Ture for historisk- og natur- interesserede.
Tur guide for Haderslev kommune:
I tabellen herunder er der link til enten turfoldere, eller anden beskrivelse af
”seværdigheden”

Abkær mose, Stengel mose og Hjarup mose:
GPS koordinater: 55.172817, 9.340060

https://www.fredninger.dk/fredning/abkaer-mose-stengelmoseog-hjarup-mose/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'22.1%22N+9%C
2%B020'24.2%22E/@55.17282,9.3378713,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.172817!4d9.34006?hl=da
Abkær mose:, Stengelmose, Hjarup mose Mest velegnet til cykeleller bil- ture.
GPS koordinater: 55.172817, 9.340060 (parkeringsplads sydsiden)
https://www.fredninger.dk/fredning/abkaer-mose-stengelmoseog-hjarup-mose/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'22.1%22N+9%C
2%B020'24.2%22E/@55.17282,9.3378713,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.172817!4d9.34006?hl=da

De 3 moser ligger omkring den GPS
koordinat, der er lagt ind her. Det
er en lille parkeringsplads i kanten
af Stengelmosen. Området er
bedst egnet til tur i bil eller på
cykel, Da det er forholdsvis store
strækninger. I ynglesæsonen er der
mange fugle i området.
Når linket folder sig ud, kan du i
højre side klikke på mere
information om, hver enkelt
lokalitet

Aftægten:
GPS koordinater: 55.285397, 8.944614
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stensbaekplantage/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/7342764/Stensb%C3%A6kPla
ntageVandretursfolderA4.pdf
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'07.4%22N+8%C
2%B056'40.6%22E/@55.2853978,8.9440498,219m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.2853966!4d8.9446142?
hl=da

Når linket folder sig ud, kommer du
ind på en folder, der omhandler
Stensbæk plantage, herunder
”Aftægten”

Dyrehaven / Nørskovgård:

Dyrehaven eller Nørskovgård.
Stedet kaldes begge dele.
Oprindelig en landbrugsejendom,
som i dag er er en indhegnet
dyrehave med dåvildt og kronvildt.
Området indeholde flere
vandrestier. Her er en naturskole
med tilbud til kommunens
daginstitutioner og skoler. Der er

GPS koordinater: 55.224044, 9.429738

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/na
turskolen-noerskovgaard/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B013'26.6%22N+9%C
2%B025'47.1%22E/@55.2240448,9.4291751,219m/data=!3m2!1e

3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.224044!4d9.4297381?h
l=da
Enderup skov grusgrav:
GPS koordinater: 55.292299, 8.952127
Koordinaterne er her er der, hvor grusvejen går ned til grusgraven.
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'32.3%22N+8%C
2%B057'07.7%22E/@55.292302,8.9499383,848m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.292299!4d8.952127?hl=da
Enderup skov:
GPS koordinater: 55.284358, 8.948132
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/7342764/Stensb%C3%A6kPla
ntageVandretursfolderA4.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stensbaekplantage/sevaerdigheder/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'03.7%22N+8%C
2%B056'53.3%22E/@55.284361,8.9459433,849m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.284358!4d8.948132?hl=da
Fole: ”Fole skolespor” Vandretur på 6 eller 8 km
GPS koordinater: 55.315319, 8.982967
https://spor.dk/sporene/soenderjylland/fole
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B018'55.2%22N+8%C
2%B058'58.7%22E/@55.315322,8.9807783,848m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.315319!4d8.982967?hl=da
Fra Christiansdal elværk og til Tørning langs Tørning kanalen:
GPS koordinater: 55.233012, 9.387651

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Skilt_web_Pam
huleHindemade_A3_111213.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/haderslevtunneldal/christiansdal/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B013'58.8%22N+9%C
2%B023'15.5%22E/@55.233015,9.3854623,850m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.233012!4d9.387651?hl=da

Fortsætter næste side

et forsamlingshus kaldet ”det
grønne forsamlingshus, som kan
lejes.
Der findes ingen direkte
beskrivelse af grusgraven, men er
et besøg værd. Her kan man se de
store sandaflejringer sidste istid
gav. Digesvalerne bygger rede i de
stejle grusvægge. Grusgraven er
stadigvæk i brug. Så følg de
anvisninger skiltene giver.
Enderup skov er nævnt i begge link
her. Landsbyen ligger i nordkanten
af den store Stenbæk Plantage. Her
er en vej, der hedder Aftægten.
Der er en storslået udsigt over
Gelsådalen fra landsbyen

Når linket folder sig ud, kan du i
højre side klikke sporkort eller
sporfolder.
Her får du mere information om
vandreturen

Fortsætter man ad enten stierne
syd for Tørning å gennem skoven
eller nord for åen mod vest,
kommer man til Christiansdal, hvor
et af de allerførste industriområder
i Danmark ligger. Her blev bygget
vandkraftværk, som skulle skaffe
industrien energi. Tørning å var
ruten, der skulle bruges til
transport af råvarer og
færdigvarer. Pramdragerstien kan
ses ved broen ved elværket.
Energien skulle udvindes af vand,
som blev ledt til gennem Tørning
kanalen.

Fra Tørningvej ad trampesti langs Stevning dam og Dybdal bæk til
Thyreshul.
GPS koordinater: 55.242619, 9.373423
Der findes ingen turfolder til denne tur

Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B014'33.4%22N+9%C
2%B022'24.3%22E/@55.242622,9.3712343,849m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.242619!4d9.373423?hl=da
Fredshule ved Skovby:
GPS koordinater: 55.174642, 9.375472
https://1drv.ms/b/s!ArC_zPSzPn-lqCKw83BK0G_QNOOg
Link til kort:

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'23.1%22N+9%C
2%B022'29.5%22E/@55.173076,9.3726613,851m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.1730728!4d9.3748503?hl
=da
Geheimerådens sti, Dyrehaven, Hindemade:
GPS koordinater: 55.239253, 9.469285

http://danmarksrejsen.dk/naturperler/Haderslev%20Tunneldal/Ru
teforslag/#385601
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B014'21.3%22N+9%C
2%B028'09.4%22E/@55.239256,9.4670963,850m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.239253!4d9.469285?hl=da
Gelså og Fladså mødes:
GPS koordinater: 55.323083, 8.876472
(parkeringsplads der hvor åen løber under Stavnagervej)
Link til kort:

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B019'23.1%22N+8%C
2%B052'35.3%22E/@55.3230846,8.8753418,438m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.323083!4d8.876472?hl=da

Gram Lergrav:
GPS koordinater: 55.323083, 8.876472
https://msj.dk/besoeg-os-gram-lergrav/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B019'23.1%22N+8%C
2%B052'35.3%22E/@55.3059412,9.0533548,1729m/data=!3m1!1
e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!4b1!8m2!3d55.323083!4d8.876472?hl=da

Fortsættes næste side

Vandreturen er en trampesti, som
kun holdes vedlige ved hjælp af det
slid vandrerne giver. GPS
koordinaterne starter turen fra
Tørningvej, Hvor der er en ganske
lille græsklædt parkeringsplads til
et par biler. En flot tur, hvor man
virkelig kommer tæt på naturen.
Fredshule er en del af Haderslev
tunneldalsystemet . Området er
skovklædt og stien er nærmest en
tunnel dannet af træer, der vokser
ud over vejen. Her ligger også en af
de store bunkers i
”Sicherungsstellung Nord.
Geheimerådens sti er anlagt i 1932
på foranledning af Geheimeråd J A
Hansen. En vandre tur på 12½
kilometer gennem en del af
tunneldalen, som er en
fortsættelse af Haderslev fjord.

Der findes ingen turfolder til
stedet. Kommer man fra Obbekær
og kører sydpå ad Stavnagervej, vil
der lige før Åen være en lille
parkeringsplads på vestsiden af
vejen. Gå over broen og drej til
venstre (mod øst) ind ad den
trampesti, der er på sydsiden af
åen. Følg stien nogle hundrede
meter – indtil de to åer mødes.
Når linket folder sig ud, kommer du
til Gram lergrav mussets
hjemmeside.
Gram lergrav er i dag en del af
pælæontologimuseet. Museet
fortæller om de dyr, der levede i
Gramhavet for 10 millioner år
siden. Der er mulighed for at søge
fosiler i den tidligere lergrav, hvor
Gram Teglværk hentede ler fra til
deres tegl.

Gram Lunden, nye åstrækning og nordsiden af Gram å og Gram
Storskov:
GPS koordinater: 55.296788, 9.059316
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3
Ascds%3AUS%3Aa2f89ae8-7bba-4a7a-82b0-8bd59241926e
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3
Ascds%3AUS%3A156e9377-c505-4a3f-8d38-1bd4d2682029
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'48.4%22N+9%C
2%B003'33.5%22E/@55.296791,9.0571273,848m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.296788!4d9.059316?hl=da

Flere ture udgår fra Gram slots
parkeringsplads ved cafeen. I
lunden, som er fredet urørt skov er
der flere stier. Den længste ca. 4
km. Stierne ind i Storskoven er ikke
markeret. Skoven er privat skov, så
man må kun gå på vejene.

Gram Storskov:

Gram Storskov er en stor privat
ejet blandingsskov, hvor der er
både store gamle løvtræer,
granskov og juletræ produktion.
Der er her sat et sæt GPS
positioner på i hver sin ende af den
flere hundrede hektar store skov.
Husk man må kun gå på
afmærkede stier og veje. Linket
giver flere ture i skoven.

GPS koordinater: 55.311260, 9.063778
Link til kort:

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B018'40.5%22N+9%C
2%B003'49.6%22E/@55.311263,9.0615893,848m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.31126!4d9.063778?hl=da
GPS koordinater: 55.317534, 9.025860
Link til kort:

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B019'03.1%22N+9%C
2%B001'33.1%22E/@55.317537,9.0236713,848m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.317534!4d9.02586?hl=da
Link til meget mere om Gram og storskoven:
http://www.gram-fokus.dk/oplevelser.shtml

Halk Hoved og klinterne ved Bankel sø:
GPS koordinater: 55.194208, 9.691522

https://www.geus.dk/media/13402/halk_hoved.pdf
Link til parkeringspladsen ved Halk Strand Camping:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B011'03.5%22N+9%C
2%B039'23.5%22E/@55.184307,9.6543443,851m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.184304!4d9.656533?hl=da

Halk hoved og klinterne ved
Bankel sø er resultatet af sidste
istids gletchere fra nordøst
(Mellemsverige), der skubbede
klinterne op i de næsten lodret
stående lag.
Der er en lille parkeringsplads ved
Halk Strand Camping på de her
koordinater:
GPS: 55.184346, 9.656550

Halk Skydeterræn og Noret ved Hejsager:
GPS koordinater: 55.180149, 9.642700

https://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=27223
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'48.5%22N+9%C
2%B038'33.7%22E/@55.180152,9.6405113,851m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.180149!4d9.6427?hl=da

Halk skydeterræn er militært
område, hvor den i Danmark
sjældne kobjælde vokser. Terrænet
støder op til Halk Hoved og
kystskrænten er en fortsættelse af
klinten ved Halk hoved. I
tilknytning til skydeterrænnet
ligger Noret, som er en lavvandet
lagune I området er der mange
fugle. Ofte ses havørnen herude.

Hærvejen fra Cafe Ellegård og til Slevad Bro
GPS koordinater: 55.315065, 9.195679
https://www.haervej.dk/sites/default/files/asp/haervej/Kort/Kort2
015/haervejen_kort_9.pdf
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B018'54.2%22N+9%C
2%B011'44.4%22E/@55.3150665,9.1945849,424m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.3150646!4d9.1956787?
hl=da

Når linket folder sig ud, kommer du
ind på en større folder –
omhandlende Hærvejen fra Jels og
til Vojens. Cafe Ellegård står
benævnt ”Gammel hærvejskro.

Højrup Kirke og udsigten ud over Kastrup Tiset enge:
GPS koordinater:55.230719, 8.990676
https://www.visithaderslev.dk/hoejrup-kirke-gram-gdk611965
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B013'50.6%22N+8%C
2%B059'26.4%22E/@55.230722,8.9884873,850m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.230719!4d8.990676?hl=da
Jegerup Vandreruter:

Fra Højrup kirke er der en
fantastisk udsigt ud over hele den
store Flade smeltevandsflade, som
sidste istid skabte. Højrup kirke
ligger på en bakkeø, der hæver sig
20 – 25 meter over engarealerne.

GPS koordinater:55.279803, 9.290629

http://jegerup.dk/stisystem-i-jegerup/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B016'47.3%22N+9%C
2%B017'26.3%22E/@55.2761728,9.2900979,1754m/data=!3m1!1
e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.279803!4d9.290629?hl=da
Kanosejlads på vandløbene Gels å, Gram/Nørre å, Kanalen ved
Hindemaj, Inderdammen, Haderslev fjord og Slivsøen i Haderslev
kommune:
Se mere om hvor der må sejles og hvornår her:
https://www.visithaderslev.dk/sydjylland/maritim/kanosejlads
https://www.haderslev.dk/files/12940/sejladsfolder2011samlet.pd
f
Klimperne i Stensbæk plantage:
GPS koordinater:55.274681, 8.944389

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stensbaekplantage/sevaerdigheder/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B016'28.9%22N+8%C
2%B056'39.8%22E/@55.274684,8.9422003,849m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.274681!4d8.944389?hl=da
Langdyserne ved Vedsted:
GPS koordinater: 55.186788, 9.342386

https://oldtidsglimt.dk/location/dod-og-odelaeggelse/
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/vedsted
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B011'12.4%22N+9%C
2%B020'32.6%22E/@55.186791,9.3401973,851m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.186788!4d9.342386?hl=da

Jegerups grønne gruppe har
oprettet en række vandrestier i
området omkring Jegerup. Gps
koordinaterne viser hen til Kirkens
parkeringplads, som ligger midt i
stisystemet.
I Gels å må man sætte kano i
vandet ved broen, hvor Kolding –
Tønder vejen passerer Bevtoft.
I Gram/Nørreåen å må kano sættes
i vandet fra Slevad bro. Men tjek
op på reglerne ved Haderslev
kommune inden du sejler.
Klimperne er gamle moser, som
har ligget i landskabet i mindst
18.000 år. Sandflugt har fjernet 45 meter af terrænet uden om dem.
Sandflugten opstod fordi skoven,
der var her blev fjernet. Enten for
brændets værdi eller for at give
plads til agerbrug.
Langdyserne ved Vedsted.
Langdyserne er en del af over 100
gravhøje og dyser i området
mellem Vedsted, Abkær mose,
Hjarup mose og Stengel mose. GPS
koordinaterne er en lille
parkeringsplads ved siden af nogle
af højene.

Pamhule skov og Hindemade:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/haderslevtunneldal/pamhule-skov-og-hindemade/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Skilt_web_Pam
huleHindemade_A3_111213.pdf
Link til parkeringsplads ved Christiansdal:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B013'53.6%22N+9%C
2%B023'18.0%22E/@55.231549,9.3861423,850m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.231546!4d9.388331?hl=da

Pamhule skov ligger op ad
Hindemade. Hele området er
indrettet med mange vandreruter.
Hindemade rundt er en tur på 3½
kilometer. I Pamhule skov er
indrettet flere mountainbikeruter.
Der er flere adgangsveje og
parkeringspladser i området.

Stedet er resterne af en lille
borgvold. Den ligger helt ude i
kanten af et gammelt
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/117630/Li sumpområde. Og har nok været
anvendt, som tilflugtssted for den
nk til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'34.4%22N+9%C lokale befolkning i ufredstider.
2%B009'04.9%22E/@55.292894,9.1491813,848m/data=!3m2!1e3! Nemmeste adgang er vestpå af
Prinsensvej, der starter ved
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.292891!4d9.15137?hl=da
Mojbøl.
Sandkule:
Sandkule ligger på modsatte side af
Tørning mølledam. Går du tilbage
GPS koordinater:55.237983, 9.373150
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89780/TorringMolle_Christia ad vejen fra Tørning mølle og mod
Hammelev, kommer her en bro.
nsdal_221113_Web.pdf
Her starter Sandkule skoven. Det
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B014'16.7%22N+9%C første du møder på den anden side
2%B022'23.3%22E/@55.237986,9.3709613,850m/data=!3m1!1e3! af broen er rester af en voldanlæg
fra middelalderen, hvor kongen og
4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.237983!4d9.37315?hl=da
hertugerne sloges om
herredømmet i området.
Rester af Sicherungsstellung nord
Skovby batteriet:
fra 1. verdenskrig, bygget af
GPS Koordinater: 55.174642, 9.375472
tyskerne. Fæstningsværket ligger i
http://www.military-historynaturskønne omgivelser. Og
denmark.dk/Sik_nord_dk/Opfoerelsen.htm
strækker sig hele vejen tværs over
http://www.military-historySønderjylland.
denmark.dk/Sik_nord_dk/Google_Map.htm
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'28.7%22N+9%C
2%B022'31.7%22E/@55.174645,9.3732833,798m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.174642!4d9.375472?hl=da
Slivsøen var oprindelig en
Slivsøen:
moseareal, som blev afvandet og
GPS koordinater: 55.181491, 9.459729 P plads i Hoptrup
brugt til græsning for kreaturer. I
Link til kort:
dag løber vandet fra Hoptrup bæk
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B010'53.4%22N+9%C
ud i den opstemmede Slivsø.
2%B027'35.0%22E/@55.181494,9.4575403,798m/data=!3m2!1e3!
Området er meget rigt på fugle.
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.181491!4d9.459729?hl=da
Herunder havørne.
E Holm /Kongs holm/ Pedershøj: Stedet hedder forskelligt
afhængig af, hvem man spørger.
GPS koordinater: 55.292891, 9.151370

GPS koordinater: 55.173500, 9.482757 P plads på nordsiden

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/slivsoe/

Stensbæk Plantage:
GPS koordinater: 55.274680, 8.944299 ved Hundeskoven
Se på folderen. Der er flere markerede parkeringspladser at
vælge imellem.
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/7342764/Stensb%C3%A6kPla
ntageVandretursfolderA4.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stensbaekplantage/sevaerdigheder/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B016'28.9%22N+8%C
2%B056'39.5%22E/@55.274683,8.9421129,795m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.27468!4d8.944299?hl=da
Tørning mølle og borgbanke:
GPS koordinater:55.237983, 9.373150

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89780/TorringMolle_Christians
dal_221113_Web.pdf
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B014'16.7%22N+9%C
2%B022'23.3%22E/@55.237986,9.3709613,797m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.237983!4d9.37315?hl=da

Ørby Renderne:
GPS koordinater: 55.290568, 9.658273 Midte sydøstlige rende
Link til kort:

https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B017'26.0%22N+9%C
2%B039'29.8%22E/@55.290571,9.6560843,795m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.290568!4d9.658273?hl=da
GPS koordinater: 55.291745, 9.655136 midte nordvestlige
rende
Årup Hede:
GPS koordinater: 55.315773, 8.931113 P plads i nordkanten

https://www.fredninger.dk/fredning/fladsaa-hede/
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B018'56.8%22N+8%C
2%B055'52.0%22E/@55.315776,8.9289243,796m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.315773!4d8.931113?hl=da
Årø Kalv: Fuglereservat med begrænset adgang
GPS koordinater: 55.254679, 9.765122 P plads. Herfra skal man
gå.

http://www.aaro.dk/vaerd-at-se/fuglereservatet
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B015'16.8%22N+9%C
2%B045'54.4%22E/@55.254682,9.7629333,796m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.254679!4d9.765122?hl=da

Når linket folder sig ud, kommer en
stor vandretursfolder frem. Her er
flere vandreruter indtegnet. De
samme ruter er markeret med
stimarkering i landskabet. Her er
også en indhegnet hundeskov ved
Goliaths hoved, hvor man kan lade
sin hund løbe uden snor, men
stadig under opsyn. Der er sat to
links ind, fordi de supplerer
hinanden med oplysninger om
området.
Tørning Borgen var en af
middelalderens meget stærke
borge, som kontrollerede færdslen
op og ned gennem Danmark. Et
stærkt administrativt center kan
man i dag se i form af matrikelkort.
Alle matrikler slutter med Tørning
Len. I tilknytning til borgen har der
været vandmøller og opstemmede
damme, som Stevning dam og
Mølledammen.
Ørby render er to fuldstændig
parallelle lavninger på tværs af
Ørby Hage. Sagnet fortæller at det
er vikingerne, der har gravet de to
kanaler. Her kunne de komme
igennem med deres skibe. Samtidig
med at de havde spærret
Haderslev fjord af med egepæle på
tværs af løbet.
Årup Hede eller Fladså Hede, som
den også kaldes, Ligger mellem de
to bakkeøer, Rødding Bakkeø og
Gram Bakkeø. Området er
indlandsklitter opstået efter
sandfygning. I dag er de meste af
arealet lyngklædt.
Årø Kalv er en odde, der løber ud i
Lillebælt på østsiden af Årø. Uden
for ynglesæsonen
er en vandretur ud og vende ved
nordspidsen en fin tur.

Årø:
GPS koordinater: 55.261238, 9.712274 Årøsund havn. Man skal
med færgen for at komme til Årø.

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67615/Aar%C3%B8%20og%20
Aar%C3%B8sund%202011.pdf
Link til kort:
https://www.google.dk/maps/place/55%C2%B015'40.5%22N+9%C
2%B042'44.2%22E/@55.261241,9.7100853,796m/data=!3m2!1e3!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.261238!4d9.712274?hl=da

Årø er en charmerende ø at
besøge. Ikke større end man kan
vandre øen rundt. Mange
interessante steder og ting.

