
 
 

Tjørn 

VANDRETUR TJØRNEHOVED SKOV – 5 KM 

Start turen ved Jungshoved Nor, hvor 

Jungshovedvej møder en skovvej mellem 

dæmningen og den store bakke. Se kortet.      

Gå mod skoven. På venstre side, Sorteholms 

mose, er der i 2018 lavet naturgenopretning, 

som giver frit udsyn til Jungshoved Kirke og 

Nor. Her sørger køer for at holde væksten i 

ro. Måske er du heldig at se havørnen på 

blishønsejagt. Den har rede et  

hemmeligt sted i skoven 

 

Hvor skoven starter, drejes til højre op ad 

bakken gennem blandet løvskov med bl.a. 

gamle ege- og bøgetræer. 

Skoven er smuk på  

alle tider af året med 

lysegrønne farver om 

foråret og gule, røde  

og brune nuancer om  

efteråret. 

Om foråret ses bl.a. anemoner,  

kodrivere og lærkesporer.  

Om efteråret masser af svampe.  

 

Til venstre for skovvejen ligger ni gravhøje, 

som vidner om, at her har været mennesker 

længe før os og har givet navn til en vej i 

området, Nihøjvej. 

 

Vel oppe ad bakken fortsættes til det første 

vejkryds i skoven, her drejes til venstre mod 

Gl. Oremandsgård. Man går forbi et smukt 

hvidt hus og videre gennem en gammel allé 

af æbletræer med smukke blomster om 

foråret og masser af røde og gule æbler om 

efteråret. Nyd den smukke udsigt. 

Når du kommer til Gl. Oremandsgård med 

den flotte røde trælade, kan du tage en 

afstikker ad markvejen ned til Jungshoved 

Nor. Turen forlænges så med 1½ km, men er 

det absolut værd.  

Langs markvejen er der plantet  

levende hegn med bl.a. tjørn,  

slåen, hyben, og benved.  

Det er fuglene glade for. 

                     Om efteråret samles  

                     Store stæreflokke her  

                  i området og spiser sig  

                  mætte i frugt og 

stankelbenslarver inden turen  

går videre sydpå. 

 

Nede ved noret står du lige over for 

Jungshoved Kirke. Det siges, at her engang 

var en bro over til kirken. 

I Carit Etlars bog ”Gøngehøvdingen” siges om 

stedet: 

”Idet dragonerne red ud af Ørremandsgårds 

skove og kom til broen, der førte over noret, 

hvorfra hele slottet viste sig for dem, red 

korporalen i spidsen for toget” 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være svært at løsrive sig fra udsigten, 

men turen går nu tilbage til Gl. 

Oremandsgård, der var én af de første gårde, 

der omlagde til økologisk landbrug i 1967. Gå 

forbi gårdspladsen og drej til højre ind i 

skoven. Igen går det op ad bakke og derefter 

drejes til højre ad skovvejen tilbage til start.  

God tur.                   Tekst og tegninger Lise Jacobsen    

Hyben 

Slåen 
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Start turen her 

Følg den røde rute- god tur. Nedenfor flere detaljer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neblevej    Tekst og tegninger Lise Jacobsen 


