
Besøg også Naturbasen med bålhuset.

Cirkelskoven

Miljøministeriet
Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk
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Juelstrup Sø

Juelstrup Sø genetableres 
Naturforvaltningsprojektet Juelstrup Sø har det sigte, at 

genskabe den sø, der blev drænet bort i 1920’erne. De 15 

lodsejere i området, herunder Rebild Kommune har solgt 

og byttet jord, så Naturstyrelsen i dag ejer det samlede 

område på 90 ha, hvoraf ca. 50 ha på sigt bliver til sø. 

Genetableringen har dog måtte indpasses i de mange 

nye forhold i området bl.a. byudviklingen i Støvring, 

motor vejen, naturgasledninger, køreteknisk anlæg og 

ikke mindst det faktum at Buderupholm Mose i nordvest 

hjørnet har sat sig så meget, at det har været nødvendigt 

at etablere en dæmning på stedet. Søen har ingen tilløb, 

så søens størrelse og vandstand er afhængig af den 

øvre vandstand i jorden rundt om søen. På hjemmesiden 

kan der læses meget mere om naturgenopretningen og 

søens historie. 

De rekreative faciliteter og anlæg er støttet af:

Projektet er støttet af LAG Himmerland, Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter og EU. Danmark og EU investerer i 
landdistrikter.

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af LanddistrikterneRekreativt naturområde, ”Himmelhunden”  

og ”Cirkelskoven” 
Naturstyrelsen Himmerland har sammen med Rebild 

Kommune, foreninger, skoler og ildsjæle arbejdet med 

at finde finansiering og etablere de forskellige faciliteter. 

Det er også blevet til 2 nye skove, den 10 ha store 

hundeskov med kæmpehunden ”Himmelhunden” og 

”Cirkelskoven” hvor man kan gå på opdagelse blandt 25 

forskellige træer og buske. Se oversigtskort for ”Cirkel-

skoven” og tag på en flyvetur over ”Himmelhunden” på 

hjemmesiden. 

Juelstrup Sø hjemmesiden: www.nst.dk/JuelstrupSoe
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Juelstrup Sø

Offentlig vej
Privat vej, motorkørsel forbudt
Sti / spor
Afgrænsning statsskov
Løvskov 
Nåleskov
Eng

P-plads

Toilet, bålhus

Primitiv overnatning, naturfitness
Afmærket vandrerute
Ridesti

Hunde skal altid føres i snor, 
overtrædelse politianmeldes.

Der må kun ske færdsel uden 
for stierne på de offentlige 
arealer.

Alle motorkøretøjer er forbudt  
uden for de offentlige veje.

Ridning kun på ridestierne  
og aldrig på vandrestierne.  
Se ridekortet.

Nyd turen rundt på den 3,8 km lange  
søsti. Flere steder er der placeret bænke  
for en pause undervejs.

Besøg hundeskoven og ”Himmelhunden”. 
Regler for færdsel i hundeskoven fremgår af 
skilt ved indgangen og på hjemmesiden.

På naturbasen er der madpakkehus med  
toilet, borde/bænke og grillriste.

I samarbejde med Rebild Sportsrideklub er der  
lavet ridesti rundt omkring søen. Der må under  
ingen omstændigheder rides på gangstierne,  
i hundeskoven, eller i området ved naturbasen 
og ”Cirkelskoven”. Se hjemmesiden for særligt 
ridekort.

På naturbasen finder du udstyr til naturfitness, 
men øvelserne kan også udføres på de alminde- 
lige elementer man møder på sin løbetur. Få 
inspiration til naturfitness på hjemmesiden.

I ”Cirkelskoven” kan man se og lære mere om  
25 alm. træer og buske. På hjemmesiden kan 
man hente oversigtskort og læse mere om de 
enkelte arter.

Der er 2 primitive overnatningspladser, en i 
tilknytning til naturbasen og en mindre vest  
for søen uden faciliteter ud over et bålsted.

Alt affald tages med hjem eller placeres i  
affaldsstativet på Naturbasen.


