
i Hirtshals, Blå rute 
Leret, Fyret og Bunkermuseet - 5 km

Leret, Fyret og Bunkermuseet
1. ”Leret”
2. Bunkermuseet 10. Batteri
3. Hirtshals Fyr
4. Hirtshals Klint
5. Husmoderstranden
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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 ”Leret går ruten videre til Hirtshals Fyr, som ligger 65 me-
ter over havets overflade. Fra fyrets top (35 m oppe) har man 
et godt overblik over det 10 ha store frilandsmuseum; Bunker-
museet 10. Batteri (2). 

Hirtshals Fyr blev opført i 1863. Fyret er stadig i funktion og 
er byens smukke vartegn. Fyret er 35 meter højt. Fyrtypen 
er anduvningsfyr og fyrkarakteren er et fast hvidt lys med et 
kraftigt blink hvert 30. sekund. Der er i alt 144 trin til udsigts-
balkonen (3).

Husmoderstranden (5) har fået sit navn, da den er bynær og 
bilfri - og især vellidt blandt byens børnefamilier.

DEN BLÅ KLØVERSTI fører dig på en smuk tur fra 
byens centrum til den bynære strand ”Husmoder-
stranden” med det fredede klitområde; ”Leret” (1).
”Leret” har fået sit tilnavn, da man udvidede Hirtshals 
Havn og kørte leret fra havbunden ud på området.
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Bunkermuseet 10. batteri er et af Danmarks mest udgravede 
bunkeranlæg, med 54 udgravede bunkere af i alt 70 bunkere. 
I sommerhalvåret er udstillingsbunkerne åbne alle dage fra kl. 
10-16. I skolernes ferie kan man komme med på en Bunker 
omvisning alle hverdage.

(4) Hirtshals Klint er af særlig geologisk værdi, da den in-
deholder yodialer og sten fra Norge især, som er kommet 
hertil via isbjerge helt tilbage fra midt Weichsel istiden. Se 
stenudstillingen i ”Madpakkehuset” ved Hirtshals Fyr.
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