
i Hirtshals, Rød rute 
Nejst, Emmersbæk & Folkeparken - 7,5 km

Nejst, Emmersbæk og 
Folkeparken

1. Nejst
2. ”Bakkedal”
3. Regnbuesøen
4. - 6. Folkeparken
7.  Skoven - Lilleheden Trinbræt
8. Nordsøen Oceanarium 
9. Sydkajen og Norgeskajen
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Friluftsrådet har lanceret et koncept for afmærkede stiruter i byer 
og bynære områder. Fire stier i forskellig længde, som udspringer 
et centralt sted i byen og forbinder lokale interessepunkter af natur- 
og kulturhistorisk karakter.
Kløverstierne i Hirtshals er udarbejdet i samarbejde med Hirtshals 
Turistforening og har alle start ved ”Trappen”/Den Grønne Plads

Læs mere på friluftsraadet.dk og følg stierne på endomondo.com

Kløverstier i Hjørring Kommune



Fra Den Grønne Plads går ruten gennem byens gågade, 
op ad hovedvejen og ind til boligområdet Nejst. Her ligger 
boligerne på 1. parket med udsigt over by og havn (1). Også 
kolonihaveforeningen ”Bakkedal” har smuk udsigt over byen, 
havnen og havet (2)

Fra kvarteret ved Emmersbæk Kirke fører Den Røde Kløversti 
dig til Emmersbæk Mose og ind til bydelen Emmersbæk. I sin 
tid lå Emmersbæk som en selvstændig bydel, men hænger 
nu godt sammen med resten af Hirtshals. Ruten går rundt om 
Regnbuesøen, (3) gennem den ældre bydel af Emmersbæk 
og videre ud på et brakområde.

Nordsøen Oceanarium er byen største attraktion og Nor-
deuropas største akvarium - en ekstraordinær oplevelse 
med børnene eller børnebørnene (8).

Ruten forsætter gennem industriområdet, ned på havnen 
og ud forbi Color Line færgeterminal, som har færgeafgang 
til Norge fire gange dagligt. På den sidste del af ruten ses 
Norgeskajen og Sydkajen (9) på Hirtshals Havn.

Herfra fører ruten dig ind gennem Folkeparken (4), som er et 
dejligt område med stier i skoven og langs søen (5). Det er et 
område med ænder og andet dyreliv fra skoven. Der findes 
borde og bænke samt legeplads, hvor der er plads til leg og 
mulighed for at nyde frokosten i rolige omgivelser (6).

DEN RØDE KLØVERSTI fører dig rundt om byens 
centrum, som en slags city-ring. Den røde byrute er 
støttet af Hjerteforeningen - så få pulsen op med en 
frisk gåtur gennem grønne områder (højde)

(7) Stien går videre ind gennem skoven og ud til ”Lilleheden 
trinbræt”, under broen og ud ved Montra Skaga Hotel og Nor-
dsøen Oceanarium.
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