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Frie cykler til de besøgende ved det naturskønne og seværdige Rubjerg Knude Fyr. 

Projektet er et samarbejde mellem Teknik og Miljø, Byggeri og natur i Hjørring 

kommune og City Bike Hjørring.  

Projektet er et EU-projekt som administreres af Teknik og miljø Hirtshals.  

Kreative ruter ”Gateway Rubjerg Knude”. City Bike Hjørring varetager 

driften. 

Der sættes i alt 20 cykler og fire trækvogne ud, som frit kan benyttes efter samme 

princip som de frie cykler i Hjørring og Hirtshals.  

Der bliver afviklet et arrangement i forbindelse med åbningen af de frie cykler 

Gateway Rubjerg Knude. 

Arrangementet afholdes onsdag den 16. maj 2012 kl.: 11.00 på parkeringspladsen 

for enden af Fyrvej. 

Programmet vil indeholde taler, grillpølser og sodavand, festligheden afsluttes med 

en guidet cykeltur, hvor Naturvejleder ved Vendsyssel Museum Jacob Kofoed vil 

fortælle om de mange særegne planter og andre naturfænomener i området. 

Alle er meget velkomne til dette arrangement. 

Artikel af naturmedarbejder ved Hjørring kommune Laus Gro-Nielsen 

”Baggrund 

Rubjerg Knude ligger som et vartegn for Vendsyssel med de gule klitter omkring 

Rubjerg Knude Fyr og den dramatiske Lønstrup Klint nedenfor fyret. 

Hele området er præget af tidligere sandflugt, og indlandsklitterne rummer i dag 

landet største havtornekrat og en enestående flora. Størstedelen af området er 

fredet og Natura 2000 område. 

Rubjerg Knude omkring bliver besøgt af op til 200.000 om året med langt de fleste 

om sommeren.  

I takt med at klitterne vandrer mod øst, blev sandflugtsmuseet ved fyret og 

dernæst parkeringspladserne tættest ved fyret sandet til. Inden for få år vil de 

sidste p-pladser også være sandet til. De p-pladser, der er i dag, er for små til at 

busser og campingbusser kan parkere der, og selve vejen ligger efterhånden så 

dybt i terrænet og er så smal, at de heller ikke kan køre ind ad Fyrvejen. 

På den baggrund valgte Hjørring Kommune at nedlægge de gamle p-pladser og 

etablere en ny parkeringsplads to km fra fyret ude ved Lønstrupvej.  

 

 

 

 



 

 

Det forårsagede tre udfordringer: 

Hvordan skulle folk komme op til fyret? Her var det især gangbesværede og familier 

med helt små børn, der var vores bekymring. 

Hvordan skulle vi erstatte den formidling og de andre faciliteter, der havde været ved 

fyret?  

Hvordan skulle vi få folk til at finde hen til Rubjerg Knude udstillingen 2,5 km sydøst 

for fyret?   

Gateway Rubjerg Knude 

For at løse udfordringerne var det naturligt at arbejde videre med Interreg IV 

projektet ”Rekreative ruter”, som Hjørring Kommune netop var blevet en del af. 

Her var der et koncept kaldet ”Gateways”, som var knudepunkter på de rekreative 

ruter, hvor der skulle udbydes service og formidling til brugerne af ruterne. 

Den nye p-plads udgør et naturligt knudepunkt i de rekreative ruter i området. Den 

nationale cykelrute ”vestkystruten” passerer lige forbi sammen med Marguerit-

ruten, og Nordsøstien går forbi mellem fyret og p-pladsen. 

Derfor var det oplagt at lave en Gateway ved p-pladsen, hvorfra man kan begynde 

udforskningen af området. Gateway Rubjerg Knude er færdig denne sommer og 

kommer til at indeholde følgende: 

Transport for gangbesværede, småbørn o.a. fra p-pladsen til fyret med  hestevogn, 

trækvogne og lånecykler. Cyklerne er specielt designet til området med sandfarvet 

stel og et lille kort på styret, der viser området. 

En WIFI-sender hvor man gratis kan downloade en App til smartphones baseret på 

hjemmesiden www.rubjergknude.dk. Denne app vil kunne guide folk rundt i området 

og koble p-pladsen sammen med fyret og Rubjerg Knude udstillingen. 

Udvidelse af stinetværket i området så det bliver muligt at lave flere rundture. 

Mere traditionelle faciliteter såsom drikkevand, toiletter, borde/bænke m.m.  

 Med disse tiltag håber vi, at de besøgende i området for lettere adgang til naturen 

og bedre formidling og her igennem rigere oplevelser.” 

 

Besøg hjemmesiderne www.citybike.hjoerring.dk og www.rubjergknude.dk for mere 

information eller besøg os på  

  
 

 

 

 

Hjørring kommune cykelkommune nr. 1 

Der kommer mere allerede i år 


