
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og sporet er kun  
åbent for færdsel til fods. Du vil passere indhegninger, hvor du 
kan møde får, geder eller andre kreaturer. Udvis respekt for dis-
se, du er gæst. Sporet er en variation af trampestier og grusveje. 
Årstiden og planternes vækst kan påvirke passagen. Fornuftigt 
fodtøj anbefales. Færdsel på cykel er absolut ikke tilladt.

Praktiske 
oplysninger

Region
Nordjylland

Tornby
Kirke

Fire helt særlige gåture
SPOR tager dig steder hen, der ellers ikke er tilgængelige for 
offentligheden. Private lodsejere har lagt jord til spor, så du 
får adgang til unikke og ellers skjulte udsigter, oplevelser og 
indtryk.

Prøv fx nogle af disse: 

Odden 2,2 km
Meget kuperet rute i området omkring Odden Skov.

Østervrå 5 km
Oplev naturen i en smuk og kuperet natur.

Saltum 4,6 km eller 7,1 km
To forskellige ruter i et fantastisk landskab. Lavet af elever fra 
Saltum skole. 

Gravhøjsporet ved Klokkerholm 4,4 km
Turen fører forbi ikke mindre end 11 gravhøje af forskellig  
beskaffenhed. SPOR1137_10-2021

Sporet er etableret af Tornby Beboerforening i tæt samarbej-
de med de involverede lodsejere. Sporet er støttet økonomisk 
af Hjørring Kommune.

www.tornby.info

Naturen 
er åben
SPOR åbner naturen. I samarbejde med  
danske landmænd, lodsejere og frivillige kræfter 
byder SPOR velkommen til oplevelser i det åbne  
landskab. SPOR er trampestier på landbrugsjord  
i hele Danmark, og du er velkommen til at  
være med.

SPOR er et program under Landbrug & Fødevarer 
For information kontakt SPOR, Axeltorv 3, 1609 København V 
Tlf. 33 39 40 90 . www.spor.dk

SPOR er støttet af Nordeafonden, Landbrugslotteriet og 
Landbrug & Fødevarer. SPOR har tidligere været støttet af 
Miljøministeriet. 

SPOR er et samarbejde med Landbrug & Fødevarer, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, 
Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes 
Fællesråd og Danmarks Jægerforbund.



Velkommen på sporet

Kortsignaturer

SKOV

BEBYGGELSE

BYGNINGER

SØ/HAV

VANDLØB

LEVENDE HEGN

Se efter den gule 
folderkasse, her 
starter sporet.

Oplev klitbøndernes vej til kirken, og strand
fogedens redningsvej. Sporet går fra Tornby by 
mod Købested, ind over Hønsebakkerne og retur 
til Tornby gennem klitplantagen. Ruten er ca. 7,2 
km. Sørg for godt fodtøj. En stor del af stien går 
på private arealer, som vi meget gerne vil have lov 
til at benytte også i fremtiden, så vi håber på rolig 
adfærd og ikke andre spor end fodspor.

Vi slår ind på en mere nordlig retning ad Strandfogedsporet, 
som strandfogeden i Vadsager benyttede i opsynsarbejdet. 
Vi kommer nu ud i klitheden, noget af det mest øde i Dan-
mark, med fantastiske udsigter i alle retninger, ikke mindst til 
Hønsebakkerne mod vest. 
Lige inden stien drejer brat mod nord, anes et nu nærmest 
tilgroet stort vandhul, som var fælles vandingssted for klittens 
kreaturer. En spang hjælper os tørskoet over to bække, inden 
vi igen kommer ind i plantagen ad Strandfogedvej.

6 — Hønsebakkerne
Her er opstillet bænk hvor udsigten kan nydes, evt. med den 
medbragte madpakke. Turen går mod øst ad Kaj Andersens 
Vej i retning af Tornby.

7 — Spor af gammel mergelbane
Her ses spor af den gamle mergelbane. Broen ved tørvemo-
sen leder nu vest og nord om villakvarteret ved Nejstgård med 
gode udsigter til plantagen mod vest og marker mod nord. 
Turen slutter, hvor den begyndte, på torvet midt i Tornby.

8 — Shelter 
Her i Tornby Klitplantage finder du et shelter, og her er findes 
brænde, bålplads og vand.

2 — Grætterne – gammel tørvegrav
Fra bymidten bevæger vi os op til kirken, hvorfra vi kommer til 
en lavning med en mose, hvor der er et rigt fugleliv med blandt 
andet fiskehejrer. Navnet Grætterne tyder på, at der tidligere 
blev gravet tørv her. 
En lille gangbro fører os over Nejstgård Bæk, og vi er inde i en 
af Danmarks yngste klitplantager. Der var et erkendt behov 
for dæmpning af den tiltagende sandflugt, som her begyndte 
allerede i 1400-tallet, men først omkring 1911 begyndte man 
tilplantningen. 

3 — Kirkestiens start
Kirkestiens forløb kan fornemmes i skoven i vestlig retning. 

4 — Gammel remise til mergeltoget 
Syd for plantagen følger kirkestien en grusvej, indtil den når 
frem til Vadsager, hvor et af udhusene har tjent som remise for 
5 lokomotiver tilhørende det selskab, der gravede mergel op 
ved Østergård fra tiden omkring første verdenskrig og frem til 
1947, og som via et skinnenet fordelte mergelen til hele Nord-
vestvendsyssel. Remisen er i dag privat ejet. 
Herfra fortsætter kirkestien mod vest til Købsted, som i tidligere 
tider må have været et betydeligt sted.

5 — Mergelleje 
Stedet er en afstikker fra Kirkesporet. Bemærk at det er privat 
ejendom så vis behørig hensyn.

Tornby Kirke blev efter opførelsen cirka år 1200 hurtigt centrum 
i et net af trampestier i landskabet, og stierne beholdt deres 
betydning indtil første del af 1900-tallet. Nogle stier kendes 
fra gamle kort, og andre er med tiden blevet til markveje. Mest 
kendt er stien sydfra over Varbro Å vest for den nuværende 
Vidstrup Bro og den, som vi nu skal følge en del af, nemlig kir-
kestien mod vest til Købsted. 

1 — Startsted 
Turen starter på torvet ved Brugsen. Her er et lille madpakke-
hus som kan benyttes. Ligeledes er der toilet i brugsen. 
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Ruten er på sporet 
afmærket med gule 
trekanter på pæle.


