
PANORAMA CYKELRUTE 
HØJT OVER HAVET - VENDSYSSEL 

Du kan finde flere Panoramaruter på  

visitdenmark. dk/panorama-cykelruter 

Foto:  VisitNordjylland 



”Højt over havet” er en cykeltur over Vendsyssels højeste bakketoppe med imponerende 
udsigt over hav og land. De storslåede landskaber og lyset fra havet har tiltrukket kunst-
nere til Vendsyssel gennem århundreder. Forbered dig på at blive lidt forpustet: Det stil-
ler krav at komme til tops – også på cykelturen.  

Cykelruten Højt over havet 
44 km 

Du kan indlede cykelruten et hvilket som helst sted på rund-
turen. Her er ruten beskrevet med udgangspunkt ved Hirts-
hals Vandrerhjem tæt på havnen.  
 
Tornby bjerg  
Først går ruten gennem bydelen Emmersbæk til den lille 
landsby Horne, der med middelalderkirke ligger højt på en 
bakketop. Videre mod syd kommer næste bakketop, Tornby 
bjerg (ca. 84 meter over havet), (1). Belønningen er en 
fremragende udsigt over store dele af Vendsyssel og Ska-
gerrak.  
I Tornby finder du Tornby Gl. Købmandsgård (2) indrettet 
som en købmandsbutik så ud i 1860’erne. Ud over køb-
mandsbutikken findes her kaffestue, udstilling (lokalhistorie 
og udstilling med lokale snapse) samt arbejdende smedje. 
Tæt på købmandsgården ligger også en 5000 år gammel 
stendysse. Tornby har dog også et moderne supermarked, 
så der er mulighed for at tanke op til en pause i for eksem-
pel Tornby Klitplantage lige vest for byen (3).  
 
Bakke, dal - og kunst 
Derpå går det mod øst i retning af Bjergby – en by, hvis 
navn du roligt kan tage alvorligt. Oppe finder du en særpræ-
get samling af dyreskulpturer (4). Nu går turen op ad bak-
ker og ned i dale med udsigter til marker og enge. I Mygdal 
ligger Odden Herregård (5) - et imponerende historisk byg-
ningsværk, som også er museum for kunstneren J.F. Wil-
lumsen. Herregårdens gamle store køkken er indrettet til 
café.  
Næste barske ”bjerg” er Hellehøj, 89 m.o.h. (6). Hvor man-
ge kirketårne kan du se? Hvor mange skibe? Hvilken farve er 
himlen egentligt? Mod nord? Mod syd?… Bemærk lyset, som 
altid har inspirereret kunstnere.  

Fæstning fra middelalderen 
Når du nu kører mod nord ad Hellehøjvej, ser du en dyb 
voldgrav. Den er en del af Asdal Voldanlæg (7). Oprindeligt 
var Asdal Hovedgård en middelalderborg med tårne. Vold-
graven og engene omkring gården, kunne hurtigt oversvøm-
mes, hvis fjender truede. Fra Asdal går ruten ned gennem 
Åbyen og videre ned til den vestlige del af Uggerby Klitplan-
tage. Her er flere gode steder med bænke og borde, hvor 
man kan nyde den særlige plantageduft, gran og hav, og 
lytte til fuglene, der søger læ i plantagen.  
 
Strandpause? 
Ved Kjul Strand (8) kan du tage en lille afstikker for at få en 
dukkert. Det Blå Flag blafrer over stranden, som  ligger lige 
ved et hyggeligt feriehusområde. Ind mod Hirtshals cykler 
du på Vestkystruten, nationalrute 1. Vestkystruten er en del 
af  Nordsøruten (North Sea Cycle Route, 6000 km.) og Euro-
velo ruterne.  
 
Hirtshals 
Nordsøen Oceanarium (9) råder over Nordeuropas største 
akvarium med fisk fra Nordsøen. Hirtshals er en ung og dy-
namisk by, anlagt i 1919. Byen er Jyllands port til Norge og 
Færøerne. Havnebassinet (10) er et fascinerende skue, 
hvor kæmpestore færger blander sig med små og større 
fiskerbåde. Hirtshals har mange gode spisesteder og særligt 
fisk fylder på menukortet. Det er også muligt at købe fisk til 
at nyde udendørs, med for eksempel udsigt over havnen.    
 
Ruten fører langs havnen og kysten tilbage til Hirtshals Van-
drerhjem, hvor ruten slutter.    

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  

Hvor skal vi hen... 

Spisesteder/indkøb: Hirtshals, samt dagligvarebutikker i Horne og Åbyen 
 

Cykeludlejning og reparation: Hirtshals. 
 

Museer og Kunst. Købmandsgården (Tornby). Kunstudstilling Odden, 
keramiker og ravsliber (Mygdal)  
 

Togtrafik (cykelmedtagning): Hirtshals, Lilleheden, Emmersbæk, Horne, 
Tornby, Sønderby. 
 

Links 
www.visithirtshals.dk, www.nordsoenoceanarium.dk 

Service og oplevelser på ruten 

Hirtshals 

Tornby 

Mygdal 

Åbyen 



Højt over havet 
Detailkort 1 

Nordsøen Oceanarium, Foto: Nordsøen Oceanarium 
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Fakta om ruten: 
44 Km, heraf ca. 42 km asfalt og 2 km grus (stier, skovveje m.v.)  
Effektiv cykeltid ved 16 km/t:  2 timer og 44 min.  
Højeste punkt: 93 meter over havet. Max 12 % hældning. 
Sværhedsgrad: Krævende rute med en del bakker (gode lave gear kan 
være en betydelig fordel på ruten). 
Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt ad mindre veje, men ca. 10 
km af turen foregår på forholdsvis trafikerede veje. Krydsninger af  
hovedveje 4 steder.  
Sundhed: Kalorieforbrug ved 16 km/t: 931 kcal.  (v. 90 kg kropsvægt). 
Genveje/omveje: Ruten kan evt. forkortes ved at skære Tornby eller 
Mygdal af ruten.  
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Denne cykelrute er udarbejdet i samarbejde mellem Toppen 
af Danmark og Panorama-cykelprojektet. Find flere infor-
mationer om cykeloplevelser, overnatning, aktiviteter, at-
traktioner og service på www.toppenafdanmark.dk.  

Snevrevej 

Cycle paths: Naviki and OpenStreetMap 

Mygdalvej 

Start her…. 



Højt over havet 
Detailkort 2 

Cykeltur, Foto: toppenafdanmark.dk 

Fiskere ved havnen,  
Foto: Visithirtshals. 

Havnerundfart 
Foto: Visithirtshals.dk 

Herregården Odden 
Foto: Toppenafdanmark.dk 
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Start her…. 


