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Ørhage er navnet på den pynt, hvor kysten i Klitmøller knækker fra vest mod øst, sådan at bugten
ligger mod nord. To forhold ved Ørhage er interessante for surfere: det store kalkrev, der strækker sig
ud i havet og med den nordvendte kyst i bugten og
dønningerne fra Atlanterhavet her.
Æ Redningshus Redningsstationen i Klitmøller
hører til de ældste på kysten, idet Frimurerlogen i
København allerede i 1847 skænkede et raketapparat til Klitmøller. Den første station kom i 1861. I
dag er stationen byens forsamlingshus og redninger foretages fra Hanstholm eller Nørre Vorupør.
Stågbak er et af de højeste punkter i Klitmøller,
godt 16 m. over havet. Dermed et oplagt valg for
placering af byens signalmast. Signalmasten eller
Klitmøller Faresignalstation blev oprettet i 1887.
Det er den ældst bevarede signalstation i Danmark
og den blev forløbere for en række lignende master langs vestkysten.
Vandmøllerne. Det vides ikke med sikkerhed,
hvor mange møller, der har været i byen. Tre kendes ved navn; Vester Mølle, Øster Mølle og Mellem Mølle, sidstnævnte med bevarede bygninger,
hvor Klitmøller Å krydser under Vestermøllevej.
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Klitmøller Kirke blev indviet 3. maj 1872 som
distriktskirke under Vester Vandet Sogn. Først i
1981 blev Klitmøller et selvstændigt sogn. Kirken
blev oprindeligt opført i røde mursten med glatte
kamtakgavle. Den nuværende kirkes udseende er
resultatet af flere restaureringer i årene 1949 –
2001. En del af tømmeret i kirken blev sejlet fra
Norge af lokale skudeskippere.
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Klitmøller Ålekiste Ca. 150 m. øst for Kystvejen
ligger Klitmøllers Ålekiste. En ålekiste er et fangstredskab, der førhen benyttes i mindre vandløb. Klitmøller Ålekistelaug har fiskeretten til ålefiskeri i åen.
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FISKERLEJET KLITMØLLER ER OPKALDT EFTER EN
RÆKKE VANDMØLLER VED ÅEN, DER FORBINDER
VANDET SØ MED VESTERHAVET.
Møllerne var årsagen til Klitmøllers velstand i 1700-tallet: korn fra Thy til Norge, tømmer og jern retur. Havets
gennembrud af Agger Tange i 1825 skabte ny vandvej til
Thisted og Klitmøller mistede sin betydning som ladeplads.
Fiskeri fra kysten tog over indtil Hanstholm Havn blev
indviet i 1967. Siden 1980´erne har Klitmøller tiltrukket
surfere. Det har medført en betragtelig tilflytning til byen.
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PRAKTISK INFORMATION
Ruten starter på stranden ved Ørhage. Den er markeret
med gule pile, der sidder på forskellige pæle.
Ruten gennem byen og ud til kystvejen er let.
Fra kystvejen og mod Vandet Sø bliver ruten svær.
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Ørhage – Vangvej A til E, 2,1 km – let
Vangvej – Klitmøller Sløjfe E, 4,8 km – svær
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KLITMØLLER Å GENSLYNGES
Thisted Kommune gennemførte i 2018-20 et vandløbsprojekt af Klitmøller Å, hvor åen genslyngedes og giver
dermed havørrederne mulighed for igen at gyde i åen.
Største forhindring var et terrænspring på 2-4 m. ved
Vestermøllevej. ”Vandfaldet” her var en rest fra dengang,
man opstemmede åens vand i en mølledam.
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