens træer.
 Resultatet forventes over de næste 100 til 200 år at blive sundere, mere 
artsrige og mere stabile skove.

Afmærkede vandreruter i Lild Plantage

•  Blå rute (3 km) udgår fra P-pladsen på Gl. Aalborgvej. Følger skovveje i 
jævnt terræn og passerer blandt andet tidligere grusgrave, som nu er  små 
søer omgivet af løvtræer. Her findes en bålplads, som frit kan benyttes. 
Ruten går gennem skov, eng, kær og hede.

•  Hvid rute (3,5 km) udgår fra P-pladsen vest for Strandvejen ved Mortens 
Bakker. Ruten følger små stier igennem tætte bevoksninger plantet på klitter.
En del af turen er derfor noget kuperet, men byder også på nogle flotte ud-
sigter i den ellers flade plantage.

•  Gul rute (3 km) udgår fra P-pladsen på Strandvejen ved Rotbølgård. Ruten 
går i helt jævnt terræn igennem et skovrejsningsområde, opkøbt og tilplantet 
først i 1990’erne. Her er især plantet løvtræer, og ind imellem er der lysninger 
med små og store vandhuller. I området omkring Græsbølstenen har der tid-
ligere ligget flere huse og gårde.

Afmærkede vandreruter i Vester Thorup Plantage
•  Grøn rute (4 km) udgår fra P-pladsen ved Mårstien på Thorup Strandvej. 
Ruten fører igennem den store parabelklit Thorup Sande. Fra de ryddede 
klittoppe er der flot udsigt over klitområdet og plantagen. Langs den syd-
lige del af ruten ses gamle skovfyrbevoksninger fra plantagens anlæg.

•  Rød rute (3 km) udgår fra skovlegepladsen lige syd for Thorupstrand.  
Fører herfra gennem den delvist fritlagte parabelklit Thorup Sande. Har på en 
del af strækningen fælles forløb med grøn rute.

•  Blå rute (3 km) udgår fra en P-plads på Bulbjergvej, vest for Skelvejen. 
Dele af ruten er meget kuperet. Rutens sydlige del løber langs overkanten 
af stenalderkystskrænten, hvorfra der er storslået udsigt mod nord. Rutens 
nordlige del går over den hævede havbund.

•  Gul rute (4 km) udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej ved Valbjergvej. Ruten 
løber overvejende i jævnt terræn og passerer Stuen, som er et område med 
god jordbund. I jordbundshullet ved ”Stenen” ses tydelige spor af agerbrug 
fra før sandflugtens tid. Mod nord går det ned ad stenalderkystskrænten til 
den hævede havbund og dernæst op på Valbjerg, som er et nordligt frem-
spring på Bulbjerg-øen. Herfra følges Tankgraven tilbage til udgangspunktet.

•  Hvid rute (3 km) udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej, 1 km sydøst for Bul-
bjerg. 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 klitland-
skaber. Undervejs passeres delvist tilsandede bronzealderhøje.
 Turen kan udvides med 3 km ved at forsætte mod vest og følge Panser-
stien nedenfor Troldsting og De Blå Render.

Vestkyststien består dels af en cykelrute (national cykelrute nr.1), dels af en 
vandresti som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Ruterne er be-
skrevet i folderen “Vestkyststien Agger-Bulbjerg”. Vestkyststien består af en 
cyklerute (national cykelrute nr. 1)  og en vandresti. Cykelruten har to forskel-
lige forløb igennem Vr. Thorup Plantage.  Vandrestien følger i store træk den 
gamle redningsvej.

Nordsøstien er en international vandrerute, som gennem otte lande fører hele 
vejen rundt om Nordsøen. Vest for Bulbjerg er ruten identisk med Vestkyst-
stiens vandrerute. Nordsøstien har to forskellige forløb igennem plantagen.Planter fra den fugtige klithede

 Lild Klitplantage er først påbegyndt i 1930 og er dermed en af de yngste 
klitplantager i Danmark. Hele plantagen ligger på den hævede havbund. Den 
vestlige del er overvejende flad, men i den østlige del af plantagen er der 
flere store klitområder, som er bevaret utilplantede.
   Den næringsfattige jordbund og den høje grundvandstand begrænser 
valget af træarter. Blandt andet derfor er plantagen meget domineret af 
nåletræer.
   I området vest for Myrup samt ved Græsbøl er der hustomter fra beboel-
ser, som er forladt først i 1900-tallet.
   Plantagerne og de åbne områder omkring dem giver gode muligheder for 
at se krondyr og rådyr. De bedste chancer har man i skumringen. Det er 
også ved den tid man i forsommeren kan møde natravnen med den mærke-
lige snurrende stemme.

Skovvej

Natravn

Klithederne
Nord for Lild Klitplantage ligger store sammenhængende klitheder, som 
er fredet og udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Klithe-
derne er en, i europæisk sammenhæng, meget sjælden naturtype. Deres 
plante- og dyreliv er helt specielt og tilpasset de særlige forhold der findes 
i klitter, heder, hedemoser og hedesøer. Blandt karakterplanterne er hede-
lyng, revling, klokkelyng, mosebølle, pors, tranebær, klokke-ensian og 
soldug. Hederne holdes fri for uønsket trævegetation og plejes ved slåning, 
afbrænding og græsning.


