
Tønballe Skov
Skoven ligger syd for Snaptun ud til Hjarnø Sund ved indsejlin-
gen til Horsens Fjord. Den ca. 73 ha store skov drives natur-
venligt i en mosaik af strandeng, græsningsskov og enge, og
de tidligere marker er i dag plantet til med juletræer. Alle area-
lerne drives uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning.
De mange døde træer i skoven er en vigtig del af naturplejen,
idet de udgør levesteder og føde for mange insekter og fugle.
Bl.a. nyder flagspætten stor gavn af de døde træer.
   Om foråret blomstrer den uanselige orkidé Ægbladet fliglæbe
i Askehullet. Om sommeren kan du træffe Europas største
hvepseart Skovgedehamsen (2-3 cm lang) i området.

Vandrerute
Der er afmærket en 3 km. lang rute i området (se kortet).
Fra p-pladsen på Vestermarken anbefales det at dreje til ven-
stre langs vestsiden af Teglværksdalen. Derefter følges kysten
ud forbi fugletårnet og videre til Svenskeskansen. Her drejes
op til Troldebøgen og sidst passeres Tønballe Naturcenter.

Færdsel i området
Til fods/på cykel: Du må færdes til fods overalt i de ikke ind-
hegnede områder. Du må cykle på alle veje og stier, men vis
hensyn over for skovens øvrige gæster.
Større arrangementer: Hvis du ønsker at bruge området til
større aktiviteter (opgaveløb m.v.) skal du først søge tilladelse
på Tønballe Naturcenter.
Væltede træer: Vær opmærksom på at træer kan vælte ud
over stier i tilfælde af kraftige vindstyrker.
Skovens skrænter: Tag hensyn til skovens sårbare skrænter.
Lad ikke børn kurre på skrænterne. Når skræntens løse jord og
visne blade skubbes væk, bliver skrænten en gold ørken, hvor
dyr og planter ikke kan leve.

Landskabsudstilling: Du er velkommen til at besøge Land-
skabsudstillingen på Tønballegaard, men øvrigt ophold på går-
den skal aftales med Tønballe Naturcenter. Udstillingen fortæl-
ler om datidens liv på Tønballegaard, forsvarsanlæg ved kysten,
områdets specielle geologi og meget andet. Der er gratis ad-
gang til udstillingen som er åben alle dage kl. 8 -19. Børn har
kun adgang sammen med voksne. Indgang fra gårdspladsen.

Hund i snor
Grævling, hare, ræv og rådyr kan træffes overalt i området. De
er især aktive i morgen- og aftentimerne. Desuden ruger visse
fuglearter i skovbunden.
Af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster skal hunde holdes i
snor i skoven hele året.
Hunden må gå løs på strandbredden i perioden 1. oktober til
31. marts, som er uden for fuglenes yngletid . Men husk at hun-
den skal være under kontrol.
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