Klitlandskabet
Store dele af landskabet er præget af den sandflugt, der satte ind fra 1500-tallet langs hele kysten. I
Sandmosen findes et stort område med indlandsklitter, der fortæller historien om, hvordan sandet nåede
langt ind i land. For at stoppe sandflugten begyndte
staten fra slutningen af 1800-tallet at opkøbe og
tilplante store områder langs kysten.

Indlandsklitter i Sandmosen

Kaas Briketfabrik
Kaas Briketfabrik ligger markant nordvest for Moseby
på Kovstedbakke.

Briketfabrikken
var den første af
sin art ikke alene
i Danmark, men i
verden. Og der kom
folk fra forskellige
verdensdele for at
lære, hvordan man
fremstillede briketter.
Især under besættelsen 1940-45 var
der stor efterspørgsel på briketter, og
fabrikken blev en
meget stor arbejdsplads. Der blev
Briketfabrikken blev opført i 1925
arbejdet i toholdsskift (fra fem morgen til ti aften). I højsæsonen var der
ansat 420 mænd og flere end 220 kvinder og børn. 30
traktorer var i gang i mosen og på fabrikken. En stor del af
de ansatte var folk fra Moseby og omegn. I perioden hvor
produktionen var på sit højeste (1930’erne – 1950’erne)
blev der årligt fremstillet omkring 600.000 tons briketter og
450.000 tons tørv.

Samtidig udviklede byen sig til et eftertragtet sted for
badegæster i anden halvdel af 1800-tallet. De gamle
skudehandlergårde blev indrettet til feriegæster som
eksempelvis Klitgaards Badehotel, den nuværende
Strandingskroen. Byen var også populær hos kunstnere. Forfatteren Thomas Olesen Løkken boede i
1930’erne i Kancelligården, hvor han drev pensionat
om sommeren og skrev om vinteren. Mange kunstnere samledes hos ham og udgjorde et farverigt indslag
i byen.
Flere af badegæsterne valgte også at bygge egen
sommervilla. De første villaer blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet på klittoppene med vid udsigt over
vandet. Fra sidst i 1920’erne tog den egentlige sommerhusbebyggelse fart. Karakteristisk for de første
sommerhusområder er den spredte bebyggelse med
mindre huse. I begyndelsen var der også mange, der
bare flyttede en jernbanevogn, en kahyt eller lignende
hen på sommerhusgrunden.
I dag er der ét sammenhængende sommerhusområde langs kysten fra syd for Blokhus og helt op til
nord for Løkken.

Kaas Briketfabrik A/S måtte lukke for produktionen i 1965
på grund af manglende efterspørgsel - tørv var blevet
afløst af olie, gas og kul. Lukningen var både socialt og
økonomisk en katastrofe for det lille samfund, hvor fabrikken havde spillet så stor en rolle i mere end tredive år.
Efter fabrikkens lukning blev virksomhedens 500 tønder
land udlagt som landbrugsjord og hovedsageligt opdyrket
med korn. Fabriksbygningerne ligger nu øde hen.

Blokhus
Navnet Blokhus stammer muligvis fra dengang, Ingeborg
Skeel, Voergård, i 15-1600-tallet havde boder og magasiner (blokhuse) til opbevaring af korn, smør og kød, som
hun eksporterede til Norge. Fra sidst i 1500-tallet menes
også Aalborgborgere og herremænd at have haft boder
ved kysten til brug ved fiskeri, til saltning, ophold m.m.
Dette skulle være begyndelsen til det egentlige Blokhus,
der i 1700-tallet blev en kendt skudehandelsplads.
Efterhånden som skudehandelen svandt ind, blev fiskeri
en af den lokale befolknings leveveje, men i dag foregår
der ikke erhvervsfiskeri fra Blokhus.

Restaurant Futten

Badehus på stranden i Blokhus
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På Nordsøstien – North
Sea Trail – er det muligt
at vandre 5.000 km langs
store dele af kysten
rundt om Nordsøen.
Foruden Danmark er
der etableret rutestrækninger i Sverige, Norge,
Skotland, England,
Holland og Tyskland.

Helt tilbage til 1800-tallet har der været tørveproduktion af et mindre omfang i Store Vildmose, men
fra 1906 begyndte det for alvor. Bygningerne til Kaas
Briketfabrik A/S blev opført i 1925, men virksomheden havde i begyndelsen svære betingelser, idet
metoderne til fremstillingen af en ren tørvebriket
stadig var uprøvede. Først i 1932 kom der, på trods
af afsætningsproblemer, rigtig gang i produktionen.
Dette skyldtes en ny fremstillingsmetode, hvor man
udspulede mosetørven med vand under højtryk og
bagefter indtørrede resultatet - en flydende ”suppe”
- til briketter. Senere gik man over til at fræse tørven til
pulver, der så blev presset til briketter.

Se mere om disse ruter på www.northseatrail.org.
Holland
England
Danmark

Irland

Skotland

Hebriderne
Orkneyøerne
Færøerne

The North Sea Trail/NAVE Nortrail project
is partly funded by EU through the
Interreg IIIB North Sea Programme

For spørgsmål til denne rutestrækning, kontakt
Jammerbugt Kommune på tlf. 7257 7777.
I Nordjylland samarbejder kommunerne med Region
Nordjylland og Naturstyrelsen om at udgive foldere om
Nordsøstien. Kommunerne og Naturstyrelsen sørger for,
at ruten er skiltet og vedligeholdt og stien er farbar. Du
kan se det samlede ruteforløb og finde beskrivelser på
www.nordjylland.friluftsguiden.dk.

Nordsøstien går gennem offentlige og private arealer,
der anvendes til land- og skovbrugformål. Her gælder
naturbeskyttelseslovens almindelige regler for færdsel
og ophold i naturen. Nogle steder går ruten gennem
områder med græssende dyr. Hold afstand, så de har
ro og fred til at pleje naturen. Ønsker du at overnatte
undervejs, kan du finde primitive overnatningspladser
på www.friluftsguiden.dk eller www.udinaturen.dk. Du
kan også kontakte det lokale turistbureau via www.
visitnordjylland.dk for andre overnatningsmuligheder.

Strækningen er en del af den internationale Nordsøstien
– North Sea Trail, som i Danmark er på ca. 1.500 km og
Fra Tyskland gennem Sønderjylland og Vestjylland følger
ruten de gamle drivveje. Ved Agger og frem til Skagen
går den langs Vestkysten, derefter langs Kattegats ”milde
kyst” og ud på Djursland. Herfra er der færgeforbindelse
til Sjælland, hvor ruten fortsætter gennem det vestlige og
sydlige Sjælland til Møn.

International og kulturhistorisk vandrerute

Samarbejde om Nordsøstien

Grenå

Vær opmærksom og vis hensyn
Stien følger fortrinsvis mark- og skovveje, trampede
spor og stier langs kysten eller i skel og læhegn. Nogle
steder følger stien også asfalterede veje og cykelstier.
Terrænet er varieret og underlaget veksler mellem fast
belægning, grus og græs.
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Etape på denne folder
Nordsøstien

Følg Nordsøstien og oplev kulturhistoriske spor, storslåede landskaber og smukke naturområder. Nordsøstien
er markeret med et blåt skilt med en hvidt ’N’, der har
form som en bølge og flere steder også en ’gåmand’
med teksten ’Nordsøstien’. Så det er nemt at finde vej.

Velkommen på Nordsøstien (North Sea Trail)
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Vandring i kystens kulturhistorie

Strækningen
Tranum - Løkken

Skagen

Denne folder folder beskriver en vandrestrækning på 46
km fra Tranum til Løkken. Ruten følger et helt unikt landskab langs Vestkysten og de populære badestrande ved
Blokhus og Løkken. I Nordjylland er der udgivet foldere
for alle delstrækninger af Nordsøstien. Disse kan fås på
turistbureauer i regionen.

Om Nordsøstien (North Sea Trail)

North Sea Trail

Nordsøstien

Skøttrup

Bratbjerg Søerne. Rekreativt område med et stort
madpakkehus, udført af lærketræ fra Tranum Aktieplantage A/S.

ÅSENDRUP

Åsendrup Kær

Fårup Sommerland. Et sommerland helt ude i
skoven. Her er masser af vilde, sjove og våde oplevelser
for hele familien. Forlystelsesparken er flere gange kåret
som Nordens bedste sommerland.

Nordre Udflyttere

Nybæk Plantage
Vrensted Kær

Vringelby

Overklitten Sø. Fladvandet næringsfattig sø, hvor
der bl.a. yngler grågæs og traner. Odder er almindeligt
forekommende.
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Tranum Klitplantage. Tranum Klitplantage er
kerneområde for kronvildt og råvildt, som er talrigt forekommende. Plantagen er under udvikling til vildmark,
hvor mange områder er under proces til at genskabe
den naturlige højere vandstand.
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Sandmosen og Udholm Mose.
På arealerne bliver der udført målrettet naturpleje for
den sjældne dagsommerfugl Hedepletvinge. Sommerfuglens larver lever udelukkende på planten Djævelsbid.
Plejen består bl.a. af ekstensiv afgræsning og jævnlig
slåning af vegetationen.

Lille Norge. De uberørte klitbakker ligger som stærk
kontrast til det ellers så tæt bebyggede sommerhusområde. Flere steder er der flotte udsigter over Jammerbugten. Området er fredet.
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Din hund er altid velkommen, hvis den er i snor. Tag
Debelenge
madpakken med ud, men
affaldet med hjem.
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Gateway Blokhus. Gatewayen er port til aktive
naturoplevelser. Her er madpakkehus, naturlegeplads,
fitnessrute, MTB-rute, og meget mere. Pladsen har et
pausested til at forkæle cykelturister på langfart. Gatewayen er knudepunkt for nationale og lokale vandreog cykelruter.
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Briketfabrikken ved Kaas.
Fabrikken blev opført i 1925, men først i 1932 kom der
rigtig gang i produktionen. Fabrikken var den første af
sin art i verden. Og der kom folk fra forskellige verdensdele for at lære, hvordan man fremstillede briketter.
Kaas Briketfabrik A/S måtte lukke for produktionen i
1965 på grund af manglende efterspørgsel - tørv var
blevet afløst af olie, gas og kul.
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Koldmosen. Tørv har været en vigtig brændselskilde, og enkelte private graver fortsat tørv til eget
forbrug. Oftest ryddede man en grav, der var ca. 2 meter bred og 7-12 meter lang. I en tørvegrav kunne være
10-30 lag tørv i dybden, og det er disse grave, der i dag
ligger som mindre, firkantede søer i Koldmosen.
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fortsætter på folderen LØKKEN
Løkken - Tornby

Blokhus. Tidligere skudehandelssted og fiskerleje,
nu en travl badeby. Byen er kendt for den kilometerlange, hvide badestrand. I Blokhus er der gode muligheder
for indkøb, og der findes et badeland, restauranter og
diskoteker.
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