Cyklist på tur

Smuk natur ved Saltum

På den sidste del af turen, er I lige en smut inde i den statsejede plantage, Blokhus
Klitplantage. I slutningen af 1600 tallet begyndte en voldsom sandflugt. Den fortsatte
i 1700 tallet, og var ved at lægge egnen øde. Gårde, huse, agerjord føg til, så noget
måtte gøres. Staten gik ind, og Blokhus Klitplantage blev beplantet. Plantagen er 642
ha. stor. Størstedelen er skovbevokset, tilplantet fra slutningen af 1800-tallet og frem til
1930. Der er mest plantet skovfyr, sitkagran og almindelig ædelgran. Som tilplantningen
tog til, opstod der dyreliv i skoven, og i dag findes følgende dyrearter i skoven: ræve,
råvildt, harer og egern. Plantagen har fine forskellige afmærkede ruter, som absolut kan
anbefales (spørg efter kort).

MTB i det fri

Området med Carl Nielsensvej, Dahl Iversensvej, Langs Bakkerne og Hulvejen er en
del af Pirupshvarreområdet. I det område ligger der flere fine ældre sommervillaer.
Klitterne og det meget flade område inden stranden er fredet. Det flade område er gammelt havbund, idet den stejle skrænt med Hulvejen er den oprindelige kystlinje/gamle
kystskrænt.

Lidt historie om hvad der opleves på turen:
Naturområdet på venstre side af Pirupvejen er en gammel grusgrav. Der graves ikke
længere grus, og stedet er reetableret, så det indgår, som en naturlig del af landskabet.
Sommerhusområdet, som I først cykler igennem hedder Kryle. Et ældre sommerhusområde, hvor mange af husene er beboet fast hele sommeren af deres ejere. Der findes
dog også nyere huse, og selvfølgelig udlejes nogle af husene også til turister.

Turen er lavet i samarbejde med en lokal cykelentusiast. Ruten er lavet som en speciel
MTB-rute, hvor der mest cykles ad stier/grusveje og næsten ikke på asfalt. Turen kan
også cykles på almindelige cykler, dog skal dækkene ikke være for tynde.
På turen opleves naturen på tætteste hold. I kommer rundt i områder, hvor der ligger
mange sommerhuse, ad stier hvor I har en flot udsigt ud over Vesterhavet, og turen slutter med en lille tur ind i den statsejede plantage. En rigtig dejlig tur, hvor motion bliver til
en dejlig oplevelse. Så spring på cyklerne…

Oplevelser på turen

ca. 24 km

Stor tur:
Længde:

Hune-Blokhus Cykeludlejning

ca. 12 km
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Lille tur:
Længde:
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- Ud i naturen på MTB

Lille og stor tur

Mountainbike-rute

MTB ved cykeludlejningen

Mountainbike-rute

Pris 5,- d.kr
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