
Tur i Løvdal Skov

Startsted: Havnen i Stinesminde

Slutsted: Havnen i Stinesminde

Faciliteter: Ved havnen er der P-plads, borde, bænke og 
toiletter.

Varighed: ca. 2 timer.

Rutens længde: 6 km.

Tilgængelighed: Ruten går ad almindelige skovveje, 
stedvis i et kuperet terræn. Ikke egnet for 
bevægelseshæmmede. Ruten er ikke afmærket. Fodtøj: 
Almindelige travesko.

Kortlægning af ruten: Den beskrevne rute er 
markeret på kortet herunder.

Netbaserede kort:

Google Earth er et gratis program du kan hente ved at 
klikke på linket Google Earth

Hvis du allerede har Google Earth installeret, så gå ind 
på kortet ved at klikke på linket  Er under 
opdatering.

Link til Mapsource GPX:  Er under opdatering.

Beskrivelse af ruten:

Gå fra P-pladsen til  vejen ”Under Skoven” og følg 
denne op forbi gården Løvdal og herfra videre ned 
mod fjorden, hvor man efter ca. 200 m støder til 
Låenhusvej.  Følg  denne  vej  videre  forbi 
lystbådehavnen ved Høllet. 

Hvor  Låenhusvejen  drejer  til  venstre  over 
dæmningen  fortsættes  ligeud  ad  Skovstien  langs 
Kielstrup  sø,  hvor  man  til  venstre  ser  en  stor 
skarvkoloni. 

Efter  ca.  500  m.  støder  man  på  en  lille  kilde, 
Bredkilde, der løber tværs hen over stien. Her drejer 
man til højre og fortsætter ad stien langs kilden ca. 
600 m. Der er her en ret kraftig stigning og man ser 
kilden  dyb  nede  til  venstre.  Man  når  kildens 
udspring i et lavtliggende vådområde til venstre for 
stien. 

Hvor stien drejer lidt til højre finder man på højre 
hånd en meget stor sten (vandreblok), som har sin 
helt egen historie. Hør denne på audioguiden, som 
er placeret her. 

Efter ca. 200 m kommer man til et hus. Følg stien mod højre herfra ca. 100 m. 

Følg herefter næste sti mod højre og efter ca. 200 m, lige efter at man på højre hånd har passeret en gruppe gravhøje, 
drejer man ad en sti til venstre (hvis man følger stien ligeud, ender man igen ved Kielstrup Sø). 

Efter ca. 200 m støder man til en lidt større vej, som man følger til højre ca. 200 m. 

Hvor vejen deler sig, følger man stien til venstre mod Løvdal (markeret på vejsten).

Ved Løvdal drejer man til venstre og følger vejen (Under Skoven) tilbage til Stinesminde.

Skovstien passerer forbi flere lysninger i et smukt kuperet terræn og der er udsigt til Mariager Fjord flere steder.

Ruten er kortlagt, beskrevet og fotograferet af 

Ole Guldberg og Per Edgar Jørgensen.
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Lystbådehavnen ved Høllet

Løvdalstenen er en vandreblok

http://www.google.com/earth/
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