1

3
2

5

i Løkken, Rød Rute

4

- Løkken-Nybæk Plantage 7,2 km

Kløverstier i Hjørring Kommune

Løkken-Nybæk Plantage
1. SØMÆRKET
2. VENDSYSSELS PLANTAGE
3. LØKKEN MINIBY
4. NYBÆK PLANTAGE
5. LØKKEN GOLF

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

Denne RØDE KLØVERSTI fører dig fra Løkken
bymidte til Nybæk Plantage lige syd for Løkken.
Undervejs passerer du bl.a. Løkken Miniby og Løkken Golf.
Ruten er flad. Underlaget er fast i byområderne. I
plantagen er der mest grus, men også trampesti
enkelte steder.
Ruten kan også følges på endomondo.com, hvor
den hedder ”Kløversti, Løkken, 7 km”.

2. Vendsyssels Plantage
”Plantagen” er grundlagt i 1921. Her er bl.a. en oplyst sø med
åkander og guldfisk. I plantagens vestlige del ses en meget stor
bunker. Den er opført i 1943 som led i tyskernes store fæstningsanlæg ved Løkken.

1. Sømærket
Løkkens smukke og fredede sømærke ligger højt i klitten. Sømærkerne blev opført langs den jyske vestkyst i 1884-85 som
signal til de sejlende om, hvilken by de passerer.

3. Løkken Miniby
I Vendsyssel Plantage kan man følge opførelsen af Løkken Miniby, som viser byen omkring år 1900 i målestok 1:10. Husene er
sat ind på rette sted i en model af byens gader.

4. Nybæk Plantage
Plantagen er placeret på en tange, der opstod i stenalderhavet. Ved den efterfølgende landhævning fremstod arealet
som en lav forhøjning i et sumpet landskab.
Endnu i dag er underlaget ofte meget vådt. Dertil kommer områder med mindre vandhuller, hvilket skyldes tørvegravning.
Plantagen er også præget af sandflugten i 15– og 1600-tallet.
Beplantningen domineres af sitkagran, men det er tanken at
lade løvtræer overtage med tiden.
Ruten passerer en gravet småsø, hvor der lever oddere.
Plantagen har et rigt fugleliv. Bl.a. rød glente yngler her.
I disse år udvides plantagearealet til næsten det dobbelte.

5. Løkken Golf
18-hullers golfbane, som ligger naturskønt lige op til Nybæk
Plantage. Golfbanen passeres via Åsundrupstien, - en tidligere jernbanestrækning.

