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På arealerne rundt om Lejrskolen Lærkedal er der 
opsat kurve til disc-golf. 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.
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tilplantet og dels udlagt til udvikling af natur med græssende dyr. 
Der er desuden fine små vandhuller i området. Derfor er den 
natur, som du færdes i, et resultat af skovrejsning og en række  
naturforbedringer. 

Vandrerute med magisk udsigt 
Der er etableret en gulmarkeret vandrerute på ca. 2 km.  
Følger man ruten, kommer man godt omkring i det smukke 
landskab. Mod sydvest ligger Synebjerg, der med sine 82 m 
udgør et markant højdepunkt i Synebjergbuen. Fra Synebjerg  
er der en magisk næsten 360 graders udsigt. Vælg den 
smukke markerede rute langs sydgrænsen af skoven op til 
bjergtoppen.

Outdoor-center, MTB og disc-golf
Der er i 2022 etableret et outdoor-center på Lærkedal, med 
støtte fra en række fonde. Der findes storshelter og det gamle 
bjælkehus, som sammen kan lejes med fortrinsret til skoler  
og børneinstitutioner. Trente Mølle Naturskole organiserer 
udlejningen.

Der er også et madpakkehus, toilet og en bro ud i søen ved  
madpakkehuset. Frivillige fra lokalrådet har desuden anlagt  
en mountainbike-bane og en disc-golfbane. Der er adgang  
for alle til disse faciliteter. 

Der kan til tider være mange brugere på Lærkedal.  
Tag hensyn til andre brugere, så alle får en god oplevelse.

Velkommen til 
Lærkedal

Rundt i området 
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. 

Du er velkommen til hest.  
Rid i midterrabatter og langs stier  
og veje, så de ikke trædes i stykker.

Din hund er velkommen, men hold  
den altid i snor. 

Gode råd om færdsel  
i indhegningen 
• Hold god afstand til dyrene.

• Undgå at komme imellem  
 voksne dyr og unger

• Hold hunden i kort snor eller  
 undlad at tage den med i  
 indhegningen.

• Bevæg dig stille og roligt, undgå  
 fagter og lyde mv., særligt når  
 du passerer dyrene.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
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