
Underlag og terræn Ruten følger primært en jævn 
grussti i nordgående retning og strandkanten i sydgående. 
Ned- og opgange ved stranden kan være stejle. 

Faciliteter Bøgsted Rende er det nordligste punkt på ru-
ten og er et eftertragtet udflugtsmål. Her er der toiletfaci-
liteter samt gode muligheder for at nyde medbragt mad.

HAWBLINKRUTEN

4,3 km / 8,5 km – svær

PLANTER PÅ DIN VEJ

HEDELYNG
Calluna vulgaris

KLOKKELYNG
Erica tetralix

REVLING
Empetrum nigrum

SMALBLADET 
KÆRULD
Eriophorum angustifolium

KRYBENDE PIL
Salix repens

ENE
Juniperus communis

MOSE-PORS
Myrica gale

HAVTORN
Hippophaë rhamnoides

SAND-HJÆLME
Ammophila arenaria
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både insekter og lyskrævende planter. Hedelyngen 
forynges ved afbrænding, da den ellers ville ældes 
og dø i løbet af ca. 40 år. Afbrænding foretages 
oftest i det tidlige forår, hvor meget af jorden er 
fugtig, og ilden kontrolleres med hensyn til dyrelivet.

F  Her er det muligt at lave en afstikker til Bøgsted 
Rende. Navnet kommer af ’byggestedet ved renden’, 
da der i 16-1700-tallet var en vandmølle ved bæk-
ken. I dag er kendetegnet ved Bøgsted Rende det 11 
meter høje sømærke Tvorup Båke. Sømærket er én 
af vestkystens oprindeligt 23 unikt formede båker, 
der fungerede som pejlemærker for søfarende.

G  Langs hele kyststrækningen ses aflejringer af mørkt 
sand. Det mørke sand kaldes tungsand og indehol-
der mineraler, der giver sandet dets mørke farve. 
De flotte mønstre dannes af vinden og bølgerne. 
Leder man langs stranden, kan man finde haj- og 
rokkeæg, samt ovale, kalkholdige skaller sepia-
blæksprutten.

H  Under 2. Verdenskrig blev der bygget knap 2.000 
bunkere langs den jyske vestkyst for at beskytte mod 
invasion fra vest. Havets kysterosion har blotlagt 
bunkerne, så de i dag ligger synlige i vandkanten. 
Sandfygning bidrager også til kystens foranderlighed, 
og i skrænterne ses det, hvordan klitgræssen sand-
hjælme binder sandet med sine meterlange rødder 
og dermed bygger de høje klittoppe.

kysten står ene opret, men her får blæst og sandfyg-
ning den til at lægge sig og krybe langs jorden. Mo-
se-pors har aromatiske orange blomsterstande, der 
dufter kraftigt i foråret og er populære i kryddersnaps. 
Havtorn har C-vitaminholdige, orange bær, der ofte 
kaldes ’Nordens citron’. Bærene kan plukkes fra slut 
sommer og et godt stykke ind i efteråret.

C  Ved pælen er en trampesti, der leder ned mod 
strandkanten - dette er den korte rute på 4,3 km 
(Grå prikker på kortet). Følges den korte rute, kom-
mer man til den høje klit, Klæmsande, der har et 
næsten vulkanlignende udseende. Herfra er der en 
fantastisk udsigt over heden og stranden.

D  Fra denne skillevej følges Redningsvejen langs 
kanten af Tvorup plantage. På mange af plantagens 
nåletræer ses laver på grenene. Disse typer af laver 
gror kun steder med lav luftforurening.  
Plantagen består primært af contortafyr og sitka-
gran fra Nordamerika og bjergfyr fra Alperne. De 
ikke-hjemmehørende nåletræer blev plantet, da 
naturligt hjemmehørende træarter ikke kunne klare 
de barske forhold med den magre sandbund.  
I dag arbejdes der flere steder i nationalparken på at 
genetablere den oprindelige natur og dermed sikre 
levesteder til hjemmehørende og ofte truede arter.

E  I retning mod Bøgsted Rende ligger en klit med 
afbrændte træer. Afbrænding af heder er en del af 
den naturpleje, der er gavnlig for mange af hedens 
arter. Ved afbrænding blotlægges jorden til gavn for 

VELKOMMEN TIL KLITHEDEN

PÅ HAWBLINKRUTEN KAN NATIONALPARKENS 
UNIKKE KLITHEDELANDSKAB OPLEVES PÅ TÆT 
HOLD. KLITHEDEN ER EN LYSÅBEN NATURTYPE, SOM 
ER SKABT AF VINDEN, HAVET, SANDET OG SALTET. 

A  Hawblinkruten vil tage dig gennem både klithe-
de, plantage og langs stranden. På klitheden gror 
dværgbuske som hedelyng og klokkelyng, samt 
revling med sine bitre sortbær. I det tidlige for-
år blomstrer krybende pil og om sommeren ses 
kæruldens hvide, dunlignende toppe. 
Den første del af turen er en del af cykelruten Vestkyst- 
ruten, som kan følges langs hele den jyske vestkyst.

B  Ved dette punkt starter Redningsvejen, som er mar-
keret ved stævnen af en redningsbåd. Denne vej blev 
tidligere benyttet af redningstjenesten til at trække 
redningsbådene, når de skulle hjælpe forliste sømænd.  
Langs stien her ses tre eksempler på spiselige planter: 
Ene, hvorfra der kan plukkes enebær. Væk fra vest- 


