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Smukke cykel- og vandreruter 
Alle stier, cykel- og vandreruter kan følges i begge retninger, og 
med mulighed for alternative ruter rundt i landskabet. Stierne 
er af forskellige længder og byder på gode naturlige oplevelser 
sammen med sund motion.

Gul rute – ca. 7 km

Turen går gennem Ulbjerg by med flere muligheder for afstik-
kere. 

Start f.eks. ved Formidlingscentret og gå videre nedover 
Fjordglimt og langs Mølle-Bækken, der løber igennem den 
sydlige del af byen. Følg ruten, hvor der engang var vadested. 
Turen fortsætter mod nord ud af byen via Ulbjerg Vestermark, 
Skovgårdsvej og Skråhedevej til Camping Ulbjerg, som ligger i 
et naturskønt område ud mod fjorden. 

Camping Ulbjerg kan også være startsted for gul rute, som 
herfra går mod øst og ud i Bak Royels Plantage. Den gule rute 
går her i skellet sammen med den grønne vandrerute rundt i 
plantagen og den blå cykel- og vandrerute.                                                                                                                      

Gul rute går tilbage til Ulbjerg via Lille Torupvej og via den gam-
le hedevej forbi Ulbjerg Cafeteria og Stadion, videre ud af Ting-

vej og gennem hundeskoven mod syd langs Løgstørvej ned 
mod Bakken og Bakkesø-området, eller alternativ ned igennem 
byen ad Borgergade og måske ad Skovgaardsvej. Ruten kom-
mer tilbage til Aagade, uanset hvilken vej man vælger. Men nyd 
her Møllebækkens naturområde med eng og vandløb. Her er 
en gangbro over bækken, så man kommer tilbage til Fjordglimt 
og Formidlingscentret. 

Grøn Rute – ca. 3 km

Den med grønt afmærkede rute er en MTB- og vandrerute 
rundt i Bak Royels Plantage i et meget skønt og kuperet ter-
ræn. Ruten er lavet af Viborg Kommunes Naturafdeling. Den 
grønne rute her er en oplevelse med mange muligheder for at 
se dyreliv – lige fra fuglevildt til rådyr. 

Rød Rute – 2-4 km 

Rød rute kan kombineres med flere længder på turene. 

En kort rute begynder ved Formidlingscentret og går ned over 
Fjordglimt mod nordvest og ud gennem engområdet hvor Møl-
lebækken har sit løb mod fjorden. Der er to muligheder for en 
kortere tur ud mod Ulbjerg Klint eller Lyngbakken.       

Rød Rute – 6 km

Der kan vælges lidt længere tur mod syd ad Præstevejen gen-
nem skoven. Følg vejen mod øst ad Tolstrupvej over Løgstør vej. 
Følg vejen østpå mod Ulbjerg Plantage og drej mod nord inden 
plantagen ind over et skov- og hedeområde tilbage til Ulbjerg. 
Her kommer man ind til Bakken og Bakkesø-området. Ruten 
følges videre via Aagade, og man er tilbage på Fjordglimt.                                                                                        

Rød Rute – 12 km

Der er også den noget længere mulighed med start i Sund-
strup eller Ulbjerg. Man kan evt. følge fjorden fra Sundstrup til 
Ulbjerg Klint, eller tage en fantastisk tur op til Marens Patter 
(Sundstrup Højene). Her går man ad ”Kavalergangen” syd for 
hovedvejen, op til et fantastisk udsigtspunkt. Der skal vises 
hensyn til dyr i indhegning, hvor man kan gå ind på eget an-
svar. Rød rute går ellers op over Trekroner forbi Spejderklinten 
og Tolstrup tilbage til Ulbjerg Klint eller Lyngbakken, herfra 
tilbage til Fjordglimt og Formidlingscentret. 

Blå Rute – 35 km 

Den blå rute er tænkt som en cykel- og MTB-rute, men man 
kan også løbe eller vandre turen. Ruten har delvist sammen-
fald med de andre ruter i landskabet. 

Start i Sundstrup, Ulbjerg eller fra Camping Ulbjerg. Ruten går 
mod øst ad gamle markveje mod Vie og igennem C. F. Flens-
borgs Plantage og over Borup Hede og tilbage over Bak Ro-
yels Plantage eller ud til fjorden via St. Torup til Gjørup Enge. 

Eller mod nord kan man køre ud forbi Sletmose, et stort privat 
højmose område og igennem St. Torup op til Holmmark og 
Gjørup Enge ud mod fjorden. Turen er en oplevelse!

Indkøbsmuligheder 

Der er indkøbsmuligheder i Landlyst, Sundstrup, og Købman-
den i Ulbjerg. Begge butikker har tankanlæg. På Camping Ul-
bjerg er der butik i sommerhalvåret, og i Ulbjerg  findes Ulbjerg 
Cafeteria.
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Borup Hede

Kuttere i Sundstrup



Velkommen til 
Ulbjerg-Sundstrup

Welcome to Ulbjerg-Sundstrup
Wilkommen zu Ulbjerg-Sundstrup

Fremstilling: Folder, trykning og kortmateriale er udarbejdet af 
Ulbjerg Lokalråd og Formidlingscenter i samarbejde med land-
skabsarkitekt Bendt Nielsen. Tak for samarbejdet med skovfoged 
Inger Nysom Astrup, Viborg Kommune. Tak til lodsejerne og alle 
lokale, som har udført et stort frivilligt arbejde, taget fotos og lavet 
tekst og information. Entrepenørarbejde v. Steen Bystrup og Viborg 
Kommune. Stisystemet er en del af Fjordparken.

Økonomi: EnergiNet.dk og Viborg Kommunes Naturafdeling.

Ulbjerg Landsby

Færdsel og ophold

Vandrestier

Vandrestier er afmærket med røde, gule og grønne symboler 
på pæle langs ruterne. Ruterne er ikke alle steder farbare for 
barnevogne, kørestole og cykler. 

Du færdes i et fortrinsvis privatejet område med lodsejernes 
velvilje. Vis hensyn til land- og skovbrug.

Adgang og regler for færdsel

Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al færdsel:

Vandring og cykling

• Vandring og cykling ad veje og stier i det åbne land er tilladt.

• I privatejede skove må man benytte stier og veje. Adgangen 
til de private arealer må ske fra kl. 6 til solnedgang. 

• Færdsel er på eget ansvar.

• Du skal følge anvisninger på skiltning.

Ophold

• I private skove og på private udyrkede arealer er ophold 
inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.

• I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede byg-
ninger ikke tilladt.

• På privatejede strande må ophold og badning ikke finde 
sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Hunde

• Hunde skal føres i snor. I perioden 1. 
oktober til 31. marts må hunde under fuld 
kontrol være på stranden uden snor. 

Jagt og intensivt landbrugs- og 
skovarbejde

• Ejeren af private veje og stier i 
det åbne land, udyrkede arealer og 
private skove kan ved skiltning forbyde 
adgang på dage, hvor der holdes jagt, 
eller udføres intensivt landbrugs- og 
skovarbejde.

Naturlige oplevelser i Ulbjerg-Sundstrup
Velkommen til en af Sydvesthimmerlands smukke natur-
områder, som Ulbjerg-Sundstrup er med de flotte kuperede 
land skaber sammen med fjorden. Her er de gode vandre- og 
cykelruter samt naturstier et besøg værd. 

Landskab og Fjorden

Området har meget at byde på. Der er strand, skov, hede, 
åbne marker og engarealer med vandløb. Der er en flot og lang 
strandlinje fra Holmmark i nord forbi Ulbjerg Klint, Lyngbakken 
og Spejderklinten til Sundstrup og Hjarbæk Fjord i syd. I land-
skabet langs fjorden og ind i baglandet er der flere gode udsigt 
punkter fra de højdedrag, som er skabt helt tilbage fra istiden 
for mange tusinde år siden.

Byerne Ulbjerg og Sundstrup

Ulbjerg eller Uls`bjerg, som den hed helt tilbage i vikingetiden, 
menes opstået omkring højdedraget, hvor kirken ligger. Først 
var der en trækirke og siden blev der bygget en kirke som vi 
ser den i dag. Siden er der i nyere tid på Fjordglimt ved Kultur 
og Fritidscentret fundet både bronzealder- og vikinge-gravplad-
ser. Så for mange tusinde år tilbage var der bosætninger her. 
Derfor skiltning med vikinger på indfaldsveje.

Sundstrup er også kendt fra tusinde år tilbage som handels- og 
fiskeri samlingssted. Ved der smalleste sted i fjorden mødtes 
handelsfolk, sejlende og gående. Vikingerne sejlede dybt 
ind i fjordene i læ for vind og vejr. I dag Sundstrup den ene-
ste aktive fiskeriby i Viborg Kommune og særdeles kendt for 
muslingefisk eriet. 

Arkæologi og fortidsminder

I områdets smukke natur har der i mange tusinde år tilbage 
været mennesker. Det minder de mange gravhøje os om, som 
findes på en lang række af de højst beliggende punkter langs 
med Limfjorden. 

I nyere tid har man registreret 178 høje i Ulbjerg sogn og 58 i 
Lynderup sogn. Dog er mange høje sløjfet eller ødelagt over de 
sidste 200 år. Engang egnen her et af de steder i hele landet, 
hvor der var aller flest gravhøje.   

De mest kendte er Hjorthøje på kanten af St. Torup-Gørup 
Enge. På Ulbjerg Klint findes Lille Klinthøj som er gemt i tæt 
krat på syd-toppen, og Store Klinthøj ligger lidt tilbage trukket. 
Udsigten herfra toppen – 30 meter over fjorden – skal opleves. 

Længere mod Sundstrup lidt nordøst for ligger Blushøj på en af 
de højeste punkter lang Fjorden med en god udsigt over både 
Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord samt store dele af Fjends 
herred. Som højens navn antyder, har man sikkert fra stedet i 
gammel tid sendt signaler til et stort område. 

Videre til Sundstrup havn, hvor man har et fantastisk syn op 
mod ”Sundstrup Høje”. I folkemunde lang tilbage i tiden har 
højeene været kaldt ”Marens patter”. Billeder af disse kuplede 
høje har været brugt i talrige bøger. Fra disse skønne høje er 
en betagende udsigt ned over Sundstrup med fiskerihavn og 
Virksund med lystbådehavnen, samt fin udsigt op og ned i fjor-
den. Højene har også i gammel tid været brugt som pejlemær-
ker ved sejlads ned igennem Lovns Bredning.

Ulbjerg Klint og Mergelgraven
Området ved Ulbjerg Klint er et af de bedste udflugtsmål i 
Sydvest Himmerland. Klinten er dannet under istiden og kendt 
for sine stejle kalkblandede lerskrænter, som bliver eroderet af 
fjorden med vind og vejr. 

I april hvert år farves landskabet omkring helt blåt, når de 
smukke opretstående kobjælder blomstrer. De findes ikke ret 
mange steder i Danmark, men her på Klinten findes de i tusind-
tal. Græsende kreaturer går uden om, for planten og blomsten 
er giftig, og man skal lade være at røre dem.

Lige syd for klinten ligger en lille dyb sø, som er et gammelt 
mergelleje, der blev udnyttet i perioden 1914-16. Da egnens 
sandede landbrugsjorder manglede kalk, blev der etableret 
tipvognsspor ind i Vesthimmerland – mere end 10 km spor, 
som nu for længst er forsvundet. Megelgravninger har været 
genoptaget 1938-47 og 1951-55. I dag er her en flot sø, hvor 
svaner, blishøns og andefugle ofte ses.

Bak Royels Plantage 
Plantagen er dels privat og kommunal. Området rummer store 
karakterisktiske sandklitter – skabt af sandflugten i 1600-1700 
tallet. I nyere tid er her skabt en kunstig forhøjning i landskabet 
i form af et affaldsdepot, som blev anvendt i flere år. 

Midt i plantagen ligger Vesthimmerland Skyttecenter, og på 
flugtskydnings dage bør publikum tage særlige hensyn. Der 
er opsat 2 informationstavler om skovens historie og rutebe-
skrivelser samt advarselsskilte vedrørende skyttecenter. Der 
er kun afmærkede ruter i skel og i den kommunalt ejede skov. 
Den ca 3 km grønne vandrerute er også velegnet til MTB.  

Møllebækken og Aagade  
For snart 100 år tilbage var der hele 3 vandmøller langs Mølle-
bækken – Overmølle, Nedermølle og Strandmøllen. Mølle-
bæk ken har sit udløb 200 meter nord for Ulbjerg Klint, men 
opdæmninger fra Strandmøllen er svære at få øje på i dag. 
Nyd det dejligt naturområde med eng og vandløb! 

På Aagade, som krydser Møllebækken i Ulbjerg, er der mulig-
hed for en pause på grunden med bord/bænke eller et besøg 
på KFUM spejder pladsen, hvor der findes shelter og bålplads. 
Området er egnet til rast og alternativ overnatning.

Dæmningen og Tanghuset i Sundstrup

Vejdæmningen blev indviet i 1967. Før i tiden var der færgefart 
over fjorden i båd til persontransport og småting, mens bilkør-
sel var syd om fjorden. Tanghuset ligger flot ud til fjorden syd 
for vejdæmningen. Tang var et vigtigt råstof, som blev tørret og 
presset her og sendt videre til 2 lokale tangmadras-fabrikker, 
”Getama” i Gedsted og ”Skalma” i Skals. Her er mulighed for 
rast med kano og kajak og primitiv overnatning i huset.                                

Ulbjerg Klint mod fjorden

Marens Patter – Sundstrup Højene

         Welcome to Ulbjerg-Sundstrup
In this part of Sydvesthimmerland, there are great hiking and biking 
routes as well as nature paths which are all worth a visit. The 
landscape offers among other things beaches, forests, heathland, 
open fields, and meadows with small creeks. The shoreline is long 
and beautiful, stretching from Holmmark in the north past the coastal 
cliff of Ulbjerg Klint, Lyngbakken and Spejderklinten to Sundstrup and 
Hjarbæk Fjord in the south. 

In the landscape along the fjord and into the hinterland, you can find 
numerous excellent vantage points at the ridges formed during the Ice 
Age several thousand years ago.

The village of Ulbjerg formed around the ridge where the church is 
located. Initially, there was a wooden church, and later on the church 
as we see it today was built. The village of Sundstrup was known way 
back as a gathering place for trading and fishing. At the narrowest 
point of the fjord, traders, boaters and walkers got together. The 
Vikings sailed deep into the fjords to find shelter from the elements.

         Willkommen in Ulbjerg-Sundstrup

In diesem Teil von Südwest-Himmerland gibt es gute Wander- und 
Fahrradstrecken, wie auch viele hübsche Natur-fußwege. Die 
Landschaft weisst Strände, Wälder, Heide, freie Felder und Weiden 
mit Wasserläufe auf. Unter anderem eine großzügige Strandlinie von 
Holmmark im Norden an Ulbjerg Klint, Lyngbakken und Spejderklinten 
vorbei, bis Sundstrup und Hjarbæk Fjord im Süden.

Sowohl in der Landschaft am Fjord entlang, wie auch im Hinterland, 
gibt es von den Höhenzügen, die vor viele tausenden Jahren während 
der Eiszeit gebildet wurden, mehrere gute Aussichtspunkte.

Das Dorf Ulbjerg ist bei dem Höhenzug entstanden, wo die Kirche 
liegt. Erst stand dort eine hölzerne Kirche, später wurde die jetzige 
Kirche gebaut. Sundstrup ist auch historisch als Handels- und 
Fischereiort bekannt gewesen. An der schmallste Stelle im Fjord trafen 
sich Händler von See und Land. Die Vikinger fuhren tief in die Fjorde 
Hinein um Schutz von Wind und Wetter zu bekommen. 


