
På cykelturen i ”Rovfuglenes rige” får du oplevelser i de 
højere luftlag. Men du får også et helt jordnært møde 
med Danmarks største vandreklit. Og du cykler rundt 
om ”den grønne sø”, Gårdbogård Sø, der blev tømt for 
vand for at give plads til kvæg og korn.  

Hvor skal vi hen… 
Her er ruten beskrevet med start i Hulsig og du cykler mod 
uret. På den måde kan du cykle mellem træerne mod vinden 
en del af ruten, når den dominerende vestenvind blæser.  
Hulsig - en oase i klitørkenen 
Hulsig betyder ”fugtig lavning”. Byen lå helt fra middelalde-
ren i en lille oase midt i et sandet klitlandskab. I gamle dage 
lå Hulsig og Skagen som små ”øer” adskilt fra omverdenen 
uden hverken vej eller jernbane. Transport til og fra områ-
det foregik enten til søs eller til fods langs stranden. I 1800-
tallet kom de moderne tider til Hulsig: Først en vej og siden 
en jernbane til Skagen. Og turismen var med som en af 
fremskridtets ”passagerer”. I løbet af 1900-tallet spirede 
feriehuse og hoteller frem langs banen. Hulsig fik i 1894 
også egen kirke (1). En lille omvej til Kandestederne (2) og 
det lille museum i redningshuset giver et indblik i turismens 
tidlige historie i området.  
Rovfugle på himlen 
På hele cykelturen, og særligt over klithederne, kan du med 
fordel jævnligt kigge mod himlen. Skagen er et af Europas 
bedste steder for rovfugle. Rovfugle på træk følger nemlig 
land så længe som muligt, før de flyver ud over havet. Det 
er ikke udsædvanligt at se op til 20 arter på en forårsdag i 
Skagen-området. Ruten fortsætter mod syd gennem planta-
gen. Du kører på Vestkystruten, nationalrute 1, som også er 
en del af North Sea Cycle Route (6000 km) og Eurovelo-
ruterne. Her kører hvert år tusindvis af cyklister fra mange 
lande.  
Et landskab i bevægelse 
Cykelruten fører nu forbi Råbjerg Mile (3), Danmarks største 
vandreklit. Det er en særlig oplevelse at gå på bare tæer i 
det  tunge fine sand, Når du cykler videre mod syd, gennem 
klitheden, kan du ofte se små lavninger med vand i landska-
bet. Vandhullerne er livsvigtige for dyrelivet. I den ofte tørre 
klithede opsøges vandhullerne af små og større dyr. Så må-
ske hænger ørnen lige deroppe  - klar til at slå ned på et 
drikkende dyr. Råbjerg Kirke (4) er en lille landsbykirke, der 
er forladt af sin landsby. I 1600-tallet blev landsbyen offer 
for sandflugten, men kirken bestod. Sangeren Aksel Schiøtz 
er begravet her.  
Ørnereservatet 
Ruten går nu mod vest og derefter syd til Tuen. Ved at følge 

hovedvej 597 fra Tuen ca. 2 km mod øst kommer du til Ør-
nereservatet (5), der bebos af ørne fra Skandinavien, Afri-
ka, Asien og Sibirien. Ørnereservatet er internationalt kendt 
og her er masser af oplevelser og viden at hente. 
Den tømte sø 
Fra Tuen fører cykelruten mod øst ind mod Gårdbogård Sø 
(6). For 130 år siden var det Nordjyllands største sø, nu er 
søbunden, som du cykler på, noget af Danmarks bedste 
landbrugsjord. Gårdbogård Gods (7) fra 1893 ligger i den 
nordøstlige del af området med sin særprægede hollandsk 
inspirerede arkitektur. Nogle steder på markerne kan du 
måske ane nogle aflange hævninger (rimmer) med lavninger 
(dopper) mellem.  Denne vaskebræt-agtige landskabstype 
stammer fra tiden, da stenalderhavet trak sig tilbage. Rim-
mer og dopper er en meget sjælden landskabstype og et 
kendetegn for Gårdbo Sø-området.  
Ålbæk -  dyrefarm og havnehygge 
Ruten fører videre mod øst og senere nord på kanten af Ål-
bæk Klitplantage. Lige syd for byen ligger Farm Fun, en dyre
- og legepark (8). Ålbæk var oprindelig et fiskerleje. På hav-
nen (9) kan du opleve et af Danmarks største skibsværfter 
for træskibe, og ellers nyde den stemning, der er i en velbe-
søgt lystbåde- og fiskerihavn. Ålbæk er også kendt for sin 
gode slagter, og delikatesserne kan tages med og nydes på 
havnen. Nordpå fører ruten videre langs kysten de næste 
ca. 6 km. tilbage til Hulsig ad Østkystruten, som er national 
cykelrute nr. 5. Plantagerne på strækningen er værd at be-
mærke: For 140 år siden var her ikke et træ, men ved stæ-
digt at plante bl.a. bjergfyr fra Mellemeuropa skabtes læ.  
 
Ruten slutter i Hulsig med kirke og station samt feriehotel 
med restaurant.   

Denne rute 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  

Fakta om ruten: 
38 Km, heraf ca. 33 km asfalt og 5 Km grus (stier, skovveje m.v.)  
Effektiv cykeltid ved 16 km/t:  2 timer og 22 min.  
Højeste punkt: 22 meter over havet. Max 1 % hældning. 
Sværhedsgrad: Let (kun få bakker). 
Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt ad stier og veje med få biler. 
Dog krydsninger af større hovedveje 2 steder.  
Genveje/omveje: Ruten kan evt. forkortes ved at følge hovedvejen fra 
Tuen til Ålbæk og undlade turen omkring Gårdbogård Sø. 

Cykelrute, 38 km 
Rovfuglenes rige Ålbæk 
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Rovfuglenes rige 
 

Togtrafik (med cykelmedtagning) 
Skagensbanen har stationer/trinbræt i Hulsig, Bunken 
og Ålbæk.  
Cykeludlejning og reparation 
Cykeludlejning i Skagen, Hulsig og Ålbæk. Se mere på 
www.skagen-tourist.dk 
Links 
www.skagen-tourist.dk 
www.eagleworld.dk (Ørnereservatet) 
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Ålbæk Havn (Foto: Turisthus Nord) 

Denne cykelrute er udarbejdet i samarbejde mellem Toppen af 
Danmark og Panorama-cykelprojektet. Find flere informationer 
om cykeloplevelser, overnatning, aktiviteter, attraktioner og ser-
vice på  
www.skagen-tourist.dk. 

Start her... 
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