
Haderslev Dalen
Haderslev Dalen, som også beteg-
nes Haderslev tunneldal, strækker 
sig over ca. 25 km fra Haderslev 
Fjords udmunding i Lille Bælt i øst 
til Vojens i vest.

Dalen er sandsynligvis dannet 
ved at vandløb har eroderet sig 
dybere ned i landskabet, fordi 
vandstanden i verdenshavene faldt 
ved istidernes begyndelse.

Da gletscherne senere nåede 
Danmark, skød de op igennem de 
lave områder og uddybede derved 
også Haderslev Dalen.

Ved slutningen af sidste istid, 
for ca. 15.000 år siden, fungerede 
Haderslev Dalen som tunneldal, hvor smeltevand under isen blev presset ud mod en glet-
cherport ved Vojens, hvorfra det løb ud over sletten mod vest.

 Fra små bække samles vandet i tunneldalens mange vandløb, som ender i Tørning . Siden 
middelalderen har man ved opstemning af åen udnyttet vandet til at drive forskel lige former 
for mølleri ved Tørning, Christiansdal og Haderslev. Det er disse opstemninger af vandet, 
der har skabt søerne, Stev ning Dam og Hader slev Dam.

Hvad kan man opleve i tunneldalen?
Et tæt net af små veje og stier giver gode muligheder for at opleve tunneldalens natur og 
landskab til fods og på cykel.

Området kan også fortælle en spændende kulturhisto rie. Ved Tørning kan man se resterne 
af én af de mæg tigste middelal derborge i Sønder jylland. På Tørning Mølle kan man op-
leve, hvordan vandkraften er blevet brugt til at male korn til mel. Ved Christiansdal minder 
vandkraftværket om, at der her har været forskellige former for industri siden 1770’erne.  
I Dyrehaven på sydsiden af Haderslev Dam kan man se flokke af dådyr og kronhjorte. 

Ved Christiansdal og Bergs Skovplads er der primitive lejrpladser med bålpladser.
En fisketur langs Stevning Dam eller en tur i kano på Haderslev Dam hører også til 

aktivitets mu lighederne.

Tunneldalstierne
I tunneldalen mellem Haderslev og Vojens er der afmærket 
4 vandreruter, som giver mulighed for at gå rundture. Man 
kan også vandre hele strækningen fra Haderslev til Vojens, 
ialt ca. 14 km.

Vandreruterne er indtegnet på kortet i denne folder, og de 
er afmærket med farvede pile på skilte langs ruterne. 

 Ruterne følger mark- og skovveje, samt smalle tram  pestier. 
Derfor er det en god ide at bruge solidt fodtøj. Stejle stræk-
ninger med trapper er vist med en særlig signatur på kortet.

Kortet viser også de afmærkede cykelruter, som går gennem 
området. Du kan også bruge kortet til selv at kombinere en 
vandre- eller cykeltur.

Pamhule og Hindemaj
Pamhule Skov og skovene Hjelmvrå, Sandkule og Teglholt er 
statsskove, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen Søn-
derjylland. Pamhule Skov er den største skov i områ det, den er 
ca. 300 ha. Det er en meget frugtbar skov, med et rigt plante- og 
dyreliv. De mange bakker og skrænter i tunneldalen har været 
for stejle og utilgængelige til at der kunne drives landbrug på 
dem, derfor har skoven fået lov til at udvikle sig. 

I 1935 udvidede man landbrugs arealet ved at inddæmme 
og afvande mosen Hindemaj vest for Haders  lev Dam og om-
lægge Tørning Å til en kanal. Gennem dræning og pumpning 
lykkedes det at skabe et 60 ha stort engareal i Hindemaj, som 
blev brugt til græsning og kornavl. Af hensyn til naturen blev 
der i marts 1994 sat ca. 47 ha af engene i Hindemaj under 
vand. Det forbedrer den selvrensende effekt af det vand, der 
fra Tørning løber ud i Haderslev Dam, samtidig med at der er 
skabt et nyt naturområde med et rigt fugleliv. Naturgenopret-
ningsprojektet er gennemført af Haders lev Statsskov distrikt 
og Søn derjyl lands amt.

Dyrehave
I Haderslev Dyrehave er der gode muligheder for at se både kronhjort og dåvildt på nær 
hold. Skov og Naturstyrelsen, Sønderjylland, har udgivet en folder om Dyrehaven.
Folderen kan ses på www.skovognatur.dk

Christiansdal
Christiansdal har engang været industriom råde. I 1772 blev der her oprettet en blikfabrik, 
som udnyttede vandkraften. Transporten af malm og færdige blik plader foregik på Tørning 
Å og Haderslev Dam. Siden da har flere industrier afløst hinanden. Der har i for skellige 
perioder været lærredsvæveri, blegean stalt, olie mølle, glasstøberi og spejlglasfabrik. Den 
lidt afsides beliggenhed og transportfor holdene betød, at industrierne aldrig blev virkelig 
givtige. I 1907 brændte det hele, og i 1911 blev der bygget et vandkraft værk. Værket pro-
ducerer stadig el og er indrettet som museum, hvor man kan studere områdets historie.

Ud i naturen
Du skal vise hensyn over for dyre- og planteliv og overfor mennesker, der bor langs stierne. 

Færdsel i det åbne land 
l du må gå og cykle på veje og stier 
l du må færdes fra kl. 6 til solnedgang på udyrkede arealer, der ikke er indhegnet

Færdsel i statsskov 
l  Det meste af skoven i tunneldalen er statsskov, og her må du færdes hele døgnet, og det 

er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. 
l al motorkørsel er forbudt 
l publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle 

Færdsel i private skov 
l du må gå og cykle, men kun på skovveje og grusstier 
l der er adgang fra kl 6 til solnedgang 
l du må ikke slå dig ned nærmere end 150 m fra bygninger

Hunde skal føres i snor. 
Husk at tage dit affald med dig igen. 

God tur 
Haderslev Kommune

Folderen fås på biblioteker og 
turistkontorer.
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Tørning Mølle og Stevning Dam

Dybdal

Tørning Kanal

Praktiske tips
Der er gode muligheder for at nå ud til vandreruterne ved at 
benytte busforbindel serne mellem Haderslev og Vojens, f.eks. 
til Styding eller Hammelev. Se www.sydbus.dk.

Vil du på fisketur, kan du købe fiske kort til Stevning Dam 
og Haderslev Dam hos Haderslev Turisbu reau og ved Tørning 
Mølle. Du kan sejle i kano på Haderslev Dam og på Tørning 
Kanal op til Christiansdal. Kanoer kan lejes ved Haderslev 
Vandrerhjem, tlf. 74 52 13 47.

ønsker du yderligere information om seværdigheder, over-
natningsmuligheder m.v. kan du henvende dig til:
Haderslev Turistbureau tlf. 74 52 55 50
Vojens Turistbureau tlf. 74 20 39 70

Tørning 
På voldstedet ved Tørning Mølle lå der i middelalderen en af de største og vigtig ste borge 
i Sønderjylland, Tørninghus. I 1300 og 1400-tallet spillede borgen en stor rolle i kampene 
mellem danske konger og holstenske grever. Borgen blev forgæves belejret og angrebet 
af den danske konge magt. 

Borgen lå på en høj bakkehalvø, som strækker sig ud i tunneldalen. Herfra var det muligt 
at kontrollere de vigtigste veje op gennem jylland. I 1597 brændte borgen, og i dag ses kun 
det vældige voldsted og enkelte murrester. Går man lidt mod syd ad vejen mod Tørning-
gård, ses sporene af de vældige voldgrave.

Tørning Mølle har haft nær tilknytning til borgen og er sandsynligvis lige så gammel. 
Møllen er brændt flere gange - sidst i 1907, hvorefter den er genop bygget og nu står som 
et fint eksempel på industrimøl lebyggeriet i begyndelsen af dette århund rede. 

Voldstedet og Tørning Mølle er åben for offentlig adgang. Der er indrettet et informa-
tionscenter om området i Herredsfo gedens hus ved møllen. 

Tunneldalstierne
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Hindemaj ruten           4,5 km
Ruten starter på P-pladsen nord for Hinde-
maj, hvor fra den følger kanalen ud til Ha-
derslev Dam. Ka nalen blev anlagt i 1935, da 
Hindemaj blev af  van det. Et naturgenopret-
ningsprojekt har gen skab t Hin demaj til en 
lavvandet sø. Ruten går langs den vestlige del 
af Haderslev Dam og op i områdets største 
skov, Pam hule. Her går man langs skov bryn, 
igennem nåleskov for til sidst at krydse Bi
bækken (6), som snor sig igennem et smukt 
bakket skovlandskab. Turen kan afkortes ved 
at følge skovvejen Damvej (7).

Haderslev Dam ruten                               12,5 km
Fra Haderslev går ruten langs sydsiden af Haders lev Dam, hvor den 
fra Erlev følger Geheimerådens Sti, der blev anlagt i 1932 på initiativ 
af geheimeråd j.A.Hansen. Ved Bergs Plads (8) er der flere grillsteder, 
borde og bænke og 2 anløbsbroer for kanoer. Der er sydøst for pladsen 
et primitivt overnatningssted. 

Ved Sophies Kilde (9), som er en hellig kilde, kan man smage det 
kølige kildevand. Videre går ruten gennem Dyrehaven, hvor man kan 
se flokke af græssende dådyr og kronhjorte. 

Ved Nørreskovgård (10), hvor der er fin udsigt over Haderslev Dam 
og fjorden, er der et regnlæsrum og toilet. Ruten fortsætter over Hin-
demaj-dæmningen til restauranten Damende.

Via landsbyen Fredsted går ruten mod Haders lev. Der er ikke fortov 
langs vejen gennem Fred  sted. Ved Haderslev Sygehus (11) tager ruten 
en afstikker ned til Haderslev Dam, hvor der er mulighed for at iagttage 
fuglelivet på dammen og Holmene. 

Christiansdal ruten                 7,5 km
Ruten starter ved Tørning Mølle (3). På vej mod Chri-
stiansdal følger ruten den kanal, der i 1862 blev anlagt 
for at føre vand fra Stevning Dam til Christiansdal 
Vandkraftværk (4). Ruten går syd om Christiansdal 
og krydser Tørning Å på en træbro, lige under motor-
vejens store betonbro. Vand kraftværket er kun åben 
efter aftale. Kontaktstedet er Vojens Turistbureau tlf. 
74 20 39 70. 

Ved Christiansdal findes der en primitiv overnat-
ningsplads og et toilet. Ruten fortsætter til Hindemaj, 
hvor den følger Tørning Kanal (5), der blev anlagt i 
1935, da Hindemaj blev afvandet. Fra Haderslev Dam 
går ruten op gennem skoven og over agerland til Ham-
melev, hvorfra man følger den gamle kirkesti tilbage 
til Tørning Mølle. 

Ruten kan afkortes ved at følge vejen fra Christi-
ansdal til Hammelev. 

Hindemaj

Stevning Dam ruten              8 km
Fra parkeringspladsen ved Thyrashul (1) går ru-
ten langs Dyb dals Bæk (2) gennem en dal med 
stejle skræn ter. På stræk  nin    gen fra Thy rashul til 
Tørning Møl  le (3) er ruten en smal trampesti. Her 
kan man ikke cyk le eller køre med barnevogn 
og stien kan være våd flere steder. En del af 
stræk ningen fører o ver enge med græssende 
kre aturer.

Nord for Stevning Dam er der en flot ud          sigt 
over søen, sko ven og engene. 

Ved Tørning Mølle (3) kan man besøge selve 
møllen, som er åben i perioden fra 1. maj til 
første søndag i september. Alle dagene fra kl. 
13 - 17. Over for møllen ligger Herredsfogedens 
hus, hvor der er en udstilling om områdets natur, 
historie og seværdigheder. 

Fra Tørning Mølle følger man vejen gennem 
Sand     kule skoven til landsbyen Gammel Ladegård. 
Tilbage mod Thyrashul går ruten gennem den 
øverste del af tunneldalen, et bakket terræn 
med dale, skove og enge. 

Vandreruten langs Hærvejen danner stifor-
bindelse ind til Vojens. Se www.haervej.dk.

Tunneldalstierne

Dyrehaven

Tørning Å


