
Bøgsted Rende

Her er jeg fortsat ad Tvo-
rupvej over Kystvejen og 
ud til Bøgsted Rende. Her 
ved Bøgsted Rende er der 
et pænt stykke at gå ud til 
havet op gennem klitterne. 
Fra nationalparkthy.dk:
Bøgsted Rende er det sted 
på Thy-kysten, hvor plan-
tagen når længst ud mod 
havet. Kun havklitten skiller 
bevoksningen fra stran-
den, og denne voldsomme 
kontrast er sikkert en af 
grundene til, at stedet har 
opnået et århundredgam-
melt ry som udflugtssted.

Østerild

Jeg kørte til Lyngby Strand 
(fotoet øverst til højre) og 
herfra via Thisted til Øster-
ild for at se lidt af vindmøl-
letestcentret, som vi jo har 
hørt og set en masse om i 
radio og TV tidligere. Nu er 
der faldet lidt ro på derude 
og det seneste jeg har hørt 
er, at man faktisk er godt 
tilfreds med de ændringer, 
som er lavet i landskabet i 
forbindelse med testcen-
tret. Og 1. december 2016 
blev det fortalt i radioen, at 
man har fundet en løsning 
omkring de kraftige advar-

selslys der er ved møllerne 
af hensyn til fly, der pas-
serer området. I en treårig 
periode vil man prøve en 
anden afmærkning om nat-

ten end den der bruges nu.
Jeg synes faktisk at møl-
lerne står flot, men de kan 
ses på lang afstand fordi 
de er så høje som de er.

Bulbjerg

Efter en del kørsel på 
mindre veje fra Hanstholm 
kom jeg her ud til Bulbjerg. 
Fotoet er taget lidt før jeg 
nåede helt frem til det høje-
ste sted.
Bulbjerg er en 47 meter høj 
kalkstensknude som dan-
ner et markant fremspring 
på Hanherreds kyst mod 
Jammerbugten. Knuden 
er den nordligste del af 
Bulbjerg-øen, som blot er 
en af mange øer i det hav 
der dækkede Hanherred 
i Stenalderen. Kernen i 
Bulbjerg-øen er limsten - 
en form for kalksten, som 
er dannet i datidens hav 
for omkring 60 millioner år 
siden.
Det var en kølig fornø-
jelse at komme helt op på 
toppen. Da jeg kørte fra 

campingpladsen var der 
17 graders varme, men nu 
da jeg kom op på toppen 
af Bulbjerg viste termo-
meteret kun 12 grader og 
samtidig stod der en strid 
vind ind fra havet, så jeg 
var glad for, at jeg  havde 
min vinterjakke og -kasket 
i bilen.
Jeg tog nogle billeder. 
Det billede der indleder 
historien her viser resterne 
af Skarreklit, som jeg kan 
huske, at jeg har set stå 
i vandet for ca. 40-45 år 
siden. De seneste gange 
jeg har været her var der 
kun soklen tilbage.
Du kan læse mere om 
denne tur på Sørens Cam-
pings hjemmeside:
www.scamping.dk eller 
min private: www.mi-jo-
asmussen.dk


