Hartsø

Cathrinesminde Teglværk
Teglværket var i funktion fra 1732 til 1968. Nu er det et museum, hvor udstillinger illustrerer
teglproduktion gennem århundreder og teglsten fra forskellige tider og steder. Foruden den
store ringovn på knap 500 m² er der tørrelader, lergrave, en gammeldags æltemølle, tipvogne,
det store teglværksmaskineri med blander, valseværk, strengpresse og afskibningsmole. De
gamle arbejderboliger med lejligheder er indrettet som i 1890’erne, 1930’erne og 1960’erne.

SEVÆRDIGHEDER i Sønderborg Kommune

Hartsø er et stort åbent naturområde, der består af søer, strandenge, moser og ferske enge.
På engene græsser der køer om sommeren. Området er en vigtig fødesøgnings-, yngle- og
rastelokalitet for mange fugle, især trækkende fugle. Vandet pumpes ud af søen, for at sikre
de omkringliggende enge. Vandstanden i Hartsø kan derfor svinge meget med årstiderne.
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Det lille slot i barokstil er fra omkring 1150, omgivet af en voldgrav og beliggende på sydsiden
af Nordborg Sø. Slottet er i dag efterskole og kan
kun besigtiges udefra, men slotsparken er åben
for publikum.

Arnkilsøre
Gråsten

Friluftskort for
Sønderborg Kommune
FRILUFTSSEVÆRDIGHEDER I SØNDERBORG KOMMUNE

Gråsten er en hyggelig og indbydende by, der er omgivet af skov og vand. Der er masser af
natur, der nærmest indgår i byens miljø.

Yderst på Arnkil, mellem Augustenborg Fjord
og Als Sund, ligger der et ca. 30 ha stort græs
ningsoverdrev. Her kan du i de lune aftner i
maj og juni høre løvfrøernes sommerkoncert
fra et af områdets ﬁne vandhuller.
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Gråstenskovene
Skovene er i 2008 udnævnt til “Seværdighed af national interesse”. Begrundelsen er, at
Gråstenskovene er en smuk, stærkt kuperet klassisk dansk løvskov, og store dele af bøgeskovsarealerne er noget af den ﬂotteste bøgeskov i Danmark. Skovene er i 2018 udlagt
som biodiversitetskov. I skovene er der overdrev og enge med tusindvis af orkideer. Dele af
Gråstenskovene har i århundreder været såkaldt lystskov og var udﬂugtssted. Først for de
skiftende hertuger på Gråsten Slot og siden 1930´erne for kongehuset.
Skovene har stort set haft samme udstrækning siden middelalderen. De byder på mange naturoplevelser i form af et meget varieret plante- og dyreliv, mange fortidsminder, rene rislende
bække samt moser og dejlige søer.

Skrænterne ned mod Als Sund byder på spændende planter som tyndakset gøgeurt og storblomstret kodriver.

Udsigt fra dæmningen ved Ketting Nor

Ketting Nor

Ud mod Als Sund ligger en krigergrav med
22 danske soldater, der blev dræbt her under kampene den 29. juni 1864. De danske
soldater, der faldt under kampen om Als, blev
begravet på stedet eller ﬁk senere en mindesten. Den største krigergrav med 64 faldne
soldater ligger ved Rønhave, længere mod syd.

Trillen
Gøgeurt

Arnkil Fredskov

Skoven ligger på den østlige del af Arnkil. Skoven er med sin beliggenhed et yndet raste- og
yngleplads for en del havfugle bl.a. hvinand, lappedykker og edderfugl. Der er fri teltning i
skoven, og du må derfor overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på
stranden.

Kær Vestermark
K
D 140 ha store tidligere øvelsesområde for
Det
forsvaret er overtaget af Sønderborg Kommufo
ne. Arealerne skal udvikle sig til et attraktivt
n
bynært natur- og rekreativt område for befolkb
ningen. Her er store græsarealer med fugtige
n
oområder, vandhuller og levende hegn. Området er levested for mange fugle og dyrearter,
d
bl.a. er den sjældne løvfrø observeret her.
b
LLøvfrø

Trillen er et dejligt naturområde lige vest for byen Høruphav.
Trillen består af en lang sandtange, der omkranser det fug
lerige sø- og engområde Vældam, som er et spændende og
varieret stykke natur. Fra stranden går der en lille sti ind til et
fugletårn, hvor der er udsigt over Vælddam. Stierne er anlagt,
så der bliver taget særlige hensyn til fuglene i området. Noget
af det som Trillen er mest kendt for, er de meget ﬂotte og ka
rakteristiske østrigske fyrretræer, der er mindst 100 år gamle.
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Fjordmosen, Troldsmose og Lilleskov
Midt i Nørreskoven ligger Fjordmosen, der ligger beskyttet bag en høj strandvold af rullesten.
Bag volden ligger et varieret landskab med elle- og rørsumpe, tørvegrave, søer og enge, hvor
køerne græsser. Troldsmose og Lilleskov er udpeget som EU-habitatområde pga. de sjældne
arter som stor vandsalamander og skæv vindelsnegl. Det sumpede og område med døde
træer skaber ideelle betingelser for disse sjældne arter.
Arealet øst for habitatområdet er et kendt levested for rørhøg, som yngler lige udenfor afgrænsningen. Hvepsevåge er observeret over den tilgrænsende højskov i yngletiden, ligesom
rød glente og ﬁskeørn er observeret enkelte gange i Troldsmose området.
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Båden er den ældste plankebyggede båd i Nor
den. Den blev fundet i Hjortspring Mose i 1921.
Båden, der stammer fra cirka 350 f. Kr., var en
del af et stort våbenoffer i selve mosen. En kopi
af båden kan ses på Lindeværftet i Holm vest for
Nordborg. Der er sommeråbent. Se tiderne på:
www.hjortspring.dk.
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Denne privatejede samling byder både på udstillinger af landbrugsmaskiner samt redskaber til
kvindesysler. Museet ligger i Hulen 2 i Svenstrup
og har åbent, når ﬂagene står ude ved vejen.
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11 Elstrup Mølle og museum
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Mange års historie betyder, at Sønderborg Kommune er rig på seværdigheder.
Her er nævnt nogle få udvalgte. Se placering af seværdigheder på kortet.

Bundsø

1 HistoriecenterDybbøl Banke med skanser

11 Vinterskøjtebane

2 Dybbøl Mølle

12 Havnepromenaden

3 Banegård

13 Post og Telemuseum

4 Alsion

14 Turistinformationen

5 Museet Sønderborg Sygehus

15 Rådhuset

6 Friluftsscenen Mølleparken

16 Slottet

7 Deutsches Museum

17 Strandpromenaden

8 Multikulturhuset og biblioteket

18 Ringriderpladsen

9 Busstation

19 Idrætshøjskolen

Vemmingbund er et gammelt ﬁskerleje i Sønderborg bugt ved Dybbøl. Det er i dag et eftertragtet
ferieområde, hvor det Blå Flag vajrer over en af områdets bedste badestrande. Her kan du
trave en tur, svømme, windsurfe, solbade eller sejle. Der er også gode muligheder for lystﬁskeri.

Nørreskoven gemmer resterne af de to betydeligste alsiske herregårde, Helvedgård og Østerholm. Helvedgård Voldsted er fra middelalderen. Det vides ikke hvor gammelt voldstedet
er, men Helvedgård nævnes første gang i 1321. En træbro over voldgraven giver adgang til
voldanlægget.

De tre søer på Nordals har tidligere været drænet og opdyrket men er nu igen sat under
vand. Det giver mulighed for nogle meget smukke landskabsoplevelser. Områderne er et
sandt fugleparadis.

Østerholm Slot, som i dag er en fredet borgtomt (kun grundstenen er tilbage i terrænet) stammer fra 1554 og var en vandborg, der blev bygget ude i en lille sø. Borgtomten er åben for
offentligheden og ligger i baghaven til en privat ejendom. På Sønderborg Slot opbevares og
udstilles forskellige genstande fra Østerholm, bl.a. et maleri og en akvarel af Østerholm Slot.

Blommeskobbel
og Oleskobbel

Sønderskoven

Med udsigt over vandet til Fyn, Ærø
og Lyø ligger to mindre bøgeskove
Blommeskobbel og Oleskobbel. I den
nordlige del af Blommeskobbel ligger
der en gruppe på to runddysser og to
langdysser. Midt i Blommeskobbel er
der en primitiv overnatningsplads med
borde, bænke og grill.
I Oleskobbel, ikke så langt fra kysten ligger en gammel langdysse. Langdyssen
her er enestående, da den består af to
sammenbyggede langdysser. Der er fri
teltning i begge skove, og du må derfor
overnatte overalt, bortset fra indhegnin
ger, på fortidsminder og på stranden.

Byliv i Sønderborg
En tur op og ned ad strøget kan ikke gøre det, for bylivet er i lige så høj grad i sidegaderne.
Oplev stemningen på Rådhustorvet en varm sommeraften, gå tur på havnepromenaden og
slut med et besøg på en af byens mange caféer og spisesteder.

Havørn

Sønderskoven er en udpræget byskov,
der ligger lige øst for Sønderborg, helt op
til byen. Den sydlige del af skoven ligger
ud til Sønderborg Bugt. Sønderskoven har en ﬁn bestand af løvfrøer. Forår og efterår ses her
mange rovfugle på træk. Fredsmaj, der ligger sydligst i skoven, er et værdifuldt vådområde,
og et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle. Ved vådområdet er der et fugletårn.
I skoven ﬁndes et stort antal gravhøje, tuegrave og skålsten - ﬂest i den sydlige del. Enkelte
steder ses store ﬁrkantede granitsten, der er afdelingssten fra den tyske tid.
Brudgomsalléen i den nordlige del af skoven er resterne af en forordning fra 1737, der skulle
rette op på skovenes dårlige tilstand. Efter forordningen
g skulle enhver bondekarl,, før han
måtte gifte sig, plante 10
ege eller 15 bøge og passe
dem i 3 år.

Blå Flag
Blå Flag Center er et mobilt udstillings- og aktivitetscenter, som du kan ﬁnde i Sønderborg
Lystbådehavn hver sommer. Centret er bemandet og udstyret med net, spande, waders,
undervandskikkerter, udstillingsakvarier, et føle- og rørebassin, stereolupper og meget mere.
Det er alt sammen gratis at benytte. Blå Flag Center tilbyder masser af aktiviteter i løbet af
sommeren. Se mere på www.sonderborgkommune.dk.
Lystﬁskeri
Området er det rene eldorado for lystﬁskere. Husk ﬁsketegn! Se de gode ﬁskepladser på kortet.
Er du mere til Put and Take søer, ﬁndes der en ved Egen Mølle, som inviterer til en oplevelse
for hele familien. Se www.egenmolle.dk.
Brug turistbureauerne
Find turistbureauet 24 timer i døgnet på www.visitsonderborg.com, hvor du ﬁnder information
og inspiration til oplevelser, overnatninger og spisesteder.
Fandt du ikke, hvad du søgte, så ring eller kom ind på turistbureauet.

SØNDERBORG TURISTBUREAU
Perlegade 50 · 6400 Sønderborg
Tlf.: +45 74 42 35 55 · info@visitsonderborg.com

Issø-leret
Forudsætningen for teglproduktionen er den forholdsvis sjældne jordart, issø-ler, der aﬂejredes
i søer med stillestående eller meget langsomt strømmende smeltevand. Vandet indeholdt opslemmet ler, der bundfældede sig i store mængder på bunden af søerne. På Broagerland og
ved Nybøl Nor blev der på denne måde dannet særligt store mængder af det eftertragtede ler.

Kulturspor i landskabet
Langs Iller Strand er der spor efter ikke mindre end otte teglværker. Følg den afmærkede teglværkssti langs vandet og se spor efter lergrave og æltemøller. Stranden er fyldt med resterne
fra tusindvis af kasserede teglsten.

Pøl
På den allersydligste spids af Als ligger området Pøl. Bag det brusende hav og de beskyttende dæmninger ligger det ﬂade afvandede landområde. Før afvandingen har stedet til fulde
levet op til sit navn, da der har været tale om én vidstrakt sumpet pøl. Stednavnene Søen og
Uføret giver stadig associationer om det uvejsomme terræn. Et net af markveje og stier giver
mulighed for at opleve dette særprægede sted til fods og på cykel. Der er gode parkeringsfaci
liteter ved Pøls Huk længst mod sydøst. På en tur langs græsmarkerne kan du opleve mange
engfugle, som f.eks. viber og lærker. Dæmningen er et særdeles godt fugleobservationssted.
Især i efterårsmånederne kommer der mange rovfugle forbi. Kystpladsen er et af de bedste
havørredﬁskesteder på Als. Pøl er også et godt snorklested.

Soluret ved Guderup blev bygget i 1992. Det er 12
meter højt og står på et anlæg, der er 28 meter i
diameter. Uret viser tiden med en utrolig nøjagtighed på +/- 1 minut.

13 Egen Kirke og kirkestalde
Kirken ligger ved Guderup og er den største
landsbykirke på Als. Indtil gravkapellet blev opført
i Nordborg, blev de ældste af hertug familiens kister opbevaret her. Ved kirken ﬁndes nogle af Danmarks smukkeste og bedst bevarede kirkestalde.
De 34 staldrum med plads til det dobbelte antal
heste, er mellem 150 og 200 år gamle.

Museet har en stor samling af redskaber og maskiner til såvel markarbejde som huslige gøremål.
Her ses også den hestetrukne brandsprøjte fra
Egen Frivillige Brandværn. Alle tingene er udlånt til
museet af private folk. Museet er åbent, når skiltet
”Åben” hænger ude ved gaden.

Links
Nedenfor er udvalgte en række links til ﬂere oplevelser og praktiske informationer.
www.udinaturen.dk
www.ﬁsketegn.dk
www.visitsonderborg.com
www.dvl.dk
www.sonderborg.dk
www.rejseplanen.dk
www.spor.dk

www.OASweb.dk
www.sydtraﬁk.dk
www.dof.dk
www.teltpladser.dk
www.naturstyrelsen.dk
www.fugleognatur.dk
www.dofbasen.dk

Slottet er opført i 1770’erne og var hovedsæde
for den augustenborgske hertugslægt. Slottet er
ikke tilgængeligt for offentligheden. Dog er der
adgang til slotsparken og slotskapellet, der tjener
som sognekirke for Augustenborg. I den venstre
avlslænge ﬁndes et lille museum, der beskriver
slottet og dets historie. Museum og slotsparken er
åben i dagtimerne hele året.

16 Augustiana Skulpturpark og Kunstcenter
Skulpturparken er Danmarks største. Det er en
enestående kombination af kunst- og naturoplevelser. Augustiana ligger i Palæet ved Augustenborg
Slot. I parken kan du gå omkring, og se, og røre ved
det største antal udendørs skulpturer i Danmark.
Det er et udﬂugtsmål for hele familien. Der er fri
entre. Augustiana ligger direkte ned til fjorden, så
tag badetøjet med og hop i vandet ved den lille
fredede badeanstalt.
Se åbningstider på www.augustiana.dk.

17 Hatte- og Kvindemuseet
Museet på Storegade 20 i Augustenborg har en
stor, ﬂot samling af hatte gennem tiderne. Museet
er åben den sidste weekend i måneden kl. 11-16,
samt efter aftale på tlf. +45 74 42 68 84.

18 Mjang Traktor- og Maskinsamling

Fortidsminder i Blommeskobbel
For hestefolket byder skoven på en del ridestier. I
den nordvestlige del af skoven er der en hundeskov.

12 Nordeuropas højeste solur

15 Augustenborg Slot
Oplevelser til søs
Als Sund, Lille Bælt og Flensborg Fjord danner en unik ramme om oplevelser til søs. Hold øje
med den lille hvalart marsvinet. Du kan nemt se den i farvandet omkring Als, for marsvinet
har en meget karakteristisk lille trekantet rygﬁnne, som kommer til syne i hurtige bevægelser,
når den jager sild op til overﬂaden. Se mere på www.visitsonderborg.com.

Omkring 1600-1700 blev de inddæmmet. I årene 1849-65 blev søerne tørlagt
og opdyrket. I 1993 blev Oldenor igen
sat under vand, i 2006 fulgte Mjels Sø
og i 2016 Bundsø.Ved Mjels Sø er der
bevaret et gammelt pumpehus. Der er
borde og bænke både ude og inde. Der
er en udstilling, en grejbank og borde og
bænke både ude og inde.

I vindmøllen fra 1888 er der i magasinerne arrangeret udstillinger af møllerredskaber. Der er rundvisning efter aftale. Se åbningstiderne på:
www.elstrupmolle.dk.

14 Egen Egns- og Landbrugsmuseum

10 Ringridermuseum

Oldenor, Mjels Sø og Bundsø

Skt. Michaels Kirke i Lysabild erstattede en trækirke i 1100-tallet og menes at være den første
stenkirke på Als. Op gennem middelalderen var det
en kendt valfartskirke. Det særlige Helligblodskapel
blev opført i 1400-tallet af en adelsmand, angiveligt
som bod for drabet på en anden adelsmand.

21 Musses Landbrugsmuseum
Musse bor på halvøen Kegnæs og har en ﬂot sam
ling med redskaber til gøremål og sysler fra gamle
dage. Samlingen er pænt delt op efter emner og
omfatter desuden en ﬂot hestetrukken ligvogn.
Museet er åben det meste af dagen.

22 Sønderjyllands Radio Museum
Sønderjyllands Radiomuseum har til huse på EUC
Syd i Sønderborg. Samlingen er bygget op over
STIKONI`s lille radioforretning, idet Radio STIKONI`s butik, kontor og værksted er genskabt i museumslokalet. Derudover er der udstilling af radioer,
båndoptagere, grammofoner og måleinstrumenter
fra forskellige tidsperioder og af forskellige fabrika
ter. Se åbningstider på:
www.soenderjyllands-radiomuseum.dk

23 Sønderborg Rådhus
Rådhuset har en 500 år gammel historie. Det blev
opført i 1500-tallet, moderniseret i 1830’erne,
skudt i grus i 1864, genopbygget i ny gotisk stil,
og nedrevet i 1932 til fordel for det nuværende
rådhus, tegnet af Holger Mundt.

24 Sønderborg Slot
Slottet er grundlagt som borg i første halvdel af
1200-tallet samtidig med anlægget af købstaden
Sønderborg. Det var i denne store borg, at Christian
2. sad som fange i årene 1532-49. Museet på
Sønderborg Slot belyser Sønderjylland og Slesvigs
historie fra middelalderen til nutiden. Sønderborg
Slot er kulturhistorisk museum for Sønderborg by,
Als og Sundeved. Se åbningstider på www. museum-sonderjylland.dk.

25 Ringridermuseet
Danmarks eneste Ringridermuseum ligger meget
passende i et af Sønderborgs ældste huse. Her
ﬁnder du hele historien om den sønderjyske tradition, ringridningen. Besøg også Medaljegangen,
Protokolstuen og Dokumentstuen.
Se åbningstider på www.ringridermuseet.dk

26 Deutsches Museum Nordschleswig
Folkeafstemningen i 1920 resulterede i et mindretal på begge sider af den nye grænse. På dette museum får du et indblik i den tyske befolkningsdels
historie fra midten af det 19. århundrede frem til i
dag. Se åbningstider på:
www.deutsches-museum.dk

27 Alsion
Alsion er Sønderjyllands viden- og kulturcenter og
det første byggeri i Danmark, som samler uddannelse, forskning og kultur under ét tag. Alsion er
også hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester.
Læs mere på www.alsion.dk.

28 Dybbøl Mølle
Møllen var oprindelig en hollandsk vindmølle, byg
get 1744 i træ, som brændte i år 1800. Møllen
har været centrum for voldsomme kampe i både
1848-49 og 1864. Udstillinger i møllen fortæller
om mølleri og møllens historie. Se åbningstider å
www.1864.dk.
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10 Hjortspring Museum
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Østerholm slotsruin og Voldstedet Helvedgård

Teglværksområdet ved Iller Strand med Cathrinesminde Teglværk har rødder tilbage i 1700-tal
let. Her lå de store teglværker, som forsynede store dele af landet med byggemateriale og
mursten. I slutningen af 1800-tallet, i teglværkernes storhedstid, lå der omkring 70 teglværker
på begge sider af Flensborg Fjord. Teglværkerne lå tæt ved vand, så stenene kunne sejles
direkte fra værket til kunderne, og tæt ved skov, så man kunne skaffe brændsel.
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Vemmingbund

Iller Strand

11

LØN
G

DE

2

GR

Dybbøl
D
Mølle og Historiecenter Dyb
bøl Banke er sammen med museet
b
på
p Sønderborg Slot gode besøgsmål,
hvis du vil vide mere om områdets
h
kkulturhistorie.

Den smukke skov med sine ranke bøge ligger på det østligste Broagerland helt ud til Sønderborg Bugt. Gendarmstien går gennem skoven og er markeret med en lille blå gendarm. I
skoven ligger hele 19 bevarede rund- og langdysser, der er 4.500 år gamle. Skovens primitive
overnatningsplads har en smuk placering ud til Sønderborg Bugt, så du kan også sejle hertil.
Der er fri teltning i skoven.
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Under vinterstormene æder havet stykke for stykke af det bakkede landskab. På klintens
friske skred opstår der et særligt plante- og dyreliv. Fra toppen af klinten er der en ﬂot udsigt
over Vemmingbund.
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Nordborg Sø

De voldsomme kampe i foråret 1864 foregik på Dybbøl skanserne. Efter krigen blev resterne
af de danske skanser nedbrudt, og i 1865 opførte preusserne de store skansesystemer, der
kan ses i dag. De var et led i en større befæstning af Sønderborg by, der også omfattede
skanser på Als-siden. Skanserne kom dog aldrig i brug og blev allerede i 1883 opgivet som
militære anlæg.

Lerlagene i klinten ved Stensigmose er stærkt påvirket af den sidste istid. Kig efter skurestriber
i de store sten langs stranden. Det er striber, der vidner om kontakt mellem isen og stenene.
Enkelte steder i klinten er der rester af uddøde muslinger og snegle, som isen aﬂejrede i
bestemte sandfyldte lag.
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Alsingergården og Stolbroladen

Alsingergården er et såkaldt ”bol”, en betegnelse
der blev brugt om gårdanlæg af en betydelig størrelse. Dele af gården kan føres tilbage til 1781.
Gården blev restaureret i slutningen af 1970erne
med hjælp af en del frivillige. I dag fungerer den
som samlingssted for lokalbefolkningen.
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Jørgen Riecks Arkæologiske Samling

A

4

DYBBØLØSTENVEJ

AA

I en langstrakt tunneldal ligger Nordborg Sø med stejle skrænter, der fortsætter ned under
vandoverﬂaden. Søen er 56,3 ha stor og 8,5 meter dyb. Den har udløb i Lillebælt gennem
Nordborg Bæk. Der er gangsti rundt om hele søen og gode ﬁskemuligheder efter gedder,
ål og sandart. Søen ligger ind til Nordborg, som er vokset op omkring Nordborg Slot. Ifølge
gamle fortællinger skulle Nordborg Sø engang have været en fjord og ”Alsborg” blev anlagt
omkring år 1150 i bunden af fjorden.
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Gammelmark Klinter
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Rumohrsgård Dyrehave er en karakteristisk alsisk skov med typiske træarter som bøg, ask,
ahorn og eg. I skoven er en række enestående natur- og kulturhistoriske seværdigheder såsom
rillesten, langdysser og gamle dæmninger. Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård
og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt.

p
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Festpladsen
i Nørreskoven.

Skanserne

ADE

AD

Dybbøl Banke og Als var i 1864 slagmarken for krigshandlinger mellem den preussiske og
den danske hær. Kampene krævede her så store tab af menneskeliv, at Dybbøl er blevet et
nationalt og internationalt symbol for eftertiden.

5

Universe og museum

Samlingen blev oprettet af Jørgen Rieck over en
periode på 60 år. Det er så vidt vides Danmarks
største privatsamling, der på nogle geograﬁske områder endda overgår Nationalmuseet. Der ﬁndes
enkelte danefæ i samlingen, der også indeholder
fund fra Bundsø.

NK

Dybbøl Banke

Rumohrsgård Dyrehave

Havnbjerg Mølle

Møllen stod færdig i 1836 som erstatning for en
stubmølle fra 1612, der væltede i et stormvejr. Møllen der var i drift indtil 1961, er sidenhen blevet
restaureret og står i dag som en funktionsdygtig
museumsmølle.

8
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Nørreskoven
I Nørreskoven er der basis for mange skønne oplevelser året rundt både til fods, på
cykel og til hest. Skoven er en af Danmarks
længste kystskove. Den strækker sig næsten 9 kilometer langs havet. Skoven har
sædvanligt høje og ﬂotte bøgetræer og er
kendt for sit rige indhold af kulturminder
og sagnomspundne steder. Der er registreret mere end 80 gravhøje og langdysser, og
den ældste af de to stensatte langdysser
ved Havrekobbel er 5.500 år gammel. Ud
over de mange dysser kan du også ﬁnde
skålsten fra bronzealderen og tuegrave fra
jernalderen.
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Området ligger i dag hen som en
grøn eng. Fra parkeringspladsen
ved Nydamvej kan du ad en smuk
grusvej langs mosen gå til Nydam
huset, hvor der er opsat informationstavler. Her kan du læse om
de berømte udgravninger og se
tegninger og billeder fra mosen.
Det tager cirka 10 minutter at gå
derind.
Nydamhuset

INTERESSEPUNKTER i Sønderborg

Hjortspringbåden

Universe er en naturvidenskabelig oplevelsespark,
hvor børn og voksne leger sig til viden om naturvidenskab og teknologi. Åben fra april til oktober.
Se www.danfossuniverse.com.
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Skoven ligger ud til Augustenborg Fjord og grænser mod øst op til Augustenborg Slot og by.
Skoven er præget af at have været en del af parkanlægget omkring Augustenborg Slot. De
store gamle lindealleer giver stadig skoven et særligt præg. Skoven er i 2018 udlagt som
biodiversitetsskov.
Omkring Augustenborg ligger også naturområderne Mjang Dam, som er et af de ﬁneste
fugleområder på Als og Ketting Nor, der er en indsø omgivet af ret store rørskovsområder og
Rumohrsgård Dyrehave, øst for Ketting Nor.

K

Ikke langt fra Gråsten og Rinkenæs og lige ned til Flensborg Fjord ligger Helligsø omgivet af
skov, hegn og overdrev. Engang lå her en lille sø. I næsten 50 år blev den afvandet og brugt
som landbrugsjord. I 1992 blev afvandingspumpen afmonteret, diget ud mod havet blev
gravet væk, og der blev skabt forbindelse mellem sø og fjord via en lille kanal. Søen fungerer
som et fristed for fugle – særligt i efteråret og foråret.

MAR

Mosen, som ligger på Sundeved, er en offermose, der har rummet og stadig indeholder
mange oldsager fra store våbenofringer i jernalderen. Nydam Mose blev fredet i 1992 for at
sikre de mange oldsager. Mosens mest berømte fund er den tre tons tunge og mere end 20
meter lange egetræsbåd, Nydambåden, udgravet midt i 1800-tallet. Båden er udstillet på
Gottorp Slot i Tyskland.

TER

Augustenborg Skov

VES

Helligsø

Jollmands gård

Gården er en gammel alsisk Kroggård fra 1700-tallet. Navnet Kroggård skyldes formen på gården,
der minder om en ﬁskekrog. Gården fremstår, som
da den blev opført, hvilket gør gården til et helt
unikt kulturhistorisk levn. Det er en af de sidste
tilbageværende kroggårde i Danmark.
Se åbningstider på www.jollmandsgaard.dk.
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Nydam Mose og Nydambåden

Nordborg Kirke

Tontoft Kirke i Nordborg er opført i 1200-tallet og
har gennemgået en del ombygninger og udvidelser.
Bag alteret ﬁndes en dør ind til hertug familiens
gravkapel, som stod færdigt i 1700. Der er muligt
at se kisterne fra en gitterlåge.

4

20 Lysabild Kirke

Munkegård Traktormuseum

Traktormuseet er indrettet i længerne på gården
og huser ca. 200 veterantraktorer samt nogle landbrugsredskaber. Den ældste traktor er fra 1929,
og på alle traktorerne er der information om fremstillingsland, model, årgang, motoreffekt og vægt.
Se mere på www.munkegaard-traktormuseum.dk

3

Ketting Nor er en sø på 67 ha. Her er store rørskovområder
omgivet af fugtige enge, som er et yndet ynglested for mange fugle, der kan ﬁnde skjul i rørskoven. Der er en sti langs
bredden og et fugletårn. Oprindelig var søen en fjord, men
den blev inddæmmet omkring 1875.

Gråsten Slot - kongefamiliens sønderjyske ejendom ved Gråsten Slotssø

Nordborg Slot

www.svampe.dk
www.allearter.dk
www.naturdata-miljoportal.dk
www.arealinfo.dk
www.dkconline.dk
www.dce.au.dk
www.nathist.dk

Samlingen huser en stor samling af gamle landbrugsredskaber fra den tid, hvor man brugte heste,
samt landbrugsmaskiner fra årene 1950-1970. Her
er også en smedje, jolleværksted, skomager og en
brandsprøjte fra Hørup Frivillige Brandværn, samt
mange andre spændende ting. Der er åbent, når
ﬂaget står ude ved vejen.

19 Vibæk Vandmølle
Mølleanlægget fra 1750’erne med vindmølle er
smukt restaureret. Derfor giver møllen med tilhørende mølledam et ﬁnt indtryk af, hvordan vand
møller så ud i slutningen af 1700-årene.
Se aktivitetsdage og åbningstider på
www.visitsonderborg.com.

29 Historiecenter Dybbøl Banke
Centret formidler historien om krigen 1864
gennem ﬁlm og fortællinger. Herfra udgår også
vandreture til de tidligere slagmarker med resterne
af skansernes sprængte krudtmagasiner, mindestene og grave.
Se åbningstider på www.1864.dk.

30 Bøffelkobbelhuset
I forhaven ved Bøffelkobbelhuset er der en grav
for menige soldater fra krigen mellem Danmark
og Preussen-Østrig i 1864. Du må gerne gå ind
i haven.

31 Sandbjerg Slot
Omkring år 1500 nævnes Sandbjerg Gods (også
kaldet Sandbjerg Slot) første gang. Omkring 1570
grundlagde Hertug Hans den Yngre fra Sønder
borg herresædet Sandbjerg. I dag er Sandbjerg et
kursuscenter ejet af Århus Universitet.

32 Nydambåden
Nydam Mose, der i jernalderen var en hellig sø, er
især kendt for sine rige offerfund fra 200-400-tallet. Nydambåden er det mest kendte af fundene og
er i dag udstillet på Gottorp Slot i Slesvig.
Læs mere på www.nydam.nu.

33 Nydam Tveir
Efter mange års forberedelser og ﬂere års byggeri
efter gamle skibsbygningstraditioner kunne Nydambådens Laug i 2013 navngive og søsætte en
fuldskala-kopi af jernalderbåden, Nydambåden.
Om sommeren ligger `Nydam Tveir´ ved nausten
ved Sottrup Skov på Sundeved-siden af Als Sund.

34 Nybøl Mølle
Møllen kan føres tilbage til 1600-tallet. Den blev
genopbygget efter en brand i 1879. Sidenhen har
den gennemgået restaureringer. Den blev fredet i
1998 og fremstår meget velholdt. Møllen er i pri
vateje, og ejerne åbner gerne for gæster, når de
er hjemme eller efter aftale på +45 74 46 82 27.

35 Cathrinesminde Teglværk
Teglværket er Museum Sønderjyllands afdeling for
dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie. Se mere på www.museum-sonderjylland.dk.

36 Skelde Gravhøj
Denne gravhøj består af hele tre gravsætninger.
Den ældste grav er opført i bondestenalderen ca.
3500 f.Kr. Senere er den blevet genbrugt og udvidet i ca. 1400 og 1200 f.Kr., hvilket har efterladt
nogle ret enestående stensætninger. Gravhøjen
ligger for enden af en lille sti, der fører forbi Overballe 29A i Skelde.

37 Broager Kirke
Kirken med det majestætiske dobbeltspir er opført
i 1200-tallet. Den er særlig kendt for sin rige udsmykning af kalkmalerier, der blandt andet viser
Sankt Jørgens martyrium. I nordre korsarm står
en ﬁgurgruppe fra 1490´erne af Sankt Jørgen som
dragedræber. Ved kirken ﬁndes også Danmarks
største, fritstående klokkehus.

38 Gråsten Slot
Slottet er fra 1759 og er efterfølgeren for ﬂere slot
te, som har ligget på stedet siden 1500-tallet. Den
rigt udsmykkede slotskirke er den eneste del af
slottet, som er tilgængelig for publikum. Slottet kan
dog nydes udefra på en spadseretur i slotshaven,
når kongefamilien ikke er på slottet.

VELKOMMEN TIL FRILUFTSOPLEVELSER I SØNDERBORG KOMMUNE
Velkommen til Sønderborg Kom
mune et alsidigt og spændende
område, der byder på fantastiske
naturoplevelser. Her er masser af
plads til alle – både vandrere, cyklister, ryttere og alle andre som vil
have en god oplevelse. Et netværk
af cykelruter og vandreruter går på
kryds og tværs af kommunen.

OVERSIGT OVER TURFOLDERE

GRÅSTEN

SØNDERBORG
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Naturstyrelsen har udgivet foldere bl.a. om Nørreskoven og Sønderskoven på Als, Dybbøl og
Gråstenskovene. Se www.naturstyrelsen.dk.

NORDBORG

Desuden har ”Spor i Landskabet” tre forslag til ture i Sønderborg Kommune. Se www.spor.dk.
Alle folderne er gratis og kan også fås på biblioteker og turistbureauer.
Hvert år udgiver Sønderborg Kommune en ﬂyer over offentlige ture i naturen og et program
over Blå Flag aktiviteter.

Foruden lokale ridestier går en 100
km riderute rundt på Als.

+
+

Du ﬁnder følgende foldere på kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk, lige
til at printe ud:

Der er et væld af smukke kyststræk
ninger, som alle byder på spæn
dende badesteder og ﬁskesteder. Tag ud under sejl, med snorkel eller i havkajak og nyd det
våde element.

CYKELRUTER:
1 Cykelruter på Nordals:
Nordkysten på Als
Havnbjerg Strand
Nørreskoven
Stolbro Løkke
Sø- og fjordlandskab

Området byder også på mange historiske og kulturelle oplevelser. Museet på Sønderborg Slot
belyser hele Sønderjyllands historie fra middelalderen til nutiden og Historiecenter Dybbøl
Banke formidler historien om krigen i 1864.
Overnatningstilbuddene er der mange af, lige fra hoteller, vandrehjem, campingpladser og
primitive teltpladser.

3

38

VANDRERUTER:
2 Søerne på Nordals

1

+

3 Mjels Sø
4 Stevning Nor stien

5

+

26

5 Augustenborgstien
27

6 Alsstien Fynshav – Mommark
7 Alsstien Mommark – Drejet

Der er rigtig mange natur- og kulturtilbud i Sønderborg Kommune - værsgo - brug bare løs
af dem.

2

+

8 Kegnæs Kegborg – Kegnæs Ende

23

28

29

9 Hjertestien - en vandrerute i Sønderborg By

4
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24

+

10 Nydamstien

God tur!

11 Gråstenstien
12 Teglværkstien
13 Gendarmstien
14 Alssundstien

SØNDERBORG KOMMUNE

15 Nybøl Nor stien

+

16 Sundvedstien

Fugl, frø og ﬁsk
Landskabet og menneskene

Als og Sundeved er en perle i havet, og landskabet med hav og skov kan tage pusten fra
mange. Der er mange friluftsoplevelser at hente hele året, hvis du blot dykker ned i de mange
muligheder og kommer ud i det blå.

”Den ø er som en have, hver kornmark er et
bed”, står der i den højt skattede Alssang.
Marker, skove og områder med smånatur ud
gør én stor mosaik. Jorden er meget frugtbar,
og det har oprindeligt gjort øen relativt tæt befolket. Mellem de dyrkede marker ligger små
isolerede naturområder. Det gør det svært for
dyr og planter at vandre fra det ene sted til
det andet, og dermed har de vanskeligere
ved at formere sig og trives.

Havet
Vi har i alt en kyststrækning
på 220 km. Stranden og havet
indbyder til mange maritime
oplevelser, og på en god sommerdag vil sejlere i tusindtal
nyde det skønne Als Sund. Der
er ﬂere lystbådehavne på Als,
men indsejlingen til især Dyvig/
Mjels og Augustenborg er helt
unikke og bjergtager mange
besøgende.

Fauna
Vores område er et centralt fugleobservatør
sted. Især det kolossalt store rovfugletræk i
efterårsmånederne er markant, og op mod
100.000 edderfugle gæster årligt farvandene
omkring Als og Flensborg Fjord. Sønderborg Kommune rummer ca. 1/3 af hele Danmarks
bestand af stor skallesluger. Den er kommunes fokusart, og skal have særlig opmærksomhed.

Både fra land og på havet kan
man opleve de mange marsvin, som
om trives i Lillebælt og Sønderborg Bugt
Bugt. August og september
er især gode måneder til denne form for ”Whale-watching” med Danmarks eneste ynglende
hval. Er man mere til ﬁskeri, vil man blive begejstret over vores gode havørredﬁskevand.

1

2

Som noget helt særligt, Sønderborg Kommune sin egen version af ”Grøn Koncert”. I de lune
nætter i maj og juni giver løvfrøen koncert bl.a. ved Fjordmosen i Nørreskoven, Staals Mose
i Sønderskoven og i vandhullerne ved Arnkilsøre. Løvfrøen er relativ sjælden og totalfredet i
hele Europa. Den er meget afhængig af, at de små vandhuller holdes frie og ikke vokser til.

Als har sin egen kajakrute, og der er gode muligheder for at overnatte i det fri på kystnære
overnatningspladser. Hvis de større skibe trækker mere, så er en færgetur også en mulighed.
Tag på tur til Fyn, Ærø eller prøv den lille hyggelige rute fra Hardeshøj på Nordals eller til
Ballebro på Sundeved.
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Sønderborg er den kommune i Danmark, der har ﬂest badestrande. Kvaliteten er fremragen
de og ﬂere af strandene har Blå Flag. Den største badestrand på Als er Kerneland på den
allersydligste spids af Als tæt på Skovby. Stranden ligger tæt på et større sommerhus- og
campingområde, og der er gode faciliteter for besøgende.
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Stenrev

+

+
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16

Tidligere tiders ﬁskeri efter sten til havnemoler, kystsikring og andet byggeri betyder, at na
turtypen huledannende stenrev er så godt som forsvundet i havet omkring Als og i resten af
Danmark. Den gamle talemåde ”ude af øje ude af sind” er desværre alt for virkelig, når det
drejer sig om havets tilstand. Derfor vil snorklerevet Tritons rev ud for stranden ved Sønderborg
Slot give dig syn for sagen. Dette formidlingsrev vil vise dig, hvorfor det er vigtigt at genoprette
de forsvundne stenrev omkring Als.
Ved at genskabe disse stenrev genskaber vi hele økosystemer, som indeholder et mylder af
liv fra de mindste alger, ﬁsk, skaldyr, bløddyr, dykænder og til den lille tandhval marsvinet.
Disse ”havets oaser” er vigtige yngle- og opvækststeder for dyr og planter. De er med til at
styrke den biologiske mangfoldighed.
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Naturens færdselsregler, adgang og hensyn

32

SIGNATURFORKLARING

Det er vigtigt, at vi behandler naturen varsomt og tænker os om, dels af hensyn til naturens
planter og dyr og dels af hensyn til de grundejere, som ejer og lever af naturen. Vi har alle ret
til at færdes i naturen, men i Danmark er der regler for hvordan du må færdes.
• Du må gå langs alle kyster og strande i Danmark.
• Du må cykle og gå på veje og stier i skovene.
• I offentlige skove må du også gå udenfor stierne.
• Du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne
land, også selvom der er opsat skilte med »privat vej«.
• Du må færdes til fods på græsarealer, altså udyrkede arealer,
der ikke er hegnede. Det gælder dog ikke bræmmer langs
vandløb.
• Færdsel sker på eget ansvar.
• Man skal altid have fuld kontrol over sin hund. På strande
og kyster skal hunde føres i snor fra 1. april - 30. september.

16

Vandrerhjem

30
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Kystnær overnatningsplads

Madpakkehus

Cykelrute
Riderute

Surfing

1. U DGAVE MARTS 2018 - LAURSEN GRAFISK, TØNDER
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Fredningsbælte for fiskeri

Egnet til lystfiskeri

Kommunegrænse

Put and Take

Kortudsnit

Fugletårn

Bådrampe
Togstation

8
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Seværdighed

Dykkesteder

Golfbane

7

Vandrerute

Blå Flag

Lystbådehavn

7

12 +

Badestrande

På Naturstyrelsens hjemmeside, www.udinaturen.dk, er der et interaktivt kort over naturtilbud
i hele Danmark. Her kan du også ﬁnde oplysninger om primitive overnatningssteder, bl.a.
teltpladser og naturlejrpladser i de offentlige skove.

PL AN O G MYNDIGHED
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 8872 6400 - Fax: 8872 6402
E-mail: post@sonderborg.dk
Hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk
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Shelter/overnatningsplads
Høhotel

16

+

Mountainbike

+
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Hundeskov

Der ligger mellem 20 og 30 primitive teltpladser rundt om i Sønderborg Kommune med adgang
fra såvel vandsiden som landsiden. De er alle vist på kortet. De ejes af private og offentlige
grundejere. På pladserne er der mulighed for at slå eget telt op eller at overnatte i sheltere,
som ﬁndes på en del af pladserne. Du kan tænde et lille bål og og lave mad på primitiv vis.
Du må overnatte en til to nætter, og overnatningen er gratis på de offentligt ejede pladser,
mens man på de private skal betale 20 kr pr. person.
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Overnatningsplads

Overnatning i det fri

6

18

+

Lejrskole
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Ridesti

Sønderborg Kommune

16
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Campingplads

5

17

10

Områder, hvor der er
udgivet en folder
Stenrev

0

