Velkommen til stier langs kysten
En ekstra oplevelse

Tofte Skov med tårnet, hvor man kan
være heldig at se krondyr, er det helt store
trækplaster her på stedet. Men stierne ude
langs kysten er også et besøg værd.
Her kommer man gennem et afvekslende
landskab med forblæst skov og hede og
en spændende lavvandet kyst med et rigt
fugleliv.

Troldeskov og hede

På stierne længst fra kysten møder man
spændende skov med gammel birk og
eg. Træerne er i tidens løb fældet mange
gange. Det har skabt store buketter af krogede træer, som snor og vrider sig som
troldearme op mod himlen.
Skoven blev før i tiden brugt til at skaffe
brænde – og tømmer. Måske blev brændsel fra skoven også brugt til at inddampe
(syde) salt af havvand – så man kunne
nedsalte sild fanget langs kysten.
Omkring skoven er der åbne arealer med
hede, som har været afgræsset med husdyr. I 2008 ryddede Aage V. Jensen Naturfond en del bjergfyr, som truede med at
dække heden.

Sandhuset

Der har ligget et lille arbejderhus, Sandhuset, på det sted, hvor toiletterne syd for
stisystemet er i dag.
Sandhuset hørte under Lindenborg Gods.
Det var hjem for arbejdsmand Niels Larsen og hans familie frem til 1939. Niels
Larsen arbejdede i Tofte Skov og passede
Sandhuslågen, som var godsets led nær
huset. Familien ejede en hest og en ko,
som sandsynligvis har græsset i skoven og
på heden.
Efter 1939 blev Sandhuset i nogle år brugt
til husvildebolig, hvorefter det blev fjernet.

Badestrand og fugleparadis

Om sommeren er stranden ud for de sydlige P-pladser et fint og børnevenligt sted
at bade. Bunden er sandet og vandet er
lavt langt ud.
Ofte blottes store sandflader og sandbanker med et rigt liv af smådyr. Især i træktiden om efteråret og foråret kommer mange vandfugle på besøg for at nyde godt af
det fyldte spisekammer.
God tur!

Pelikanfod

Aage V. Jensen Naturfond
Lille Vildmose og områderne med stier
langs kysten blev købt af Aage V. Jensens
Fonde i 2002, og de overgik i 2007 til en
ny fond: Aage V. Jensen Naturfond.

Aage V. Jensens Fonde blev stiftet af tømrermester Aage V. Jensen i 1977. Aage V.
Jensen havde tjent store penge på byggerier
og var stærkt engageret i den frie natur og
dens vilde dyr og fugle. Som led i sit engagement ønskede han at støtte ’naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse’.
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Aage V. Jensen Naturfond bidrager til at
genoprette og beskytte dansk natur og giver
støtte til at indsamle og formidle viden om
naturen. Fonden ejer i dag 14.000 hektar
naturområder fordelt på 24 ejendomme i
Danmark.

