
indvielse 
af nye friluftsmuligheder i plantagerne

19. september kl. 10.00

Kollerup og Svinkløv Plantager

Medbring egen 
cykel, hest eller 
vandresko

Kom og vær med til en festdag for hele familien i 
Kollerup og Svinkløv Plantage, hvor vi fejrer 
indvielse af det nye mountainbikespor, 
rideruten og handicapstien
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Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
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Hvor må du færdes?

I statens skove må du færdes døgnet 
rundt. Til fods må du gå overalt, men på 
cykel skal du følge stier og veje. Til hest 
skal du ride i rabatten.

I private skove og områder er der 
adgang mellem kl. 6.00 og solnedgang. 
Færdsel er tilladt på stier og veje med 
mindre andet er angivet. Vis hensyn til 
lodsejerne, dyr og afgrøder. 

Vil du vide mere om friluftsliv og regler for 
færdsel og ophold i naturen eller ønsker du lokal 
information:
www.udinaturen.dk
www.friluftsguiden.dk
www.10spir.dk
www.naturstyrelsen.dk - her finder du også lokale 
foldere med kort og information fra området. 
www.jammerbugt.dk
www.visitjammerbugten.dk

Vær en god gæst
• Hunde er velkomne i snor.
• Vis hensyn til andre skovgæster og naturen.
• Tag gerne din madpakke med ud, men dit affald 

med hjem igen.
• Færdselsloven gælder også i skoven – afpas din 

hastighed og overhold højrevigepligten.
• Ophold i private skove og områder er tilladt 

mellem kl. 06.00 og solnedgang.

Fosdal Plantage ligger på den høje kystskrænt 
Lien. Med sine store heder, mørke nåleskove og 
frodige løvklædte dale rummer Fosdal Plantage en 
rig og varieret natur. 

Vandrestier: 2 km · 2,5 km · 5,5 km
Seværdigheder: Jernalderagrene på Rødland 

Hede, Den Grå Sten, gravhøje, 
Vor Frue Kilde, Lerup Kirke, 
Fosdalen, Nøddedalen. 

Faciliteter: Borde-bænke og bålplads ved 
Fosdalen.

I det fredede Hingelbjerge byder det kuperede 
istidslandskab med Nordbjerg 83 m.o.h. på et  
væld af betagende udsigter over både Jammer- 
bugten og Limfjorden. Hingelbjerge er rig på 
gravhøje, og da den centrale del i store træk har 
været uopdyrket siden middelalder er her et fint 
landskab med heder og små dale.

Vandrestier: 2,5 km · 3 km · Nordsøstien
Seværdigheder: 36 gravhøje, højryggede agre, 

diger.
Faciliteter: Borde-bænke. 

Langdal Plantage ligger på kystskrænten Lien 
og veksler mellem frodige dale og skyggefuld 
plantage. Nyd de mange højtliggende gravhøje, 
den rige flora og udsigterne fra skræntens kant. 

Vandrestier: 5 km · 7 km
Seværdigheder: Langdalen, udsigtspunkter, 

gravhøje, Bavnehøj 83 m.o.h.
Faciliteter: Hundeskov og naturlegeplads 

med toilet, bålplads, mad-
pakkehus og borde-bænke  
ved Strandvejen.

Turen går fra den høje kystskrænt Lien og ned 
til Underlien gennem de lyngklædte klitheder 
og det frodige Svenstrup Kær. Trapper og spang 
fører over, hvor  terrænet er vanskeligt. Undervejs 
formidler infotavler områdets rige natur.

Vandrestier: 4 km
Seværdigheder: Lien, Underlien, Svenstrup Kær.
Faciliteter: Borde-bænke.

Nyd en vandretur ved den imponerende vandre-
blok Janum Kjøt. Gå videre ad en afmærket rute 
til Egebjerg, hvor du kan opleve dejlig egeskov, 
lyngklædte bakkedrag, gravhøje og en fin udsigt.

Vandresti: 2,5 km 
Seværdigheder: Vandreblokke, gravhøje, 

udsigter, kunst. 
Faciliteter: Ved Janum Kjøt er borde-

bænke, shelter og bålplads.

Naturen i Kollerup Plantage veksler mellem 
kuperet lysåben løvskov, heder og skyggefulde 
nåleklædte strækninger med udsigter over kysten. 

Vandrestier: 4 km · 1,4 km · 1,6 km
Ridestier: 9,1 km
MTB spor: 6,2 km
Seværdigheder: Udsigtspunktet Toppen, 

jættestuer.
Faciliteter: Hundeskov, borde-bænke, 

vandpost og bålplads på 
p-pladsen ved Kollerup 
Strandvej. Shelter. Fri teltning  
i plantagens sydlige del.

I Svinkløv Klitplantage finder du kuperet frodig 
løvskov, strækninger med nåleskov, grønne dale og 
betagende havudsigter langs kystskrænten Lien. 

Vandrestier: 3,2 km · 4,3 km · 4,5 km
Ridestier: 6 km       
MTB spor: 19 km
Handicapsti: 600 m 
P hestetrailer: Hjortdal Kirke, østligste p-plads 

på Sletteåvej.
Seværdigheder: Svinklovene, Svinkløv Badehotel, 

Sømærkestien, Maries Hus, 
Faldet, Kaprifoliedalen, Skt. 
Olavs Kilde. 

Faciliteter: Borde-bænke på Svinklovene 
og på den østligste p-plads 
ved Sletteåvej. Motionsbane. 
Bålplads ved Faldet.

Nationale og  
internationale ruter

Oplev naturen i Hanherred fra cykel på 
Vestkystruten eller lad vandreturen følge 
Hærvejen eller Nordsøstien. Sammen giver 
ruterne gode muligheder for at opleve den 
varierede natur i Jammerbugt – høje bakkedrag, 
skyggefulde plantager, frodige dale, klitheder og 
den lange kyststrækning.

Velkommen ud
Vi har her samlet en bred buket af 
mulighederne for at vandre, cykle 
og ride i den rige natur mellem 
Fjerritslev og Tranum. Samtidig 
finder du også oplysninger om 
hundeskove, legepladser, shelters  
og bålpladser. God fornøjelse. 

Primitiv overnatning  
og bålplads 

Svinkløv Plantage: Lejrplads kan efter ansøgning 
bruges af organiserede grupper. 

Kollerup Plantage: Shelter, bålplads og lokum. Fri 
teltning i plantagens sydlige del.

Langdal Plantage: Shelter, bålplads. Toilet og  
bålplads kan findes på naturlegepladsen i Tranum. 

Janum Kjøt: Bål- og shelterplads. 

Shelters kan frit bruges for en nat eller to.

Skovlegeplads  
og motionsbane 

Slettestrand: Motionsbane. 

Langdal Plantage, Strandvejen: Naturlegeplads 
med borde-bænke, bålplads, madpakkehus og 
toilet.

Hundeskov
Kollerup Plantage, Kollerupstrandvej
Langdal Plantage, Strandvejen

mountainbike - riderute - handicapsti

Spændende 
aktiviteter for 
hele familien

program

Der kan købes kaffe, the, kage og vand. 

10.00 
Velkomst 
v/Borgmester Mogens Gade  
og skovrider Ditte Svendsen 

10.20
Op på cyklerne! Vi indvier 
det nye MTB-spor i Kollerup 
Plantage. Medbring din cykel 
og vær med på turen. 

10.30-12.30
Bål og aktiviteter
Smagsprøver 
Hestevognskørsel  
(P-plads v. hundeskoven  
Kollerup Strandvej)
Øvelser og tekniklege  
på Mountainbike v. HUI  
Sikker på MTB v. Esben 
Kronborg, Feriecenter  
Slettestrand  
 
Mødested: P-plads v. hunde-
skoven Kollerup Strandvej

11.00
Vandretur i Kollerup Klit-
plantage v. Fodslaw. Møde-
sted: P-plads v. hundeskoven 
Kollerup Strandvej

12.30
Ridetur på egen hest på 
ny ridesti v. Ægir. Mødested: 
P-plads på Gl. Hvarrevej/ 
Telefondalen

Vandretur ved Slette Å  
med naturvejleder.  
Mødested: P-plads østligst  
på Sletteåvej

12.30
Sensommertur i Fosdalen 
med naturvejleder. Møde-
sted: Lerup Kirke)

Guidet tur for kørestols-
brugere
på den nye handicapsti 
Mødested: P-plads østligst  
på Sletteåvej

13.30
Vandretur i Aurikeldalen 
v/ Fodslaw. 5 eller 7 km m. 
guide. Mødested: Lerup Kirke

gratis adgang til 
alle aktiviteter

Kollerup Plantage

Fjerritslev

Svinkløv Plantage
Fosdalen


