
Den rå, flade hede ligger for jeres fødder, når I cykler. Lyngen farver synsfeltet, mens lærkens sang fylder øre-
gangene. I kan finde spiselige svampe og nordiske urter. Og foran jer dukker måske et krondyr op, inden det 
haster videre ind i plantagen.  

Vejers Strand, Oksbøl 
”Naturpark Vesterhavet” 
26 km 

Vejers Strand udgør starten for denne rute, men den kan 

startes hvilket som helst sted.  
 

Den åbne og brede strand danner sammen med det hyggeli-
ge feriemiljø rammen omkring Vejers Strand (1). Den brede 

strand bliver brugt af tusindvis af turister, der leger i vandet 

og slapper af mens den friske vind fra Vesterhavet nydes. 
Faktisk er stranden så bred, at Forsvaret, senest i 2012, har 

landet deres store Hercules fly her.  
 

Efter udkørsel fra Vejers Strand drejes der lige efter Stjerne 
Camping til venstre ad Nødvejen, hvor Nationalrute 1 

(Vestkystruten) også forløber.  

 
Ved mødet med fiskesøerne på Grærup Havvej drejes der til 

højre. Efter kort tid kommer I til et hvidt stråtækket hus. 
Her følges den grusvej, der ligger tættest huset.  

 

På det kommende stykke langs Grærup Langsø (2) kan der 
opleves et unikt dyreliv, da et af de bedste steder at opleve 

kronvildt er netop dette område. I skumringen mens mørket 
falder på, kan hjortene i brunstperioden (september) ses 

brølende til hinanden.  
 

I dette specielle stykke natur er der gode muligheder for at 

tage et hvil på en bænk, mens det flotte syn over søen og 
hederne nydes. Følelsen af at være midt ude i ingenting 

kommer frem mens de smukke omgivelser nydes. For enden 
af grusvejen drejes til højre ad Børsmosevej. 

 

Præstegårdsvej skærer igennem de to plantager Aal Planta-
ge (3) på højre hånd og Vrøgum Plantage (4) på venstre 

hånd og går hele vejen til Oksbøl. Turen imellem de to plan  

tager byder på meget smukke åbne klitlandskaber og tæt 

skov. Skulle der være lyst til at supplere aftensmåltidet med 
friskplukkede svampe, så er der rig mulighed for at gå på 

opdagelse efter dem i Vrøgum Plantage på venstre hånd. 
 

Lige efter byskiltet til Oksbøl er passeret, kan der med for-

del tages en kort afstikker ad første vej på højre hånd ned 
mod Danhostel Oksbøl. Herfra udgår et afmærket stiforløb, 

som viser Aal Plantage og ikke mindst resterne af Oksbøl-
lejren (5).  

 
Med 35.000 flygtninge indkvarteret var Oksbøl i årene 

umiddelbart efter Anden Verdenskrig blandt Danmarks 

største byer – men bag pigtråd. Flygtningelejren var et 
samfund i sig selv. Her var skole, hospitaler og eget politi. 

Og man kunne gå i kirke, til spejder og i teater. Du kan 
stadig gå på vejene fra Flygtningelejren.  

 

Tilbage på Præstegårdsvej køres der nu mod retning Aal 
Kirke (6) fra omkring år 1200, som ligger for enden af 

vejen. Her svinges til højre og Kirkevej følges indtil næste 
kryds, hvor Strandvejen følges til Vejers Strand. Ønskes 

det at undgå det første stykke ad Vejers Havvej, der er 
uden cykelsti, så kan det anbefales at følge Nationalrute 1 

i stedet. Ved det markerede område på kortet kan denne 

rute vælges i stedet.  
 

Godt på vej ad Vejers Havvej passeres Mosevrå Kirke  (7) 
fra 1891, inden Vejers Strand langsomt nærmer sig. 

Overnatning 

VisitWestDenmark. www.visitwestdenmark.com 
 

Vil du gerne vide mere om andre Panoramaruter i området og cykelpak-
ker, så besøg www.vestkystruten.dk hvor du kan se kort, videofilm 

og meget mere materiale.  

 
Naturpark Vesterhavet er en del af de 18 unikke Spot On attraktioner 

der findes i Sydvestjylland. Mere information kan findes på 
www.sydvestjylland.com/spoton 

”Naturpark Vesterhavet” er en af snart 25 Panora-
maruter 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. Panoramaru-
terne er en del af projektet ”Powered by Cycling: 

Panorama”, støttet af EU’s regionalfond.”  

Trafik: Vejen langs Grærup Langsø er en grusvej, Denne følges hele vejen 
til mødet med Børsmosevej, hvor der drejes til højre. 
 
De første kilometer af Vejers Havvej foregår uden cykelsti. En alternativ 
rute kan tages over den sorte stiplede linje, hvor Nationalrute 1 går.  

Hvor skal vi hen... 
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