
STENSBÆK PLANTAGE  
Stensbæk Plantage er mere end blot en ganske almin-

delig hedeplantage. De unikke landskabsformationer, 

urørte å-slyng, store heder og vådbundsområder byder 

på varierede og smukke landskabs- og naturoplevel-

ser. Området er en hedeslette, som domineres af fly-

vesand og indeholder tre større hedepartier. I den syd-

lige del af plantagen findes Ballum Bjerg, hvorfra der 

er udsigt over hedesletten og et langstrakt kik til En-

derupskov og den stejle skrænt (bakkeørand) ned mod 

Gelsåen, kaldet Aftægten.  

I Stensbæk Plantage findes et bemærkelsesværdigt 

landskab med små bakker, kaldet klimper, som er 

dannet for mange tusinde år siden. Dengang lå terræ-

net med den sandede hedeslette med små mosepartier 

op til 5 m højere end i dag - svarende til toppen af 

klimperne. Under kraftige sandstorme er sandet føget 

væk, og kun mosepartierne står tilbage som små bak-

ker/øer med en mose på toppen (klimperne). 

Gelsådalstrøget skærer sig flot slynget igennem Stens-

bæk Plantage og Åskov Hede.  

 

Områder med særlig regional betydning inden for 

udpegningen (Hotspots) 

Stensbæk- og Åskov Hede med klimperne.  

Aftægten ved Enderup Skov med flot udsigt over 

Gelsådalen, Stensbæk Plantage og Åskov Hede. 

 

Adgang til området 

Området kan besøges til fods eller cykel ad stier og 

mindre veje, og med kano fra Gels Å. Der er mange 

muligheder for ophold og oplevelser, her er kanoplads, 

primitive overnatningspladser, grillplads, madpakke-

hus, shelters, informationstavler, udsigtspunkter og af-

mærkede vandreruter, mountainbikerute og ridestier, 

samt en afmærket hundeskov. 

 

Forbedringsmuligheder 

Ballumbjerg Hede og Stensbæk Hede ønskes sammen-

knyttet. 

 

Se mere på:  
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stens-
baek-plantage/aktiviteter/ 
http://vestkystruten.dk/da/cykelruter/mtb/stensbaek-plan-
tage/ 

http://www.visithaderslev.dk/gelsaadalen-stensbaek-plan-
tage-gram-gdk736355 
http://www.hundeskovene.dk/hundeskove/stensbaek-plan-
tage/ 
https://www.arnum-net.dk/ 
 

 
Klimperne på Stensbæk Hede 

 

 
Klimper på Ballum Bjerg Hede 

 

 
Udsigt over Ballum Bjerg Hede fra 

Ballum Bjerg 

 
Udsigt fra Aftægten over Gels Å og 

Åskov hede i den fjerne baggrund. 
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Målgrupper 

 

Målgrupper blandt 

borgere og turister 

I hvor høj grad er lokalite-

ten egnet for de forskellige 

målgrupper 

Beskrivelse eller bemærkninger 

I høj 

grad 

Mellem I mindre 

grad 

Børnefamilier 

 

  x  

Voksne uden børn 

 

x    

Funktionshæmmede  

(Børn og voksne) 

 

  x Der kan færdes på de egentlige 

skovveje med kørestol. 

Naturelskere (nørderne, 

der ser på dyr og planter) 

 

x   Området indeholder sjældne arter 

af dyr, fugle, insekter og planter. 

Friluftsfolk (elsker at van-

dre og opholde sig i natu-

ren) 

x   Området indeholder sjældne og 

bemærkelsesværdige landskaber. 

Oplevelser – sjov, leg, 

læring 

 x  Informationstavler, mountainbike-

rute. 

Strand og bademulighe-

der 

  x  

Sejlads: kano, kajak, sur-

fing mv. 

  x Kanorasteplads ved Gelsåen 

Ridning 

 

 x  25 km lang ridesti. 

Vandring x   Tre afmærkede vandreruter på fra 

ca. 3,5 km til 5,5 km 

Lystfiskeri  x  Dagskort til fiskeri i Gelså kan kø-

bes af Fiskeriforeningen for Gelså. 

Orienteringsløb/motions-

løb 

 x  Med det varierede og nogen steder 

kuperede terræn er motionsløb op-

lagt. 

Cykling  Mountainbike, 

cross, racer 

x   25 km lang mountainbikerute. 

Alm. cyklister  x  Der kan cykles på skovvejene.  

Ro og rekreation 

 

x    

Shelters, teltpladser, 

overnatning 

 x   

Skovgæster (er der skov 

der er et besøg værd) 

 x   

 

 

 

 

 

 


