
Gybels Plantage er en 50 hektar stor bynær skov i den vestlige del 
af Sæby. Skoven er ejet af Frederikshavn Kommune og benyttes af 
mange forskellige brugere. Her i skoven har du mulighed for at løbe 
en tur, dyrke styrketræning, spise din medbragte mad, tage hunden 
med i hundeskoven eller gå en stille tur på hjertestien. På hjerte-
stien er det også nemt at køre med barnevogn. 

Gybels Plantage er perfekt til mo-
tion, leg og ophold. Ved bålplad-
sen kan børnene lege, mens de 
voksne nyder naturen. Selv om 
Gybels Plantage ligger midt Sæby, 
kan man nyde roen og stilheden 
året rundt. 

Her i folderen kan du få overblik 
over området og læse om natu-
ren, historie og om faciliterne. 
 
Velkommen i Gybels Plantage!Plantagen er kommunalt ejet og der er offentlig adgang. 

Følgende regler gælder i skoven:

•  Du må færdes til fods overalt i skoven - hele døgnet.
•   Du må cykle på befæstede veje og stier i skoven – hele 

døgnet.
•   Du må tænde bål, på den indrettede bålplads ved mad-

pakkehuset.
•   Du må plukke nødder, bær, svampe, blomster og andet 

til eget brug.
•   Hunde skal være i snor – undtagen i hundeskoven, hvor 

de må løbe frit.
•  Motorkørsel er forbudt.

Adgangsforhold

Find vej til Gybels Plantage
Skoven er på mange måder en repræsentant for mange af de 
plantager, der ligger på egnen. I begyndelsen af 1900 tallet blev 
der plantet mange plantager rundt omkring i Vendsyssel, og flere 
plantningsselskaber blev etableret. Den typiske træart var gran, 
som skoven indtil nu har bestået af. Det gør at skoven på mange 
måder ikke indeholder så varieret en vegetation, som eksempelvis 
egeskove, der er mere lysåbne. I de kommende år bliver skoven 
gradvist ændret, så der kommer mere løvskov og flere åbne områ-
der. Dette kan være med til at øge naturindholdet i plantagen.

I skoven finder du en stor sø, som på alle tider af året byder på 
mange oplevelser. Blishøns og ænder yngler ved søen, og blishø-
nens specielle advarselsskrig høres ofte, når man kommer til søen. 
I gode svampeår, kan du være heldig at finde svampe som Karl 
Johan og andre spiselige rørhatte. 

I skoven lever der råvildt og egern, og der er set spor efter mår. 
Natuglen holder til i den vestlige ende af skoven, og flere steder 
kan du være heldig at finde uglegylp. 

Om natur og kultur i Gybels Plantage Velkommen i Gybels Plantage

Vi har sat én til fem stjerner på Gybels Plantage, så du nemmere 
kan finde ud af, hvad området egner sig til. Brug det som 
inspiration til jeres næste naturoplevelse – kom så afsted!

Pak Madkurven Ud  Tag på picnic ud i skoven

Pluk de Nordiske Råvarer  Pluk urter, svampe og bær

Få Sved på Panden  Dyrk motion i skoven

Bliv Dus med Naturen  Oplev naturens dyr og planter

Overnat i Naturen  Sov under åben himmel

Stjerner på naturen

Gybels Plantage

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

parkogvej@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dkBlishøne

Center for Park og Vej 2017
Støttet med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

Hvorfor dette antal stjerner?
Gybels Plantage er nem tilgængelig med gode stier og ingen 
bakker. Der er ikke langt fra P-pladsen til madpakkehytten, 
hvilket gør stedet attraktivt som udflugtsmål for familieskovtu-
ren. Der er gode afmærkede stier til løb og anden motion. Des-
uden er der opsat et træningsmodul til styrketræning nede ved 
søen.

Du må plukke urter, bær, blomster og svampe i plantagen til 
eget forbrug. Der er ingen muligheder for overnatning i plan-
tagen – med mindre du lægger dig ude under den klare stjer-
nehimmel!
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Madpakkehuset Svampe (Rørhatte)

Citronsommerfugl Stien i hundeskoven

Motionsredskaber Hjertestien

Vandre- og motionsruter

Hjertesti 
Der er én anlagt sti i Gybels Plantage. Den er 3,5 km lang og 
starter fra P-pladsen på Kjeldgaardsvej. Der er mulighed for, at 
korte turen af til 2,7 km. Stien har status af Hjertesti.

Hjertestien er anlagt i 2011 i samarbejde med Hjerteforeningen i 
Sæby. Stien fører dig rundt i stort set hele skovens udstrækning. 
Ruten er afmærket med Hjertesti-logoet. 

Du kan læse mere om ideen bag hjetestier på: www.hjertestier.dk

På turen rundt på Hjertestien er der mulighed for at dyrke 
styrketræning på motionsredskaberne ved søen.

Glæd hjertet med motion
Det er sjovt og dejligt at bevæge sig. Samtidig forebygger motion 
livsstilssygdomme, motion forlænger livet og giver større velvære.

Hjerteforeningen anbefaler, at vi motionerer 30 minutter hver dag. 

Hvis man kan, giver det bedste resultat, at man træner med høj 
intensitet i kort tid. Dvs med så høj puls, at man kun er i stand til 
at tale med makkeren i begrænset omfang!

Men lige meget hvilket niveau man er på, gælder det om at få 
sved på panden. Måske er hjertestien i rask trav nok til det.

Sæby Hundeskov ligger syd for Kjeldgaardsvej. Den er lidt mere 
end 4 hektar (40.000 m2) stor. Der er et stisystem rundt i arealet.

Hunde må løbe frit i skoven. Hundeejeren skal dog hele tiden 
havde kontrol over hunden.

Hunderacer der er forbudte, må ikke luftes i skoven.

En god historie: Frederik Gybel

Frederik Gybel, som lagde navnet til plantagen 
blev født i 1909. Han kom til Sæby i 1942, hvor 
han overtog en lægepraksis. Fra 1960 til 1975 var 
han skolelæge og købte i den periode gården 
Store Toftelund, hvor han boede frem til sin død 
i 1977. Han var gift med Karen Gybel der døde i 
1978.

Parret havde ingen børn og testamenterede derfor deres formue til 
skolebørn i Sæby og Dronninglund kommuner. Ejendommen Store 
Toftelund med omkringliggende skove var en gave til Sæby Kom-
mune.

Deraf kommer navnet Gybels Plantage.

Parrets urner er nedsat et hemmeligt sted i plantagen.
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