Sårup Fugletårn
28,8+1,6 km
Sårupvej 62
7730 Hanstholm

Syd for Hanstholm, i retning mod Klitmøller, ligger det
store Hanstholm Vildtreservat, Danmarks største. Et
vidtstrakt klithedelandskab med søer, hedemoser og
kær dækker i alt et område på 3725 hektar.
Vildtreservatet blev grundlagt i perioden 1936-39, men
det blev først formelt oprettet i 1949. Her findes fugle,
som ikke yngler andre steder i Danmark. Derfor er det
inderste vådområde lukket for færdsel hele året. I
fugleyngelperiode dvs. fra 1.4.-15.7. er al færdsel
forbudt i hele området øst for kystvejen. Reservatet kan
med fordel betragtes fra de to udkigsposter i Tved
Klitplantage eller til fods i yderområderne uden for
yngletiden.
0+10 min (0+1,6 km)

Læs mere om disse og alle de
andre spændende steder i THY, på
MORS og omkring FJERRITSLEV
på vores hjemmeside!

thynatur.dk

Isbjerget

30,8+0,5 km
Hindingvej 45
7700 Thisted

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med
56 meter over havet. Herfra er der en storslået udsigt
over Nationalpark Thys nordlige del, som er indrammet
af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage
mod øst, samt Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd.
5+6 min (2,4+0,5 km)

Kærupvej 9 - 7741 Frøstrup
29 42 01 02
kontakt@thynatur.dk

1 t. – 37,3 km.

Hanstholm

Vigsø Båke

23,5 km
Krægpytvej
7730 Hanstholm

Vigsø Båke er et af de i alt 23 sømærker, som 1884-85
blev opført langs Jyllands vestkyst. I sin tid hjalp
sømærkerne sømænd på havet med at bestemme
deres position. Sømærkerne, som hedder båker, har
forskelligt udseende og var som sådan også tegnet ind
på de gamle søkort. De kan have cirkelformede toppe,
trekantede, firkantede eller timeglasfigur. Båkerne er
bygget i træ og er op til 12 meter høje. Oprindeligt stod
23 båker på kysten. Nu er der 11 tilbage.

Bunkermuseet
30,5 km
Molevej 29
7730 Hanstholm

Besøg Bunkermuseum Hanstholm og oplev
Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2.
Verdenskrig. Det består af Hanstholms enestående
museumsbunker på 2500 m2, hvor flere af rummene er
ført tilbage til deres oprindelige udseende, så man kan
se, hvordan soldaterne levede. I bunkeren findes også
spændende særudstillinger.
11 min (9,9 km)

Hanstholm
Havn

32,0 km
Auktionsgade 39
7730 Hanstholm

Danmarks største fiskerihavn målt på konsumfisk
(værdien af landede fisk). Den samlede kajlængde
udgør 4,5 km. Alle i Hanstholm Havn hjemmehørende
kuttere har kendingsbogstavet T eller HM. På hverdage
er der fiskeauktion kl. 06:45 i auktionshallen på
Auktionsgade 11.
4 min (2,1 km)

Vigsø Batteri
26,9 km
Vigsøvej
7730 Hanstholm

Batteriet ved Vigsø, som er en del af
fæstningsanlæggene fra Anden Verdenskrig, bestod af
fire 10,5 cm kanoner, en observationsbunker til
ildledelse, antiluftskyts, mandskabsbunker og
maskingeværstillinger. I dag ligger nogle af batteriets
bunkere frit på stranden, mens andre snart er dækket af
havet. Bunkerne er kendt fra “Olsen-banden i Jylland”.
Den ene bunker udgjorde i filmen indgangen til
bunkerkomplekset ”246/312-3”.
7 min (2,6 km)

Havhaven

31,1 km
Havhaven 20
7730 Hanstholm

Havet og himlen dominerer landskabet oppe ved
Kunstbygningen inde i havnebugten mellem forbjergene
Helshage og Roshage. Her i havnebugtens midte ligger
den hvide kunstbygning på en åben bakketerrasse frit
og højt hævet over havn og hav med vid udsigt over de
3 have Vesterhavet, Nordatlanten og Skagerrak.
Mod syd og øst har terrænnet form af en lavning, hvori
en vild have gror idyllisk og frodig fuld af hyld,
skvalderkål og eventyr.
5 min (1,6 km)

Hanstholm Fyr
30,7 km
Tårnvej 7-23 A+B
7730 Hanstholm

Hanstholm Fyr blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted
Kirke højt på Hanstholmknuden. Syd for fyret blev
en bolig til fyrmesteren opført, og den tilhørende have er
en herlig, læfyldt plet, hvor de besøgende kan tage et
hvil og spise den medbragte mad. Fyret er bygget for at
vejlede skibene i den farlige færd uden om
Hanstholmknuden, men det fungerer samtidig som
byens vartegn, der guider os frem og byder velkommen.
Fyrtårnet er 23 m højt, og takket være den høje
beliggenhed sender fyret lyset ud i en højde på 65 m
over havet.
4 min (1,2 km)

Sårup
Udsigtsplatform
28,8+0,5 km
Bredgade 3
7760 Hurup

Syd for Hanstholm, i retning mod Klitmøller, ligger det
store Hanstholm Vildtreservat, Danmarks største. Et
vidtstrakt klithedelandskab med søer, hedemoser og
kær dækker i alt et område på 3725 hektar. Her findes
fugle, som ikke yngler andre steder i Danmark. Derfor er
det inderste vådområde lukket for færdsel hele året. I
fugleyngelperiode dvs. fra 1.4.-15.7. er al færdsel
forbudt i hele området øst for kystvejen.
13+6 min (8,2+0,5 km)

