
Plantagen der består af mange forskellige træarter, især 
nåletræ, skal på længere sigt drives efter naturnære
principper.
Dvs. at plantagen skal forynge sig selv og kun i 
nåletræsbevoksningerne vil der ske underplantning med 
løvtræ.

Heden bliver afgræsset med kreaturer for bl. a. at bevare 
hedelyngen.

Engene vedligeholdes ligeledes med 
kreaturgræsning.

 I Tange Plantage findes en spændende skovlegeplads, 
hvor der er borde og bænke.

I samarbedje med spejderne har skovdistriktet, på 
spejdernes bålplads, placeret en grillrist, som skovens 
gæster er velkommen til at benytte.

Der er ingen markerede vandrestier i området, men man 
er velkommen til at færdes til fods overalt.

Via en plankesti er det muligt at gå ud til Ribe Å. 
Færdsel på broen er tilladt i tiden fra 1. maj til 1. 
november.

Øst for hedearealet er der hundeskov, hvor hunden må 
luftes uden snor, men under kontrol. Se kortet

Yderligere oplysninger:

Tange Bakker administreres af Skov- og Naturstyrelsen, 
som lokalt kan kontaktes ved Lindet Statsskovdistrikt.
Tlf. 74 82 61 05, e-mail  lindet@sns.dk
www.skovognatur.dk/lindet
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Kort over Tange Bakker

TANGE BAKKER
Tange Bakker er et flot eksempel på et 
indlandsklitområde der er opstået i senglacialtiden for 
ca. 10.000 år siden.

Indlandsklitterne er dannet på de flyvesandsdækkede 
hedesletter nord for Ribe ådal.

I samarbejde med Ribe Kommune og private lodsejere 
blev det muligt for Skov- og Naturstyrelsen, Lindet 
Statskovdistrikt at overtage et skov- og naturområde øst 
for Ribe by.

Arealerne administreres af Lindet Statsskovdistrikt.
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