”En cykeltur på søen” er en af snart 25 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”, støttet af EU’s regionalfond.”

Henne Strand, Filsø, Blåbjerg
”En cykeltur på søen”
20 km

Varde

Det store genopretningsprojekt omkring Filsø har givet
naturelskere et helt specielt udflugtssted. Kom tæt på
massevis af fugle mens du går over dæmningen med
enorme vandmasser på begge sider.

Esbjerg

Hvor skal vi hen...
Denne tur kan startes hvor som helst. Denne beskrivelse Ved Strandvejen følges cykelstien til Blåbjergvej, der tager
starter ved Filsø Avlsgård.
jer ud i en helt anderledes natur; klitplantagerne. Snyd ikke
jer selv for en enestående udsigt over Fidde Sø og dele af
Filsø Avlsgård (1) markerer starten på en storslået tur i helt Filsø ved rastepladsen (3) på toppen af bakken.
speciel natur. Omkring gården vil du finde information om
dette store genopretningsprojekt, der har betydet dannelsen Der skal trædes godt i pedalerne på vej mod Blåbjerg Klitaf Danmarks sjettestørste sø.
plantage. Lige efter Hennebysvej ses på venstre hånd drejes
der ad næste vej, der leder op mod Blåbjerg (4) der med
Bag ved gården går Dæmningsvejen (2), der tager jer på sine 64 meter over havet er Danmarks højest beliggende
tur mellem de to søer Mellemsøen på venstre side og Søn- klit. Lige efter parkeringspladsen går der trapper op mod
dersøen på den højre side. På dette stykke vej kan det an- Blåbjergstenen, hvor der er en enestående udsigt over klitbefales at cykle i stille tempo og nyde vandet samt de man- plantagen.
ge fugle, der lever i området.
Kan du lide action på cyklen, så er nogle af Danmarks bedDet kan være svært at forestille sig det landbrugsliv, der
ste mountaibikeruter i dette område. Tag et kig på informatidligere har foregået i dette område. Følgende er uddrag fra tionstavlerne i området.
en af de lokales erindringer om Filsø:
Efter at have nydt udsigten og tilbage på cyklen går turen
”Vi var drenge sammen med Filsø. Vi var der da søen blev til nu nedad vejen indtil Syvstjerne Vej mødes. Drej ind her og
landbrug. Vi blev større, vi tog del i Filsø´s opdyrkning. Vi
kør ad grusvejen.

tjente penge. Der kom græs på den tørlagte søbund. Og de
omkringliggende gårde blev større, for nu var der foder at
Denne vej følges gennem klitplantagen indtil P Gundesens
hente på Filsø. Der kom folk fra nær og fjern og bosatte sig.
Vej følges. Den vej følges i kort tid inden Den Røde Vej taDe tjente deres løn her. Nu kom der gang i byerne her omges. Ved mødet med Vestre Hennebys Vej og Nationalrute 1
kring.”
Nu nyder de lokale og de mange turister, at søen igen er
tilbage og inviterer til storslåede naturoplevelser.
Dæmningsvejen går direkte ud i Filsøvej, som følges op til
Gammeltoftevej og derefter Neder Fiddevej. Turen går her
gennem landbrugsland og tanker om, hvordan Filsø så ud
mens der var landbrug dukker op.

køres til venstre og Nationalrute 1 sikkert følges hele vejen
tilbage til Filsø Avlsgård.

Følges Strandvejen mod Henne Strand (5) findes der mange
muligheder for proviantering og bespisning.
Trafik: På vej mod rastepladsen (4) er der en stor bakke, der skal bestiges.
I Blåbjerg Klitplantage køres der på grusveje og kuperet terræn kan forventes. De åbne vidder på vej mod og over Filsø kan på vindblæste dage bevirke, at der skal trædes hårdt i pedalerne.

Overnatning
VisitWestDenmark. www.visitwestdenmark.com
Vil du gerne vide mere om andre Panoramaruter i området og cykelpakker, 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. www.sydvestjylland.com/spoton
Udkigspunkt over Fidde Sø og Filsø (3)
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