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Kløverstier i Hjørring Kommune

Løkken-Nr. Lyngby
1. LØKKEN STRAND OG MOLELEJE
2. KYSTFISKERIMUSEET
3. BUNKERS FRA 2. VERDENSKRIG
4. LØNSTRUP KLINT
5. NR. LYNGBY
6. FURREBY KIRKE

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.
Denne sti er udarbejdet i samarbejde med Hjørring Kommune
og Løkken Turistbureau.
Læs mere på friluftsraadet.dk

Følg stierne på endomondo.com

Den SORTE KLØVERSTI fører dig fra Løkken
bymidte til Nr. Lyngby. Turen ud foregår ad
stranden og hjemturen langs klinten og gennem Løkkens nordlige bydel.
Ruten er næsten helt flad. Underlaget er
sand på turen ud. På hjemturen følges trampestier, grusveje og lidt asfalt.
Ruten kan også følges på endomondo.com,
hvor den hedder ”Kløversti, Løkken, 11 km”.

5. Nr. Lyngby

3. Bunkers fra 2. Verdenskrig

1. Løkken strand og moleleje
Løkken Strand karakteriseres af de hvide badehuse (om sommeren), fiskekutterne og molen. Der er 6 kuttere, som lander
fisk, når vejret tillader det. De trækkes op på stranden ved ophalerspillet. Molen er oprindeligt indviet i 1931 og er blevet renoveret flere gange, senest i 2015.

2. Kystfiskerimuseet
Det tidligere redningshus er nu indrettet som et lille museum for
kystfiskeri og redningstjeneste. Kystfiskeriet i Løkken kulminerede i årene 1880-1960.

På stranden ses en lille by med bunkers, som er skredet ned fra
klittoppen siden 2. Verdenskrig. Klitten rummer stadig skjulte bunkers, som i takt med at kystlinjen langsomt rykker mod øst vil blive
blotlagt.

4. Lønstrup Klint
Den 15 km lange klint fra Løkken til Lønstrup er en enestående illustration af Danmarks geologi. Klinten består af sand og ler, som
er aflejret under sidste istid for 50.000-10.000 år siden. Klintens
højeste punkt er Rubjerg Knude.

Nr. Lyngby er mest kendt for sin barske natur og stejle skrænter. Kysterosionen er voldsom her, og allerede i 1914 måtte
man nedrive byens gamle middelalderkirke. Resterne af den
gamle kirkegård ses stadig.

6: Furreby Kirke
Er bygget ca. år 1200 i typisk romansk stil i tilhuggede granitkvadre. Kirken blev forlænget mod vest i 1937. Klokken i
klokkestablen er formentligt fra Kettrup Kirke, der blev nedlagt
i 1571. Før opførelsen af Løkken Kirke i 1898 servicerede Furreby Kirke menigheden i den hastigt voksende Løkken by.

