Haderslev Dyrehave og Bergs Plads
1850’erne. Vandmøllen var en såkaldt ”kradsmølle”, der fremstillede genbrugsuld.

Haderslev Dyrehave
I 1994 blev dyrehaven etableret. Den består af
ca. 40 ha slettearealer, 20 ha nyplantet skov
og 40 ha gammel skov - ialt på 100 ha. De
nye plantninger beskyttes af hegn indtil træerne er så store, at vildtet ikke kan skade dem.
Der er en sommerbestand på ca. 200 dådyr
og 20 krondyr i dyrehaven. Begge hjortearter færdes oftest i flokke og
gerne på de åbne sletter.
Fra november til april måned
fodres dyrene hver dag.
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Mellem Bergs Plads og Bergs
Hus er der tillige en lejrplads
med shelters. Lejrpladsen er
beregnet til større grupper, og
skal bookes over Naturstyrelsens
webbooking: booking.naturstyrelsen.dk.
Ved Bergs Hus er der offentligt toilet og
adgang til drikkevand.

Offentlig vej, åben for motorkørsel
Skovvej, motorkørsel tilladt
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Skovspor, sti
Dyrehavehegn med port
Grøfter, åer og vandløb
Skov
Eng
Åbne arealer
Sø

Restaurant
Damende

Geheimeråde

Bergs Plads
Pladsen var tidligere et
yndet udflugtssted. Man sejlede hertil med Dambåden,
der lagde til ved broen. I dag
er der stadig bådebro. Pladsen
er udstyret med grillsted,
borde og bænke, og velegnet
for mindre selskaber og
familiegrupper.

Udsigtspunkt
”Dronning Magrethe den II´s udsigt” navngivet ved dronningens besøg den 15. maj
1997. Herfra er udsigt til Haderslev By mod
øst og Hindemade mod vest. Hindemade
blev afvandet senest i 1934. Området blev
brugt til landbrug frem til 1994. I 1994 blev
arealet købt af Naturstyrelsen og der blev
gennemført en større
naturgenopretning.
Ca. 45 ha af Hindemades 65 ha blev
oversvømmet og
der blev lavet 5 øer.
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Sophies Kilde
Kilden er interessant. Meget tyder på, at den i
fjern fortid har været en hellig kilde. Kildevandet er 100 gange så jernholdigt som normalt
ledningsvand. Vandet har en fremragende
kvalitet. For den tørstige vandrer har kilden
den helt rigtige temperatur, nemlig 8 grader.

Tørning Å fik sit snoede forløb igen. Hindemade har fået et rigt liv af fugle, padder og
krybdyr. Naturgenopretningsprojektet medfører, at søen og engen tilbageholder en øget
andel af de næringsstoffer, der ellers belaster
Haderslev Dam, -fjord og bælt. Kanalen bevares stadig som en vandvej for kanoer.
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Haderslev Sønderskov
Naturstyrelsen har i 1991 til 1993 købt ca. 130
ha jord syd for Haderslev Dam. I 1992 blev
”Jubilæumsskoven” tilplantet med 700 egetræer som en markering af Haderslev bys
700 års jubilæum som købstad.
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Hunde er velkomne, men skal holdes i snor.
Orienteringsløb må kun foregå på stier og veje. Poster skal være bemandede
af hensyn til vildtet.
Der må kun cykles på skovvejene - aftegnet med hvidt på kortet.
Dådyr

Her gælder de samme regler som cykling. Der henvises i øvrigt til mtb-banen
i Pamhule Skov.
Haderslev Dyrehave administreres af Naturstyrelsen Sønderjylland.
Ved uregelmæssigheder - kontakt venligst Naturstyrelsen på 2098 3570 eller 2098 3584.
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