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5 HØJDEPUNKTER I

ØDELAGTE SKOVMOSER
GENDANNET
Frem til 2020 var her plantet nåletræ
uden mulighed for udvikling af god
natur. Nu har vi gendannet de skovmoser, som var her, før man drænede
dem og plantede nåletræ til tømmerbrug. Vi har sørget for at bringe vandet
tilbage igen, så skovmosens mange
planter og dyr kan flytte ind igen.

SMUK UDSIGT FRA POPULÆR STI
Gendarm-stien går gennem skoven med
smuk udsigt til Flensborg Fjord. Stien
er en populær vandrerute på tværs af
Jylland. Her kan du gå i fodsporene på
de gendarmer, som engang bevogtede
grænsen og skibsfarten langs kysten.

SLUGTER OG HØJE BØGETRÆER
Kryds de imponerende slugter, som er
noget af det smukkeste, Kollund Skov
byder på.

BESØG TYSKLAND PÅ
SKOVTUREN
Hvad med at besøge Tyskland til fods
eller på cykelsaddel på skovturen?
Det kan du over Danmarks mindste
grænseovergang lige ned til Flensborg
Fjord.

URØRT SKOV FOR ALTID
Her bliver skoven mere og mere vild
og naturen dermed bedre og bedre,
som tiden går. Vi gør ikke andet end at
lade naturen udvikle sig, helt som den
vil. En vildere skov med flere rådnende
grene og stammer i skovbunden giver
meget mere liv til skovens dyr, planter
og svampe. Det mangler i Danmark.
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