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Signaturforklaring:Signaturforklaring:Signaturforklaring:Signaturforklaring:Signaturforklaring:

                                FredningsgrænseFredningsgrænseFredningsgrænseFredningsgrænseFredningsgrænseFredningsgrænse

          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov

          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov

          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen          Skov, udenfor fredningen

          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer          Dyrkede/udyrkede arealer

          Hede          Hede          Hede          Hede          Hede          Hede

          Sø          Sø

          Levende hegn          Levende hegn          Levende hegn          Levende hegn

          Fortidsminde          Fortidsminde          Fortidsminde          Fortidsminde          Fortidsminde          Fortidsminde

          Parkeringsplads          Parkeringsplads          Parkeringsplads          Parkeringsplads          Parkeringsplads          Parkeringsplads          Parkeringsplads

          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads          Skovlegeplads med bålplads
                    
Afmærkede gangstier:Afmærkede gangstier:Afmærkede gangstier:Afmærkede gangstier:

                  Rød rute: 1½ km langRød rute: 1½ km langRød rute: 1½ km langRød rute: 1½ km langRød rute: 1½ km lang    
          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang          Gul rute: 2 km lang
          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang          Blå rute: 3½ km lang

          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute          Regional cykelrute

          National cykelrute          National cykelrute          National cykelrute          National cykelrute          National cykelrute          National cykelrute          National cykelrute

          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter          Lokale cykelruter

Stensbæk Skov

Tolne
Skovpavillon

rr

Bakkevej
rrrrr

                        

          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov          Nåleskov

          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov          Løvskov

          Hede          Hede          Hede          Hede          Hede          Hede          Hede

Jernbane

Elisehøj   
Plantage

Tolne Skov

Tolne Skov
Savværk

Tolne Bjerg

Stenhøj

 P-Plads. P-Plads. Fra pFra pFra parkeringsplad-arkeringsplad-arkeringsplad-arkeringsplad-arkeringsplad-
sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår sen ved Tolne Skovpavillon udgår 
tototo afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød  afmærkede gangstier, en rød 
og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  og en gul rute. Den gule rute kan  
kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. kombineres til en længere tur. 
Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå Denne rute er afmærket med blå 
pile.pile.pile.
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 Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  Græsningsskov. En del  
af arealet er tæt, kratag-af arealet er tæt, kratag-af arealet er tæt, kratag-af arealet er tæt, kratag-af arealet er tæt, kratag-
tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede tig skov med forkrøblede 
bøgetræer, hvor skovens bøgetræer, hvor skovens bøgetræer, hvor skovens bøgetræer, hvor skovens bøgetræer, hvor skovens bøgetræer, hvor skovens 
dyr kan stå i læ for vejr og dyr kan stå i læ for vejr og dyr kan stå i læ for vejr og dyr kan stå i læ for vejr og dyr kan stå i læ for vejr og dyr kan stå i læ for vejr og 
vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af vind og samtidig spise af 
træernes blade og skov-træernes blade og skov-træernes blade og skov-træernes blade og skov-træernes blade og skov-træernes blade og skov-
bundens urter.bundens urter.bundens urter.bundens urter.

 Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. Topsprængning af træer. 
HHer kan man se effekten af er kan man se effekten af er kan man se effekten af er kan man se effekten af er kan man se effekten af 
topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. topsprængning af nåletræerne. 
Toppene får lov til at blive Toppene får lov til at blive Toppene får lov til at blive Toppene får lov til at blive 
liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-liggende til glæde for dyr og in-
sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele sekter. De tilbageværende dele 
af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.af træerne vil langsomt uddø.

Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i Nogle af de største nåletræer i 
bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov bøgebevoksningen har fået lov 
til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre til at blive stående, mens andre 
vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-vil blive fjernet ved topspræng-
ning.ning.ning.ning.
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 Stævningsskov. Stævningsskov. Stævningsskov. Stævningsskov. Stævningsskov. 
Flot parti med gam-Flot parti med gam-Flot parti med gam-
mel bøgestævnings-mel bøgestævnings-mel bøgestævnings-mel bøgestævnings-mel bøgestævnings-mel bøgestævnings-
skov, der vidner om skov, der vidner om skov, der vidner om skov, der vidner om skov, der vidner om skov, der vidner om skov, der vidner om 
tidligere tids udnyt-tidligere tids udnyt-tidligere tids udnyt-tidligere tids udnyt-
telse af skoven.telse af skoven.



Brokbakke

 Fra udsigts-Fra udsigts-Fra udsigts-Fra udsigts-Fra udsigts-Fra udsigts-
punktet er der en punktet er der en punktet er der en punktet er der en punktet er der en punktet er der en punktet er der en 
fantastisk udsigt fantastisk udsigt fantastisk udsigt fantastisk udsigt fantastisk udsigt fantastisk udsigt 
over store dele over store dele over store dele 
af Vendsyssel. På af Vendsyssel. På af Vendsyssel. På af Vendsyssel. På af Vendsyssel. På af Vendsyssel. På 
heden græsser får, heden græsser får, heden græsser får, heden græsser får, heden græsser får, heden græsser får, 
som ved afbidning som ved afbidning 
holder uønsket op-holder uønsket op-
vækst nede.vækst nede.vækst nede.vækst nede.vækst nede.



 Opstemmede søer. Opstemmede søer. Opstemmede søer. Opstemmede søer. 
Inde i skoven ligger en Inde i skoven ligger en Inde i skoven ligger en Inde i skoven ligger en 
række opstemmede søer. række opstemmede søer. række opstemmede søer. række opstemmede søer. 
Gul og blå rute Gul og blå rute Gul og blå rute Gul og blå rute fører forbi fører forbi 
dissedisse, som absolut e, som absolut e, som absolut e, som absolut er et 
af gåturens smukke høj-af gåturens smukke høj-af gåturens smukke høj-
depunkter. Anlægget af depunkter. Anlægget af depunkter. Anlægget af 
søesøerne blev påbegyndt i rne blev påbegyndt i rne blev påbegyndt i rne blev påbegyndt i rne blev påbegyndt i rne blev påbegyndt i 
1921.1921.

Målestok: Målestok: Målestok: Målestok: 

0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m0        100       200      300       400      500 m
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 Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor Gammel bøgeskov, hvor 
mange af skovens fugle holder mange af skovens fugle holder mange af skovens fugle holder mange af skovens fugle holder mange af skovens fugle holder mange af skovens fugle holder 
til, bl.a. hulduetil, bl.a. hulduetil, bl.a. hulduetil, bl.a. huldue og forskellige  og forskellige  og forskellige  og forskellige  og forskellige 
spæspæspættearter. Den lille bæk langs ttearter. Den lille bæk langs ttearter. Den lille bæk langs ttearter. Den lille bæk langs 
Bakkevej tiltrækker en mængde Bakkevej tiltrækker en mængde Bakkevej tiltrækker en mængde Bakkevej tiltrækker en mængde Bakkevej tiltrækker en mængde 
småfsmåfsmåfugugle.le.le.



 Funda-Funda-
mentet til det mentet til det 
smukke udsigts-smukke udsigts-
tårntårn, der blev , der blev 
opført i 1929 og opført i 1929 og 
siden nesiden nedrevet.drevet.drevet.

 Sindal Kom-Sindal Kom-Sindal Kom-Sindal Kom-
mune og Sindal mune og Sindal mune og Sindal mune og Sindal 
Turistforening har Turistforening har Turistforening har Turistforening har 
etableret og af-etableret og af-etableret og af-etableret og af-etableret og af-
mærket fl ere lokale mærket fl ere lokale mærket fl ere lokale mærket fl ere lokale mærket fl ere lokale 
cykelruter.cykelruter.cykelruter.cykelruter.



˙̇̇
UdsigtspunktUdsigtspunkt

˙̇
UdsigtspunktUdsigtspunktUdsigtspunktUdsigtspunkt
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