
På Fanø findes en skøn natur med strande, vidder 
og gamle tilgroede klitter. Fanø er et spændende 
sted at cykle på mountainbike. 

Du kan komme rundt rigtig mange steder 
på Mountainbike: stranden, de forskellige 
afmærkede cykelruter og mange af skovstierne 
i Fanø Klitplantage.
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Inde i Fanø Klitplantage har Fanø MTB i samarbejde med Naturstyrelsen 
etableret et mountainbike spor. Sporet har ikke de mange højdemeter, 
men de højder der er, ligger tæt. Det giver et meget intenst og 
oplevelsesrigt spor og en tur gennem en meget forskelligartet natur. 

Der er garanti for at pulsen kan blive høj, hvis man ønsker det. 

Sporet er ca 7 km langt, markeret med blå pile, der henvender sig 
til let øvede MTB ryttere med grundlæggende færdigheder. Enkelte 
steder er der mulighed for at vælge en middelsvær rute, markeret med 
røde pile. 

Kørselsvejledning:
Fanø Klitplantage ligger midt på øen. Fra færgelejet i Nordby er der ca 
7 km og fra Sønderho ca 6 km.

Der er cykelsti langs hele hovedvejen fra Nordby til Sønderho. Kommer 
du fra Nordby eller sommerhusområderne i Fanø bad eller Rindby 
Strand, finder du sporet direkte fra cykelstien, hvor der er skiltet to 
steder. Du starter så midt på ruten.

Kommer du fra Sønderho, drejer du fra Postvejen efter ca 6 km og ind 
mod Skovlegepladsen ad Mågekolonivej til Pælebjerg p-pladsen på en 
betonvej fra 2. Verdenskrig. Herfra er der skilte til sporet.

Kommer du cyklende på stranden, følger du cykelstien fra stranden 
mod Pælebjerg. Stien er tydeligt mærket med et skilt, der viser til 
Pælebjerg 

Er du i bil kører du også til Pælebjerg P-pladsen via mågekolonivej. 

Mountainbike ruter 
Der er lavet et fælles sæt regler for afmærkning af sværhedsgraderne 
på MTB ruter.

Ruterne er opdelt i 5 forskellige sværhedsgrader, som har fået hver 
deres farve:
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Sværhedsgrad Velegnet til Sporet

Meget let
Alle på MTB

Grusveje og brede 
grusstier. Relativ flad med 
moderate stigninger

Let MTB 
rytter med 
grundlæggende 
færdigheder

Grusveje og singletracks
Moderate stigninger, 
men kan omfatte stejle 
strækninger.
Belægningen kan være 
løs, mudret, ujævn med 
mindre rødder og sten.

Middel
Den øvede MTB 
rytter

Udfordrende op og 
nedkørsler.
Forvent drops, huller, 
større rødder og sten, 
snævre passager og 
singletracks.
Alle forfhindringer 
kan køres med 
fuldjordkontakt ved lav 
hastighed.

Svær
Ekspert MTB 
rytter

Stejle og meget 
udfordrende op og 
nedkørsler
Forvents drops, hop 
huller, rødder og sten 
med intense passager 
og singletracks Ikke alle 
forhindringer kan køres 
med fuld jordkontakt

Ekstrem
Specialiserede 
discipliner og 
ofte højrisiko 
MTB kørsel

Oftest en stejl 
downhill bane med 
store konstruerede 
forhindringer og hop 
m.m.
Kræver særlig downhill- 
eller freeridecykel 
og benyttelse af 
sikkerhedsudstyr f.eks. 
fullfacehjelm, rygskjold, 
halskrave, knæbeskyttere, 
handsker og briller.

Som tidligere nævnt er sporet på Fanø kategoriseret som blå rute, 
men med røde loops der har en større sværhedsgrad.

God fornøjelse.
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