Præstes

kov v e j

Disc-golf
LEJRSKOLEN
LÆRKEDAL

Velkommen til
Lærkedal

Signaturforklaring
Sø/vandhuller
Overdrev
Mose
Eng
Skov/hegn

Skovvej

Turen til højdedraget Synebjerg er på
ca. 1,6 kilometer. Turen er markeret med
gule pletter. Synebjerg er 82 meter høj,
så der er vid udsigt fra toppen.

Sti ca. 1,6 km

82 m

Bebyggelse

Foto: Leif Sørensen

Området ejes af Naturstyrelsen, og Lejrskolen Lærkedal drives af Trente Mølle.

Synebjerg

Offentligt
område
P-plads
0

100 m

250 m

Her står du

Omkring Lejrskolen Lærkedal er
der mulighed for at spille disc-golf.
(Frisbee-golf).

Rundt i området
Kontakt Trente Mølle, hvis I ønsker
naturvejledning i området.
Flere oplysninger på www.nst.dk og
www.trente.dk

God tur!

På arealerne rundt om
Lejrskolen Lærkedal er
der opsat kurve til discgolf. Disc-golf er en sjov
sport, hvor alle kan være
med. Læs om regler,
udstyr og baner på
www.larkedal.dk
Udstyr kan lånes i
Dagli’Brugsen i Nr. Broby.

Du er velkommen til fods på hele
arealet døgnet rundt.
Du må færdes på cykel på veje og
stier, der egner sig til færdsel med
almindelige cykler. Undgå at cykle
på mærkede vandrestier.

Du er velkommen til hest. Rid i
midterrabatter og langs stier og
veje, så de ikke trædes i stykker.
Respektér kreaturerne og hold
god afstand til dem (25 m).
Din hund er velkommen, men hold
den i snor.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Grafisk opsætning og kort: Hjorth-Freelance.dk
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