
VANDRETUR 

BØNSVIGHOVED 

SKOV 
Start turen ved at gå ad Dyremarken til 

gården Skovly og drej til højre ind i skoven. 

Følg skovvejen gennem løvskov med ask, 

birk, bøg, eg, elm, og ahorn og nåleskov med 

rødgran, ædelgran og skovfyr. Den første del 

af skoven hedder Rakket. 

Undervejs kommer man forbi en langdysse, 

som man kan læse mere om på hjemmesiden 

www.jungshoved.net 

I skoven ses om foråret blå,  

gule og hvide anemoner,  

røde og hvide lærkesporer,  

violer, guldstjerner, senere skovmærke, 

kodrivere og gule iris i de små vandhuller 

 

 

 

 

 

Du kan være heldig at se egern, ræv og rådyr  

eller spor fra samme.  

 

 

 

Desuden er her muldvarpeskud og 

musehuller.  

Hvor vejen svinger fortsættes lige ud helt ud 

til vandet, hvor udsigten over Bøgestrømmen 

nydes. Her er rørskov og strandeng. Her kan 

man se sæler liggende på stenene i havet. 

  

 

 

Gå tilbage til skovvejen og følg nu vejen til 

venstre. Mellem træerne anes vandet og på 

højre side kommer man forbi Svend Gønges 

hule, en gravhøj, som man kan læse mere om 

på stedets oplysningstavle eller på 

hjemmesiden www.jungshoved.net. 

 

Langs vejen vokser brombær, som også 

brombærspindere og havesnegle holder af. 

  

 

Ved t-vejen kan man gå en afstikker til 

venstre til Lodshuset, som lodsene fra Nyord 

benyttede i gamle dage, når de ventede på 

nye lodsopgaver. Lige før huset, til venstre 

for vejen ses ”Bådeegen”. Et meget gammelt 

egetræ. I forbindelse med stormfloden i 1872 

forliste et engelsk skib ud for lodshuset. 

Besætningen blev reddet, fordi man fik tøjret 

skibet til dette egetræ. Træet blev skadet og 

dannede fire store forgreninger. Læs mere på 

hjemmesiden. 

Vil man ikke til Lodshuset, drejes til højre til 

skovløberhuset, ad markvejen til Bønsvig og 

derefter følges landevejen til højre tilbage til 

gadekæret i Bønsvig. God tur. 

 

Tekst og tegninger  Lise Jacobsen 

Kort over turen kan ses på bagsiden  

     VANDRETUR    

     BØNSVIGHOVED  

     SKOV 
     Følg den røde rute. 

     Beskrivelse af turen kan ses på    

     bagsiden. 

     Sæt venligst ”guiden” tilbage i   

     skabet efter brug, tak. 


