1

Ekkodalen. En del af Bornholms længste sprækkedal, der løber fra Saltuna i øst og 12 kilometer gennem
landet ind i Vallensgårds Mose. Det bedste ekko findes
ved H.C. Ørsteds Kilde.
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Fuglsangsrenden. Sti op ad Ekkodalens klippeside. Skabt af rindende vand, der siden istiden har
slidt og eroderet klippen, så stedet i dag fremstår som
en naturlig passage - hjulpet på vej af trappetrin flere
steder.
Dronningestenen og Loklippen. To fine udsigtspunkter med en smuk udsigt over Vallensgårdsmose og Sydbornholm.
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Rytterknægten og Kongemindet. Med sine

Dyreliv: Flagermusene er vel repræsenterede på øen. Blandt
andet lever Bechsteins flagermus i Almindingen, og i Danmark
er arten kun kendt fra Bornholm. Af større arter findes en del
råvildt og en mindre bestand af dåvildt. I Baste- og Svinemosen
er der god mulighed for at se mange fugle, bl.a. trane og rørhøg.

Hunde må kun færdes i skoven i snor. Ved Hareløkkerne findes en friløbshegning, hvor hunde må
løbe frit, hvis de er under ejerens fulde kontrol.

Hallebakken og Jomfrubjerget. Sammen
med Jomfrubjerget og området omkring Christianshøj
er Hallebakken det ældste stykke skov i Almindingen.
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Beplantning: Primært rødgran, bøg og eg med en stor
andel vintereg.

Gamleborg. Kongemagtens første borg på Born-

Lilleborg. Blandt de ældste kongelige middelalder-

Orkanskoven. I 1967 blev Bornholm ramt af en
orkan, som raserede Almindingen. Sporene efter
katastrofen findes i Orkanskoven, som har ligget hen som
urørt skov siden.
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Rokkestenen. Stor vandreblok efterladt af isen for
cirka 14.000 år siden.
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Bisonskoven. I en 200 hektar stor indhegning ved

Almindingen

Areal: 2476 hektar placeret centralt og højt beliggende på øen.

Flere busruter passerer gennem området.
Se køreplaner på www.bat.dk.

borge i Danmark. Borgen er sandsynligvis opført af den
danske konge Svend Grathe omkring 1150 som afløser
for Gamleborg.
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Almindingen i hjertet af Bornholm er den ældste og smukkeste del af den vidtstrakte skov, der dækker en stor del af det
indre Bornholm. Almindingen hører til det Nordbornholmske
højland præget af klipper og sprækkedale.

162 meter over havets overflade er Rytterknægten
Bornholms højeste punkt.
holm og den ældste stenbygning på øen. De ældste
fund der kan forbindes med borgen er fra 900-årene.
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Velkommen til Almindingen

De afmærkede vandreruter er ikke egnede for køre-		
stolsbrugere, men skovvejene kan fint benyttes.
Vær dog opmærksom på, at den vestlige del af
Almindingen er meget kuperet.
Der må cykles på menneskeskabte veje og stier, som
fremstår egnede til en almindelig cykel. Der går flere 		
cykelruter gennem Almindingen og ved Rytterknægten er der MTB-spor.
Der er mange muligheder for at sove i det fri i
Almindingen. Se shelters og teltpladser på
udinaturen.dk.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Almindingen på www.nst.dk/almindingen
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

Svinemosen lever en flok europæiske bisonokser, også
kaldet visenter. Indhegningen er åben for offentligheden.

Almindingen

Læs mere om alle områdets seværdigheder i den
digitale guide til Almindingen på:
www.nst.dk/almindingen
www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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Værd at opleve

Du kan finde kortet i fuld størrelse
på www.nst.dk/almindingen
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