Køretur til Bulbjerg (eller cykeltur på mountainbike cykelrute 1 Vestkystruten)

Køretid ca. 2 timer men det er meget grusvej så det tager længere tid
Start med at køre til Svinkløv badehotel

Kør til venstre op ad bakken
Kør de ca. 2 km gennem skoven og drej th hvor skoven ender mod Grønnestrand.
Gl Hvarre vej
Fortsæt til enden af Grønnestrand helt nede ved vandet drejes til venstre af Kollerup Strandvej fortsæt tv
ved Kollerup Strand på Kollerup Strandvej og kør ind i landet til Havvejen
Mod Klim Strand
Fortsæt forbi Klim strand camping og til Kollerup

Kendt fra TV2 for Drengene fra Thorup Strand

Tag et kig på fiskekutterne
Fiskebutikken har åbent se Folder i Mappen

Ikke en specielt god butik med stort udvalg men friskfanget fisk
Mest indrettet mhp. at der kan købes færdige fiskefrikadeller eller fiskefilet øl mm der kan nydes udenfor
der kan også spises medbragt mad.
Der kan også køres videre mod Bulbjerg.
Fortsæt ind i landet ad Kollerup Strandvej indtil i kommer til Bulbjergvej drej th.

Her kommer i forbi Troldesting Det gamle tingsted for troldene i Nordjylland
Her kan evt. medbragt mad nydes i læ hvis der er vestenvind inden i kommer til Bulbjerg

Ved Bulbjerg parkeres og der er sti pynten rundt ud til skrænten hvor resterne af Skarreklit ses i
vandoverfladen. Ude på pynten er der stadig levn af den gamle tysker bunker

I bunkeren er der forklaringer om det sjældne fuglefjeld på klinten

Også levn af historie om bunkerne under krigen og ikke mindst udsigt gennem skydesprækken.

Fra Toppen udsigt mod vest og Hanstholm.

Fra toppen udsigt mod Øst og Svinkløv mm.

Der bør spadseres ned på stranden og op igen for at få fornemmelse af klinten og fugleliv.
Ved parkeringspladsen er der en anden bunker indrettet med toiletter og forklaring om Vestkystruten på
cykel rute 1.

For 250 millioner år siden lå klippen, vi kender som Bulbjerg, dybt under vandet. Sammenstykket af
organisk materiale fra milliarder af små mosdyr blev kalkklippen langsomt dannet og efterfølgende skubbet
opad af dens underliggende saltmagasiner.
I dag kender vi først og fremmest Bulbjerg som Danmarks eneste fuglefjeld, der primært tæller landets
største ynglende koloni af rider.

Mod syd vest skimtes de store vindmøller ved Østerild testcenter.

Der køres nu hurtigst retur ved at følge Bulbjergvej ind i landet til den gamle hovedvej fra Thisted til
Fjerritslev her drejes til venstre retur til Fjerritslev og Slettestrand.
Der kan laves afstikker til Frøstruplejeren.
Eller besøgs Test centret for de enormt store vindmøller ved Østerild

Eller for fugle elskere tur ud over Vejlerne ind mod Limfjorden inde der returneres til Slettestrand.
Her ses grågæs og Bramgøs på en mark
Ellers læs folder om Vejlerne for at finde de bedste steder til at se
Skestork
Traner
Brushøns
Rørdrom
Rørhøg
Skægmejser
Blåhals og meget meget mere

