
Cykelrute:	  Røjklit	  Havn	  14	  km	  
	  
Denne	  rute	  følger	  dels	  asfalterede	  cykelstier,	  grusveje	  og	  mindre	  landeveje.	  En	  
14	  km-‐	  tur	  langs	  klitterne	  ved	  Søndervig,	  gennem	  fyrrelundene	  på	  Lodberg	  Hede	  
via	  Røjklitvej	  til	  Røjklit	  Havn.	  På	  Lodberg	  Hede	  findes	  der	  inde	  mellem	  træerne	  

en	  naturlegeplads	  hvor	  man	  
passende	  kan	  holde	  en	  
pause.	  	  Efter	  at	  have	  taget	  
den	  lidt	  støvede	  tur	  forbi	  de	  
gamle	  gårde	  og	  stråtækte	  
huse	  ned	  til	  Røjklit	  Havn	  
kan	  man	  nyde	  at	  kigge	  på	  de	  
små	  fiskebåde,	  soppe	  i	  
Stadil	  Fjord	  og	  fange	  
småfisk	  i	  havnen	  med	  krog	  
og	  brødkrummer.	  Om	  

foråret	  kan	  man	  nyde	  duften	  af	  et	  væld	  af	  hyldeblomster,	  der	  falder	  som	  snefnug	  
når	  man	  ryster	  grenene	  lidt.	  Røjklit	  Havn	  
er	  et	  yndet	  udflugtsmål	  for	  de	  lokale,	  da	  
det	  ligger	  afsondret	  og	  er	  også	  
udgangspunkt	  for	  den	  lokale	  kajakklub,	  
samt	  de	  fiskerne	  på	  Stadil	  Fjord.	  
Turen	  hjem	  går	  via	  grusveje,	  forbi	  små	  søer	  
gennem	  sommerhusområdet	  ved	  Klevevej	  
og	  ud	  til	  Søndervig	  Landevej.	  Herfra	  er	  der	  
bare	  en	  lille	  km	  til	  Søndervig.	  	  
Turen	  er	  egnet	  til	  de	  fleste,	  selvom	  der	  
nogle	  steder	  på	  ruten	  er	  lidt	  trafik	  specielt	  
om	  sommeren.	  Så	  små	  cyklister	  kan	  også	  
være	  med	  hvis	  de	  voksne	  er	  
opmærksomme.	  
	  
Den	  14	  km	  lange	  rundtur	  til	  Røjklit	  Havn	  
kan	  både	  gøres	  på	  en	  enkelt	  dag	  eller	  
planlægges	  med	  en	  overnatning.	  I	  
forbindelse	  med	  havnen	  ligger	  flere	  tipi-‐
shelters,	  der	  kan	  bookes	  via	  
naturstyrelsens	  hjemmeside	  til	  en	  enkelt	  
overnatning	  el	  2	  ganske	  gratis.	  På	  pladsen	  er	  bålplads,	  overdækkede	  

spisepladser	  og	  fine	  toiletforhold.	  	  	  
Det	  er	  nemt	  at	  booke	  pladsen	  på	  
hjemmesiden,	  der	  også	  kan	  vise	  vej	  til	  
andre	  shelterpladser	  i	  området.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  


