
Temarute:
The Big Five (37 km)

Denne cykeltur fører jer rundt til de 5 højeste 
bjerge på Fanø.

Bjergene er naturligvis ikke rigtige bjerge, men 
klittoppe. De 5 klitter er spredt ud over hele 
Fanø. De repræsenterer både forskellige stadier i 
øens udvikling, og fra toppene er der udsigt over 
nogle af de mest karakteristiske landskaber.
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1. Klingebjerg

Cykelvejledning:
Fra Færgen cykler du med cykelstien mod syd 3,1 km. I Rindby krydser 
du Postvejen og cykler mod øst ad Klingebjergvej. De første 1,7 km 
er asfaltvej, herefter er det en markvej 1,2 km til du kommer til en 
cykelsti, der fører mod sydøst. Fortsæt yderligere 450 m og stil cyklen. 
Til højre inde i plantagen ligger Klingebjerg.

Stedbeskrivelse:
Fra Klingebjerg er der udsigt over marskområderne nord og øst for 
klitplantagen. Disse områder er nogle af de vigtigste rastepladser for 
millioner af fugle på træk. Det er samtidig noget af den mest frugtbare 
landbrugsjord på Fanø.  

Klingebjerg ligger i den nordlige udkant af Fanø Klitplantage. 
Beplantningen startede i 1892, og udgør nu 1421 hektar. Oprindeligt 
skulle plantagen både dæmpe sandflugt, og bruges til produktion af 
træ. I dag har den udelukkende rekreativ værdi, og der bliver gjort 
et stort arbejde for at forny plantagen med andre træarter end de 
oprindelige gran og fyrretæer. Der bliver også skabt lysninger 
i plantagen. Hvis du er heldig, kan du møde både rådyr, dådyr og 
måske krondyr i plantagen.



2. Annedalsbjerg

Cykelvejledning:
Fra Klingebjerg cykler du 450 m. tilbage langs Klingebjergvej til 
cykelstien. Her svinger du til venstre og følger stien 3.7 km til den 
ender i grusvejen Albuevej. Drej til venstre mod øst og følg vejen 950 
m. Til højre ligger Annedalsbjerg.  

Stedbeskrivelse:
Klitterne fra Klingebjerg til Annedalsbjerg er formodentlig noget det 
ældste på Fanø. Den første bebyggelse formodes at have været i 
et område, der blev kaldt Hovens dal. Her lå den første kirke, men 
navnet Hovens dal tyder på, at stedet også før kristendommen havde 
en religiøs betydning. 

Der er i dag ikke nogen synlige rester af den oprindelige trækirke 
eller den granit kirke, der senere blev opført. Soklen til døbefonden i 
Sønderho kirke stammer muligvis fra den oprindelige kirke.

Der er også formodninger om, at den oprindelige fiskerlandsby kaldet 
Østerho eller Albo lå i dette område, formodentlig tæt ved Albue 
Fuglekøje. Der er ikke hidtil foretaget arkæologiske udgravninger for 
at bekræfte denne historie.



3. Mosedalsbjerg

Cykelvejledning:
Fra Annedalsbjerg cykler du 1 km tilbage langs Albuevej til den krydser 
Postvejen/Landevejen. Vejen krydses og du fortsætter mod syd 6,5 km 
til Sønderho. Efter kirken svinger vejen til højre og du fortsætter mod 
vest 1,6 km ad Sønderho Strandvej. Lige over for Odense Kommunes 
Feriekoloni går en trædesti mod nord. Stil cyklen og følg stien 300 m 
til toppen af Mosedalsbjerg.

Stedbeskrivelse:
Dette ”bjergområde” er et af de kønneste og mest særprægede 
på Fanø. Her ligger en større mandskabsbunker fra 2. Verdenskrig. 
Området udgjorde det sydligste punkt i Atlantvolden på Fanø. 4 stk 
12,2 cm kanoner var opstillet syd for Sønderho Strandvej. Fra toppen 
er der en fin udsigt til det meste af den sydlige del af øen. 

Her findes også stedet ”Ved Galgen”, hvor der i sin tid var placeret en 
galge til skræk og advarsel for strandrøvere. Den fugtige strandeng 
lige vest for, hedder Galgedalen. 

Galgerev og Galgedyb mod sydvest er hjemsted for den største 
bestand af sæler på Fanø. Ved lavvande kan du gå 1,7 km ud i 
vadehavet til Galgerevet. Der ligge både gråsæler og spættede sæler 
på sandbanken og soler sig.



4. Pælebjerg

Cykelvejledning:
Tilbage ved Sønderho Strandvej cykler du ned til stranden. Her drejer 
du til højre og cykler på stranden i nordlig retning 5,2 km til du møder 
et skilt, der viser mod øst til Pælebjerg. Her fortætter du ad stien 500 
m til Pælebjerg og Pælebjergsøen.

Stedbeskrivelse
Pælebjerg (21 m). Det hed tidligere ”Genueserbjerget” efter en 
genuesisk skibsstranding i 1690. Fra 1742 fik det navnet Pælebjerg. 
Det er i dag et meget yndet og skønt udflugtssted, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt over havet, Fanø Klitplantage med små kær og et 
bølgende hede landskab. 

Nord for bjerget ligger Pælebjergsøen, som sikkert er en rest af det 
sund, der i tidernes morgen skulle have delt øen i to dele, og som hed 
Elses Gab.

Søen er en af de meget få naturlige søer på Fanø. I sensommeren, når 
åkanderne blomstrer, er den lille skovsø et smukt syn. Der findes også 
forskellige strandsøer, som for en stor dels vedkommende tørrer ud 
om sommeren.



5. Kikkebjerg

Cykelvejledning:
Fra Pælebjerg fortsætter du mod øst ad stien til den ender i 
Mågekolonivej efter 600 m. Den betonbelagte vej, der blev etableret 
under 2. Verdenskrig, fortsætter mod øst 500 m. Her kommer du til 
cykelstien, der går langs Postvejen/Landevejen mellem Nordby og 
Sønderho. Drej til venstre og følg cykelstien mod nord 5,5 km. Her 
drejer du til venstre af Sønder Storetoft forbi Fanø Fiskesø, som efter 
175 m ender i Storetoft. Drej til højre og følg Storetoft 475 m til den 
ender i Strandvejen. Kryds Strandvejen og fortsæt 50 m mod vest, 
og drej derefter til venstre og fortsæt ad Vestervejen 1,2 km til den 
krydses af Kikkebjergvej. Drej til venstre og fortsæt ad Kikkebjergvej 
400 m. Her fører en betonsti til venstre op til Kikkebjerg.  

Stedbeskrivelse:
Fra det 18 m høje Kikkebjerg er der en fantastisk udsigt over 
nordspidsen af Fanø, Nordby samt Esbjerg.

I sejlskibstiden blev Kikkebjerg brugt som udkigspunkt for lodserne 
fra Nordby. Efterhånden som Esbjerg Havn overtog skibstrafikken, 
ophørte funktionen. Det gamle lodshus blev ødelagt af stormen 
i 1999, hvorefter det nuværende blev opført til minde om den 
oprindelige funktion.

6. Tilbage til Færgen
Cykelvejledning:
Tilbage ved vejsammenfletningen mellem Kikkebjergvej og Lodsvej 
fortsæt mod øst ad Lodsvej 630 m til den ender i Hovedgaden. Drej til 
venstre ad Hovedgaden forbi slagter Christiansen og derefter til højre 
ned af den korte Færgevej. Nu er du tilbage ved færgelejet.


