Jenle og Søttrup ”sandflugtsplantager”

Aktivitetsmuligheder på Aars Naturbase

Søttrup Plantage der i dag ejes af Sparekassen Himmerland, er plantet i slutningen af 1890érne og Jenle Plantage,
der i dag er ejet af Naturstyrelsen blev anlagt i perioden
1930-50. Begge plantager er som næsten alle andre
skove i området resultat af intensive bestræbelser på
ved plantning, at bekæmpe den udbredte sandflugt.
Sandflugten havde i mange år lagt store områder øde
og var et resultat af en langvarig landbrugsmæssig
udpining af de Himmerlandske hedeområder. I området
”Indlandsklitterne” (1) kan man tydelig se hvordan sandet
er blæst sammen i markante klitformationer. Som andre
typiske hedeplantager på mager jord er nåletræerne
stadig dominerende, men særlig i skovkanterne er der
også ældre løvtræsbryn.

I området findes 2 bålhytter samt en naturbase med shelters,
bålhytte, toilet og vand. På de 2 afmærkede vandreruter
(11 km) rundt i skoven, finder du 18 informationsskilte inddelt
med fire forskellige aktivitetsmuligheder:
”Natur & Viden” Her kan lære mere om det du ser på turen
og løse opgaver. ”Sjov i Naturen” giver ideer til nogle sjove
familielege. ”Naturfitness” giver inspiration til motionsøvelser
og ”Træbingo” hvor du på en sjov måde kan lære om skovens
træer. Om natten kan du finde frem til ”Nattens Øjne”, ved
med lommelygte at følge reflekser opsat på træerne.
På www.nst.dk/AarsNaturbase kan du få et samlet overblik
over alle aktivitetsmulighederne og hente træbingo-plader,
opgaveark, gps-koordinator og kort.
På Vesthimmerlands Kommunes naturformidlingshjemmeside www.naturekspeditionen.dk findes grejbank og
inspiration til en tur i skoven.

I begge plantager er der i de senere år plantet mere løvskov og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger
i skoven. I den nordlige del af Jenle Plantage findes der også
ung løvtræskov plantet af det daværende Nordjyllands
Amt, den såkaldte 5. maj skov der i 1995 markerede 50-året
for Danmarks befrielse og Årtusindskoven plantet i år
2000. Oplev de mange forskellige danske løvtræer og
buske i de 2 skovpartier og se den kæmpestore mindesten (2).

Find vej i, orienteringsløbsposter
Spredt i skovene har St. Binderup Orienteringsklub opsat 30 faste ”Find vej i” poster, hvor du
både efter kort eller med GPS kan prøve orienteringsløb.
De 16 informationsposter er også Find vej I poster, som kan
kombineres med disse til aktivitets- og opgaveløb. Kortbilag
kan hentes på hjemmesiden.

Ejer Jenle Plantage:
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Ejer Søttrup Plantage:

Foto: Karin Winther · Kort: Kaj Bolvig · Grafisk tilrettelæggelse: Glindvad Grafisk Design

Skovene ændrer sig, 5. maj skoven, Årtusindskoven

Jenle og Søttrup
Plantager

Kelddalvej
Årtusindskoven

www.nst.dk/AarsNaturbase

5. maj
Skoven

d

sun

Informationssted

Årtusindstenen

ger

Gravhøj

er

g
Veg

Ag

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel
forbudt
Sti / spor
Afgrænsning
plantagerne
Løvskov
Nåleskov
Ager
Hede

P-plads
Naturbase Jenle

Toilet
Shelter

Aggersundvej

Søttrup Øst

Bålhus
Afmærkede vandreruter
Søttrup Vest

Klimaskoven

Indlandsklitterne

Jenle Plantage

Søttrup Plantage
ø

rs

Fa

De Gamle Bøge

“Hæ
”
jen

rve

Hunde skal altid
føres i snor
Alle motorkøretøjer
er forbudt i skoven

rs

Aa

Ridning forbudt på
vandreruterne

Aars Lufthavn
© Kort- og Matrikelstyrelsen

