”Bølgeskum og brede sandstrande” er en af 26 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 .
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Cykelrute, 29 km
Bølgeskum og brede sandstrande
På denne cykelrute møder du både drama og idyl: Du cykler over skibsvrag på stranden, hvor søfolk kæmpede for
livet i brændingen. Du fornemmer den stilfærdige historie
med brægende får og knitrende strikkepinde, når du cykler
gennem landsbyen Saltum - kendt for Skandinaviens
største Uldfestival og til den fredelige have i Hune.
Hvor skal vi hen…
Turen kan med fordel cykles ”med uret”: Så får du medvind
langs kysten og modvind inde i landet, når vinden blæser fra
vest (som den ofte gør på denne egn). Turen kan påbegyndes et hvilket som helst sted, men er her beskrevet med
start ved Gateway Blokhus, hvor du finder mange friluftsfaciliteter. Vestkystruten, nationalrute 1, der løber også her.
Ruten er en del af North Sea Cycle Route (6000 km) og Eurovelo-ruterne.
På cykel over skibsvrag
Den første del af ruten går gennem Blokhus Plantage og by
ned til det faste sand på stranden. Her mellem bølgeskum
og sandklitter oplever du rigtigt Jammerbugten. Bugten har
gennem århundreder været præget af søfart, handel og fiskeri. Især Norge var en vigtig handelspartner. Mærker du
et bump under cyklen kan det være, at du cykler hen over
resterne af et forlist skib. Et norsk skibsvrag stikker spanterne (skroget) op, når bølgerne skyller sandet væk for en periode (1). Den jyske vestkyst og særligt Jammerbugten har
gennem historien kostet utallige søfolk livet. Langs hele
vestkysten skete fra 1859 - 1881 mere end 1200 strandinger. I runde tal svarer det til en stranding om ugen. Ruten
på stranden fører hen over tidligere landbrugsjord. I middelalderen gik kysten flere hundrede meter længere ud i bugten. Under sandet ligger de marker og landsbyer, som havet
har ædt.
Saltum kirke
Efter fem kilometer på stranden går turen op ad Saltum
Strandvej på fin asfalteret cykelsti mellem høje træer.
Cykelruten stiger let op mod den ca. 860 årige Saltum Kirke
(2). På få kilometer har kulissen for din cykeltur helt skiftet
karakter. Du befinder dig nu i et frodigt bakkelandskab formet af istiden og dyrket af landmænd. Turen fører videre
mod øst ad Blæshøjvej (bemærk navnet!) og ad Løthvej,
hvor du har en flot udsigt (3). I landsbyen Torpet drejer du
mod Sdr. Saltum. På vejen lige ved åen ligger et trædrejer-

Fakta om ruten
29 Km, heraf ca. 5 km på strand, 20 km asfalt og
4 km grus (grusveje). Effektiv cykeltid ved 16 km/t:
1 timer og 47 min. Højeste punkt: 34 meter over
havet. Max 5 % hældning. Sværhedsgrad: Let
(kun få bakker og de fleste med moderat stigning). Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt
ad strand, stier og veje med få biler. Dog krydsninger af hovedveje 2 steder. Genveje/omveje:
Ruten kan evt. kombineres ved at benytte den
skiltede rute (”Sti 100”), der går langs kysten ca.
1 km. inde i landet. Denne rute ad "Sti 100" er
ikke egnet til cykelanhænger.

værksted (4). Her kan du købe trækunst, og måske er du
heldig at møde trædrejeren i hans værksted. Lige før du
kommer ind i Sdr. Saltum ligger gårdbutikken Mølmarkgård
(5).
Saltum - uldbyen i Vendsyssel
Via Sdr. Saltum fører ruten op til Saltum by (6), som er
kendt for den årlige uldfestval, den største i Skandinavien.
Får var i gamle dage et vigtigt husdyr for fiskerne. Det var
nøjsomme dyr, der kunne leve på klitheden og deres olieholdige uld blev brugt til tøj, der beskyttede mod kulde og
vand. Det var ikke kun kvinder, der strikkede, også mændene havde gang i pindene. I Saltum kan du også finde dagligvarebutikker og en pibebutik, der sælger håndlavede piber.
Køerne gumler, lærken fløjter
Fra uldbyen Saltum går turen mod syd ad cykelstien langs
hovedvej 55. Efter ca. 1 km kommer du til landsbyen Østrup
(7), hvor gumlende køer og hyggelige gårde tager imod
byens cyklende gæster ved ”byporten”. Den snoede gade
fører forbi store gårde på bakkekammen mellem lavlandet
og bakkerne. Asfalten afløses af en god grusvej med marker
på begge sider. Chancen for at få øje på markens dyr som
f.eks. lærker, viber og harer er gode. Ved den store gård
”Vestrup” drejer du til venstre og videre i vestlig retning. På
asfalteret cykelsti kommer du lige forbi Fårup Sommerland
(8), der siden indvielsen i 1975 har opnået stor popularitet
og er en af Danmarks mest besøgte attraktioner.
Hune kirke og have
Turen fortsætter mod Hune. Tæt ved vejen (til højre) ligger
to søer, som er dele af en gammel grusgrav. Derfra videre
forbi Hune Kirke (9), der er et besøg værd (kirken huser en
skulptur i moseeg, ca. 6500 år gammel). De haveinteresserede kan nu fortsætte til ”Haven i Hune” (Anne
Justs have) (10), hvor der er kaffehus, keramik og malerier
foruden den landskendte have. Herfra gennem Hune mod
vest tilbage til Gateway Blokhus.
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Museer og Kunst
Museer: Egnssamlingen i Saltum. Lokalhistorie.
Anne Justs have i Hune, www.annejust.dk,
Galleri Blokhus, www.galleriblokhus.dk

Cykeludlejning/-reparation
Hune-Blokhus Cykeludlejning.

Spisesteder og indkøb af dagligvarer
Købmænd, spisesteder og specialbutikker i Blokhus, Saltum og
Hune.
Spisesteder i Blokhus, i Fårup ved Saltum og i Saltum by.
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Links
www.VisitJammerbugten.dk
www.udinaturen.dk
www.lejencykel.dk

Galleri Rødhusgården: www.roedhusgaarden.dk
Glaskunst Blokhus, www.glaskunstblokhus.dk
Bingen, kunst og håndværk, Høkervej 2, Blokhus.
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Denne cykelrute er udarbejdet i samarbejde mellem Visit Jammerbugten og Panorama-cykelprojektet. Find flere informationer om cykeloplevelser, overnatning, aktiviteter, attraktioner og
service på www.visitjammerbugten.dk.
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”Sti 100” (stiplet
linje) kan være et
alternativ til turen
langs stranden.
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