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Bo i Stenbjerg, og oplev Thy fra hesteryg.
Lej en hest, eller tag din egen med.
Der er mange muligheder.

Tag de antropologiske øjne på, og oplev naturen
som kratlusker. Se strukturen på løvbladet, sæt
dig ned og observer myrenes vej. Stop op og lyt.
Kratluskeri er en spændende måde at opleve
naturen – hvad får du øje på?

B o o k op l evelser
››
››››
G o dt at vi de
••
•
•
•

Stutterikorreborg.dk ved Svankjær –
ridetur med frokost på Stenbjerg kro.
Ridetureithy.dk – ridetur i Nationalpark Thy.
Laerkely.dk – rideferie med shelterovernatning.

På riderutenthy.dk kan du få et overblik over rideoplevelser i hele Thy.
Rideruten Thy og Rideruten Hvidbjerg er markerede rideruter. Få et
overblik ved at køb Nationalpark Thys Friluftkort ved Nationalpark Thys
informationshus i Stenbjerg.
Mens du nyder en frokost på Stenbjerg Kro, tilbyder krofatter en
indhegnet mark med vand til din hest.
Ved Svankjær hos Stutteri Korreborg kan du opstalde din hest under
ferien. Rideruten Thy forbinder Stenbjerg og Stutteriet.
Vær opmærksom på, at vandreruter ikke er rideruter.

B o o k op l e v e l s e r
››››
G odt at v i d e
•
Levested.dk
Nationalparkthy.dk

•
•

Modsat vandring, hvor det handler om at gå fra et sted til et andet,
handler kratluskeri alene om at opleve alle de væsner, som naturen
rummer. Kratluskeren kan gå rundt på må og få, stoppe op, sidde ned,
notere og dokumentere sine observationer.
Kratluskeri ved Stenbjerg handler om at opdage naturens skatte i form af
spændende dyr, planter og svampe.
Ved Nationalpark Thys informationshus i Stenbjerg kan du finde flere
bøger om fauna, der kan inspirere dig til, hvad du skal ud og undersøge.

Tre
dag
es
vandring
ved
Stenbjerg
Der er et væld af muligheder for vandring i Thy!
Køb en oplevelse, få et kort, eller find selv ruten.
Du kan også sagtens lade bilen stå og blot gå på
opdagelse i nærområdet omkring Stenbjerg.

Tur 1 - H e lt l o ka lt

Tag en tur rundt, og oplev Stenbjerg – landsbyen uden fortove. Tag forbi sømærket,
og oplev klitheden. Stop ved udsigtsbunkeren, og se kysten fra bunkerens
perspektiv. Prøv kikkerten – kan du spotten en båd i horisonten? Solnedgangen ved
Stenbjerg Landingsplads er et must!

Tur 2 – P å str a n d e n
B o o k op l evelser
››››
››››
››››

Nationalparkthy.dk – booking af forskellige naturformidler.
Levested.dk – lærende og involverende natur oplevelser.
ThyHike.dk – event baseret.
ohsoquiet.dk – pakkeferie med overnatning.
Visitthy.dk – guide ture.
EvenThy – Facebook – tur og bål mad.

G o dt at vi de
•
•
•

Med Nationalpark Thys Friluftkort, der viser de mange vandreruter,
får du let et overblik over mulighederne.
De frivillige ved Nationalpark Thys informationshus ved Stenbjerg
Landingsplads kan anbefale ruter, som passer til dig og din vandrelyst.
Har du været ude på tur, kan du hver fredag få plejet fødderne hos
Footsie.dk i Stenbjerg.

Tag en dag på standen, og gå mod syd, til du møder bunkere, der tårner op gennem
sandet. Det er en længere tur – ca. 5 kilometer til du når bunkerne. På turen kan du
opleve naturens larmende stilhed, finde ting og sager i sandet og nyde et alenerum
ved den smukke vestkyst.

Tur 3 – I p l a n ta g e n
Tag på tur i Stenbjerg Klitplantage, og følg Naturstyrelsens markerede gule rute. Det
er en flot rute mellem skov, hede og klit, som du kan forkorte eller forlænge alt efter
ønske.

Tur 4 – B y og str a n d
Følg Vestkyststien ad Redningsvejen til Nørre Vorupør via Sønder Vorupør. Her er
flere muligheder for at finde en lækker frokost, inden turen går langs stranden hjem
til Stenbjerg. En tur på ca. 5 km. hver vej.

Tresankning
årstiders
i
Stenbjerg
Smag og duft på naturen i Stenbjerg. Her er
rigtige mange forskellige planter, der kan
spises, og der er noget for både eksperterne
og for den nysgerrige, der for første gang vil
opleve glæden ved at finde ”guld”.

P rø v d e l oka le rå va rer
››
››››
››
››
››
››

Prøv de lokale råvarer fra Nationalpark Thy på Stenbjerg Kro. Vi anbefaler
Nationalparkplatten.
Butik – Smagen af Thy i Thisted.
Thisted Bryghus – prøv Porse Guld og nationalparkserien: Thagaard,
Klithede og Faddersbøl, Cold Hawaii og Cold Hawaii Rav.
Svankjær Honning og Biavl v. Jens Mogensen: Honning samt produkter
heraf (sirup, mjød, øl) fra Nationalpark Thy.
Gyrup.dk og Thy Whisky i Sønderhå. En fin gårdbutik med kød, whisky
og rundvisninger med whiskysmagning.
Vesterkrogsgaard.dk Gårdbutik i Nørhå hvor du kan købe økologisk
oksekød, and og kylling.
Besøg ThyLam.dk gårdbutik, der har kød fra græssene får ved Stenbjerg,
samt andre produkter - garn, vævede tæpper, filtprodukter og sæbe.

I ns p i r ati on
Bog: Feltbogen for madnørder THY
Blog: Naturmad.dk

G odt at v i d e
•
•

Spis ikke noget, du ikke ved, hvad er. I denne folder deler vi gavmildt
ud af viden om områdets ”guld”, og det opfordrer vi også dig til at gøre.
Smag og sank derfor blot til dig selv. Jydsk Lov siger, at du må skanke,
hvad du kan have i en hat.
Når du bevæger dig i Thys vilde natur, gå da i roligt tempo, så har
hugormen nemlig tid til at kravle væk. Vi anbefaler at tjekke efter flåter,
når du kommer hjem.

Køb T h y p r o d uk te r
•
•

Vil du tage forskud på glæderne, kan du på Stenbjerg Kro smage
forskellige snapse lavet på urter og bær fra Nationalpark Thy. Eller du kan
prøve en marmelade fra en af vejboderne.
På Nationalpark Thys hjemmeside kan du finde flere producenter af
fødevarer og non-food, som benytter Nationalpark Thys produktlogo
på produkterne, og dermed lever op til en række kriterier om f.eks.
oprindelsessted, produktionsmåde og forarbejdning.

V ejl ed n i ng
På kortet har vi med bogstaver
afmærket en liste med de mest
hyppige og almene planter og
bær, som findes i store mængder i
Stenbjerg. Afmærkningen er med til
at guide dig godt på vej i din søgen
efter naturens ”guld”.
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Brændenælder.
Gror ved gødet jord.
Porse - blade eller rakler.
Gror ved vandløb.
Strandarv.
Gror i sandet.
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Thy Blåbær, eller Mosebøllebær.
Gror i fugtige områder.
Mjødurt.
Gror ved bække.
Sortebær/Revling.
Gror i klitterne sammen med lyng.
Lyngblomst.
Gror i klitterne.
Makreller. Fanges ved solnedgang
med fiskestang fra vandkanten.
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Havtorn.
Gror i vejkanten.
Svampe – Kantareller og Karl Johan.
Gror i plantagen. Ofte ved egetræer
og vejkanter.
Tranebær.
Gror i fugtige områder med mos.
Rav. Findes efter en storm, gerne
tidlig morgen i vandkanten.
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Tre dag e med
kultur
omkring
Stenbjerg
Der er mulighed for kulturoplevelser over alt i Thy
- alt fra skulpturer, kunst i kirker over en kæmpe
skovtrold til en lærerig udstilling med havplast.
Her er inspiration til udflugter fra Stenbjerg.

B o o k op l evelser
››››

En dag på havet med kutteren Skagerak-t248.dk
Rundvisning Fisk og Folk ved Stenbjerg Landingsplads.
Nationalparkthy.dk

Lo kalt i Stenbj erg
•
••
••
••
•

Käte Lassens Hus - museum med indblik i kendte kunstneres værker
fra Stenbjerg samt udsigtspost ved bunkeren ovenfor.
Gå til Båken, det smukke sømærke med den smukkeste udsigt.
Mød de frivillige i Informationshuset Nationalpark Thy ved
Stenbjerg Landingsplads.
Oplev to udstillinger - Redningshuset og Spilhusmusset.
Besøg byens smukke og særlige kirke.
Skulpturer: ”Vidner” ved kirken og ”Livlinen” ved velkomstpladsen.
Kan du fange Olsen Bandens silhuet?
Se Galionsfiguren ved huset, tidligere ejet af kunstneren
Jens Søndergaard, på vej mod Sønder Vorupør

S te n bje r g o m e g n – 5 m i n . i bi l
•
••

Nørre Vorupør og Cold Hawaii – museum, akvarie, Nationalpark
Center, surfskoler, isbarer, shopping og købmand, samt StrandetLAB,
genanvendelse af havplastik og kaffebar.
Nørhå Antik og Retro – 800 m2 med antik og det skønneste genbrug.
Mod syd finder du Galleri @stinesstreg og skulpturhaven i Svankjær.
Besøg Hvidbjerg Vesten Aa Kirke, som er udsmykket af Peter Brandes og
Maja Lisa Engelhardt.

S ydT hy – 3 0 m i n . i bi l
••
••

Lodbjerg Kirke udsmykket af Maja Lise Engelhart.
Agger skulptur Per Kjeldsen.
Trolden i Eshøj plantage ved Hurup.
Heltborg Museum, Sydthy Kunst- og Kulturcenter.

Tre
dag
es
cykling
ved
Stenbjerg
Tag cyklen med til Stenbjerg, og oplev
Thys unikke natur og udflugtssteder.
Antallet af kilomenter dækker hele
turen - ud og hjem til Stenbjerg igen.

B o o k op l evelser
››
G o dt at vi de
•
•
•

Lej en cykel ved Vorupør Cykler via Facebook.

Få et overblik med Nationalpark Thys flotte kort, der viser de
mange cykelruter.
GRØN ferie? Ankom med toget til Snedsted Station, og tag cyklen de
sidste 11 km til Stenbjerg. Ankom med tog til Thisted og tag bus 313
til Stenbjerg.
Vær opmærksom på, at vandreruterne Vestkyststien og Redningsvejen
ikke er cykelstier.

Tur 1 - c a . 1 4 k m

Tag mod syd til Per Madsens Kær, og tag madpakken med. Den lille sø er god til
badning og børnevenlig med lavt vand og en lille ø midt på søen, der kan udforskes
timevis. Smid skoene, og mærk det friske vand. Stå helt stille – så kan du være
heldig at få en naturlig peeling af de små fisk.

Tur 2 - c a . 4 0 k m
Tag en dagstur til Lodbjerg Fyr mod syd. Kør ad Hvidbjergruten til fyret, hvor de
mange frivillige inviterer indenfor i fyrmesterens kaffestue og serverer kaffe i det
skønneste bedstemorstel. Tag en tur til toppen af fyret, og nyd den betagende
udsigt. Og spis madpakken i gæstestuen. På de våde og kolde dage kan du få varmen
ved brændeovnen.

Tur 3 - c a . 4 4 k m
Følg Panoramaruten 411, og oplev land og by – tag en heldags tur, og få alle
nuancerne af Thy. Panoramaruter er kvalitetscykelruter med mulighed for
bespisning, overnatning og særlige oplevelser. Cykelruten ”Dyrenes Paradis” er én af
25 Panoramaruter i det kystnære Danmark.
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Lad bilen stå. Brug i stedet cyklen eller gå.
Bliv lokalt – besøg de nærliggende oplevelser.
Spis på restauranter, der anvender lokale råvarer.
Medbring din egen vandflaske.
Efterlad kun dine fodspor – tag skraldet med dig.
Brug de anlagte stier i naturen.
Medbring egne indkøbsposer, når du handler.
Sorter affald, og brug genbrugsstationen.
Planlæg dit besøg, og kom gerne udenfor sæsonerne.
Turistinformation findes digitalt – lad folderen ligge til næste gæst.

Hen t folderen digita lt he r
www.stenbjergthy.dk

Denne folder er udviklet af Stenbjerg Beboerforening med støtte af Feriepartners Oplevelsesfond. v.1.0.2021

