Hirtshals

Denne rute er en af 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”, som er støttet af EU’s
regionalfond

Cykelrute, 35 km
I fiskens tegn

Cycle paths: Naviki and OpenStreetMap

Uggerby
Åbyen

På cykelturen ”I fiskens tegn” cykler du med havet som følgesvend, langs med åer og over broer.
Du ser fiskerbåde og travl aktivitet på havnen, og du ser den rolige å, hvor lystfiskere håber på
ørred. Ruten tager dig 89 m over havet, men udover det er ruten en magelig rejse i smuk natur.
Hvor skal vi hen...
Turen kan påbegyndes et hvilket som helst sted, men er her
beskrevet med udgangspunkt ved Hirtshals Vandrerhjem.
Turen kan med fordel cykles ”mod uret”, sådan at du kan
køre i læ i Uggerby Klitplantage på turen hjemad mod vest.
Skagerrak - fisk på dybt vand
Ud for Hirtshals ligger Norske Rende, hvor havdybden når
ned på 775 meter. Dybt dernede i mørket lever dybhavsfisk,
som du kan opleve i øjenhøjde på Nordsøen Oceanarium.
Fra Skagerraks kyst går turen mod syd og øst ind gennem
Hirtshals by. Byen, som er anlagt i 1919, er Danmarks port
til Norge og Færøerne, og flere end 2 millioner passagerer
rejser årligt gennem Hirtshals.

I Uggerby (3) findes købmand og kiosk. Og du kan leje kano og sejle på åen. Eller du kan forsøge at fange en fisk
(husk fiskekort). Nord for Uggerby kan du besøge Galleri
Uggerby (4). Galleriet hører til blandt Nordjyllands ældste
gallerier. Mange udenlandske kunstnere udstiller på galleriet, der også har en afdeling i Lønstrup.

Skov- og havluft
Nu går ruten samme vej som åens vand: Ud mod Skagerraks salte bølger. Å-vandet følger ådalen, mens du på cyklen
kan følge asfaltvejen ned mod kysten og gennem Uggerby
Plantage. Plantagen blev anlagt i slutningen af 1800-tallet
for at forhindre sandflugten. Ruten drejer nu mod vest ad
Uggerby Skovvej og siden mod nord og vest for at følge
Asdal - Middelalderlig fæstning
Vestkystruten, nationalrute 1. Ruten er en del af NordsøruFølg ruten fra Hirtshals mod Horne, en gammel landsby med ten (North Sea Cycle Route, 6000 km) og Eurovelo ruterne.
middelalderkirke højt på en bakke. Ruten går fra Horne ned For hvert tråd ad ruten mærkes havluften tydeligere og tytil Åbyen, hvis navn langt fra er tilfældigt valgt: Åbyen ligger deligere i plantagen, hvor den salte luft blander sig med dufved Kjul Å. Gennem Åbyen videre til Asdal, hvis lange histo- ten af træer og skovbund. Nu kommer vejen ned mod Kjul
rie understreges af et voldanlæg (1) fra 1400-tallet.
strand (5). Det Blå Flag, der garanterer strandkvalitet, blafOgså i middelalderen spillede vandet en rolle i konflikter og rer over stranden.
krige. Vand handlede både om retten til fiskeri og handel.
Nordsøen Oceanarium og Hirtshals Havn
Under angreb kunne voldgraven, der lå 11 m lavere end
Ruten fortsætter mod vest og du er snart ved Nordsøen
Asdal Hovedgård, og næsten 100 tdr. omkringliggende enOceanarium (6). Centret råder over Nordeuropas største
ge, oversvømmes.
akvarium med 4.5 millioner liter frisk havvand. Næste stop
Hellehøj - udsigt til Vendsyssel og Skagerrak
er Hirtshals Havn (7) med fiskerbåde og færger. Bemærk
Fra Asdal går ruten til Hellehøj (2). Når du når toppen (89 de mange virksomheder på havnen, som enten bearbejder
m.o.h.), så prøv at tælle antallet af fiskerbåde, som du kan fangsten fra havet eller servicerer skibene med reparationer
se. Eller kirketårne. Eller prøv at lægge mærke til, hvordan
og udstyr. Fiskeriet spiller en stor rolle for beskæftigelsen lyset fra himmel og hav konstant forandrer landskabets far- ikke kun for søfolk, men også for mange virksomheder på
ver. Pas på nedturen fra Hellehøj: Vejen bugter sig!
land. Du kan også overveje at stille cyklen og tage på lystfiskertur med en af fiskerbådene. Husk fisketegn!
Uggerby - Åens by
Du kan også sætte fisk på dit menukort - udvalget er stort
hos restauranter og butikker i Hirtshals.

Service og oplevelser på ruten
Spisesteder og indkøb
Hirtshals, Dagligvarer i Åbyen og Uggerby
Cykeludlejning og reparation
Se muligheder på www.visithirtshals.dk.
Museer og Kunst
Galleri i Uggerby. Kunst i Mygdal. Se www.visithirtshals.dk.

Togtrafik (cykelmedtagning): Hirtshals, Lilleheden, Emmersbæk, Horne.
Fisketegn:
posthus, turistbureau, se www.visithirtshals.dk.
Links
www.visithirtshals.dk, www.oceanarium.dk.
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Fakta om ruten:
35 Km, heraf ca. 23 km asfalt og 12 Km grus (stier, skovveje m.v.) . Effektiv
cykeltid ved 16 km/t: 2 timer og 11 min. Højeste punkt: Helle Høj 89 m.o.h.
Max 5 % hældning. Sværhedsgrad: Middel rute med en del bakker først på
ruten, derefter fladt terræn. Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt ad
mindre veje med begrænset trafik. Krydsninger af større veje 2 steder. Genveje/omveje: Ruten kan evt. forkortes ved at køre direkte fra Asdal til Uggerby via Mygdalvej og dermed undlade at køre op til Helle Høj.

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

