
 

 
Vandreruter i Jylland 

 

Du kan bruge langt de fleste vandreruter hele året, men nogle stier kan stå 
under vand af og til, så du bør både klæde dig efter årstiden og forholdene. 
Vær forsigtig med tobaksrygning og brug af åben ild og hold altid hunden i 
snor. Respekter dyr og fugle og tag hensyn til deres boliger og yngel og lad 
planterne stå i naturen, hvor de hører hjemme. I offentlig skov må du 
plukke bær, svampe og blomster til eget forbrug, men naturligvis ikke 
fredede arter! Nedenfor finder du en oversigt over vandreforløb på 10 km 
eller derover. Nogle af ruterne er identiske med cykelruterne, kortere 
ruteforløb kan være asfalterede, men som hovedregel går ruterne ad stier og grusveje. 
 
10 - 50 km: 

• Råbjerg Mile - 10 km. Danmarks svar på Sahara, og en fantastisk vandreoplevelse igennem 
den danske natur. 

• Planetstien - 12 km. Lemvig-Stenodden, langs Nissum Bredning. 
• Hulsig strand - 12 km. Gå den smukke tur fra Hulsig strand til Skagen, og følg i H.C. Andersens 

hjulspor 
• Holme Bjerge-Moesgård Strand - 12 km. Vandre- og cykelrute 
• Stenderup Skovene, Kolding Fjord- 13 km.  
• Tøndermarsken - 14 km. Trampestier og markveje. 
• Rømø - 2 længere ruter på midtøen 17 km og sydøen 14 km samt 3 kortere ruter i plantagerne 

på henh. 3,2 og 3 km. 
• Mossø, Sukkertoppen og Gudenå - 18 km. 
• Endelave - 18 km. Rundtur på øen Endelave ud for Horsens Fjord. 
• Randers Fjord (Lodsstien) - 27 km. 
• Troldhedebanestien - 18 km. 
• Rørbæk Sø, Tinnet Krat, Gudenåens og Skjernåens udspring - 20 km. 
• Mols Bjerge - 20 km. Forskellige ruter ad grusveje og stier. 
• Elbodalstien - 20 km. 
• Krejbjerg Hjerk Nor Hjortholm - 17 km.  
• Tørskind-Vejle og Egtved Ådale - 25 km. 
• Jyske Ås - 30 km Østre Vrå-Dronninglund vandre-/cykelrute. Del af den nordlige Hærvejsrute. 
• Tunneldalstierne - 30 km. Rundture om Haderslev Dam, Pamhile Skov og Stævninge Dam. 
• Æ Markmandsti og Brede Å-stien - 7 km, men udbygges i 1996 til 33 km. Markslandet og 

digerne. 
• Himmelbjergruten - 50 km. Ruten forbinder stationerne i Silkeborg og Ry. 

50 - 6.000 km: 
• Trækstien Silkeborg-Randers 70 km. Træksti langs Gudenåen.  
• Naturstien Nibe-Hvalpsund - 55 km. For gående, cyklende og ridende. Følger den nedlagte 

jernbane fra Nibe til Havbro. 
• Naturstien Horsens-Silkeborg - 56 km. Vandre-/cykelrute ad nedlagt jernbane. 
• Vandreruten Århus-Silkeborg - 64 km. 

• Gendarmstien - 77 km. Fra Padborg til Sønderborg langs Flensborg Fjord. - Nordby Bakker, 
Samsø - 15 km. Trampestier og grusstier. 

• Bække-Varde, Varde-Blåvand - 90 km. 
• Kyst til kyst - 120 km. fra Blåvandshuk til Vejle 
• Rundvandrevej i Hirtshals Kommune - 125 km. Ruten er på 6 etaper på mellem 10 og 32 km. 
• Vestkyststien - 80 km. Agger-Bulbjerg. Vandre- og cykelrute, som forsætter sydpå grænsen og 

nordpå til Skagen. 
• Rundvandrevej Trehøje - 177 km. Otte etaper på mellem 17 og 29 km. 
• Hærvejen - 265 km. (del af den europæiske fjernvandrevej E1) Viborg-Padborg. 
• Nordsøstien - The North Sea Trail. Danmarks del af den 6000 km. lange rute rundt om 

Nordsøen er på 1500 km. 

http://www.skagenstrand.dk/Files/Filer/pdf/vandreture_tilg%C3%A6ster.pdf
http://www.planetstien.dk/
http://www.skagenstrand.dk/Files/Filer/pdf/vandreture_tilg%C3%A6ster.pdf
https://aarhus.dk/media/7723/holme-bjerge-moesgaard.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stenderup-skovene/
https://toender.dk/sites/default/files/din_fritid/paa_tur_i_toendermarsken_-_folder.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89760/R%C3%B8m%C3%B8_281113_Web.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67666/Mossoe.pdf
https://horsens.dk/-/media/Content/Files/Fritid/NaturOgFriluftsliv/Endelave_DK_2016-(2).pdf
https://www.visitranders.dk/vandrerute-lodsstien-gdk861881
https://www.visitkolding.dk/sites/default/files/asp/visitkolding/Pdf/naturruter_kolding_dansk_2012_web_spreads.pdf
https://www.visitvejle.dk/roerbaek-soe-tinnet-krat-og-gudenaaens-udspring-gdk608061
http://nationalparkmolsbjerge.dk/
http://udinaturen.dk/facilitet/Vandrerute-Elbodalstien/17538
https://www.skive.dk/media/16328/folder-krejbjerg-hjerk-nor-hjortholm-3-sidet.pdf
https://www.vejle.dk/media/17093/toerskind_dk_web.pdf
https://www.visitnordjylland.dk/oplevelser/natur/jyske-aas
https://www.visithaderslev.dk/sydjylland/natur/tunneldalstierne
https://toender.dk/sites/default/files/din_fritid/ae_markmandssti_-_folder.pdf
https://www.kanocenter-syd.dk/uf/100000_109999/109055/1c4e646fa07a974635bab850989c9ae3.pdf
https://www.silkeborg.com/himmelbjergruten-gdk1093222
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Traekstien
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/naturstien-nibe-hvalpsund/
http://naturstyrelsen.dk/92706
http://naturstyrelsen.dk/93174
http://www.gendarmsti.dk/da/
http://www.kyst-kyststien.dk/foldere/blaavand-baekke-folder.PDF
http://www.kyst-kyststien.dk/
https://hjoerring.dk/media/5810/125-km-rundvandretur-i-hirtshals-kommune.pdf
http://www.rejseavisen.dk/Danmark-Vestkystruten-fra-Skagen-til-Rubjerg-Knude.html
http://www.hosekraemmerne.dk/trehojeturen.html
https://www.visitviborg.dk/viborg/haervejen
http://www.northseatrail.org/

