
Plantagen er ejet af Frederikshavn Kommune og der er 
offentlig adgang til hele arealet. Følgende regler gælder i 
skoven:

• Du må færdes til fods overalt i skoven - hele døgnet

•  Du må cykle på veje og stier, forudsat at stien frem-
træder som egnet til cykling med almindelige cykler. 
Mountainbikes er også kun tilladt på veje og stier, selv-
om de kan cykle udenfor veje og stier

•  Du må tænde bål på den indrettede bålplads ved mad-
pakkehuset

•  Du må plukke nødder, bær, svampe, blomster mm, men 
kun til eget brug

• Hunde skal være i snor 

• Motorkørsel er forbudt

Adgangsforhold

Find vej til Gybels Plantage

Vi har sat én til fem stjerner på Elling Plantage, så du nemmere 
kan finde ud af, hvad området egner sig til. Brug det som inspi-
ration til jeres næste naturoplevelse – kom så af sted!

Pak Madkurven Ud  Tag på picnic ud i skoven

Pluk 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

Elling Plantage
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Hvorfor dette antal stjerner?
I skoven er der masser af fine steder, du kan sætte dig i skov-
bunden, langs åen eller i græsset på engen og nyde din med-
bragte mad. Der findes også borde og bænke på udvalgte 
steder. Se placering på kortet. Stierne i skoven er brede og 
med stabilt underlag. Det gør dem velegnet til forskellige for-
mer for motion, og det er nemt at komme rundt med f.eks. 
barnevogn de fleste steder. 

Du må plukke nødder, bær, blomster, svampe m.m. i skoven 
til eget forbrug. Du har mulighed for at overnatte i shelteren i 
østenden af skoven

Velkommen i Elling Plantage

Elling Plantage er en af Frederikshavn Kommunens største skove. 
Elling Plantage ligger vest for Mariendalsvej ved Elling By langs 
Elling Å. Skoven dækker ca. 55 hektar fra Mariendal Mølle og til 
Starbakvej. På den ca. 4,5 km lange sti, der starter ved P-plad-
sen på Mariendalsvej, kan skovgæsten opleve en meget varieret 
skov og natur med enge og vandløb. Elling Å snor sig på sydsiden 
af skoven, og vandet og skoven indbyder til ro og fordybelse på 
turen. Her i folderen kan du få overblik over området og læse om 
naturen, historien og om faciliteterne. 

Velkommen i Elling plantage!

Om natur og kulturspor i Elling Plantage

Elling Plantage er rig på natur og huser  
flere interessante arter som odder, isfugl  
og rød glente. Fra forår til efterår kan du 
ofte opleve rød glente svævende over en-
gene midt i skoven. Glenten er en stor 
fugl med et vingefang på op til 165 cm. 
Den er meget nysgerrig og kommer tæt 
på skovgæsten. Isfuglen flyver livligt op og ned langs Elling Å 
og Stabækken eller sidder og fisker fra en gren. Både isfugl og 
glente yngler i området. 

Elling Å er også hjemsted for en større  
be  stand af oddere. Odderen har siden 
1950’erne været truet af udrydning i 
Danmark, men har nu igen indtaget den 
danske natur. Odderen er en fantastisk 
svømmer, og kan blive ganske stor. 
Der er fundet eksemplarer på helt op til 
130 cm og 13 kilo. Er man heldig kan odderen opleves langs åen 
i skumringen eller morgenstunden, hvis man går stille. Om vin-
teren kan dens fodspor eller glidebaner ses langs vandløbet. 

Herudover er skoven hjemsted for en 
masse småfugle, egern og andre almin-
delige pattedyr, som rådyr, ræve og mår. 
Nogle år kan du også være heldig at finde 
mange forskellige spisesvampe i skoven. 
Specielt rørhatte finder du flere steder. 
På engen i de gamle å-løb, findes enkelte 
gule åkander og andre spændende blomster.

Faciliteter i plantagen

Du finder også en shelter i skoven, plus et madpakkehus og 
bål plads med vand. Ved shelteren findes en lille indhegning til 
heste, som kan benyttes af ridende på Riderute Nordvendsys-
sel. 

Elling
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Odder

Broget fluesnapper

Isfugl



En god historie

På engene midt i skoven finder du en masse små sjove vand-
huller. De er rester fra det gamle å-løb fra tiden inden åen blev 
rettet ud og slyngede sig over engen. Udretningen ændrede 
naturen, så der i dag er en stor eng. Enkelte steder kan der ses 
små dæmninger, og der er rester af et overrislings anlæg, som 
en tidligere lejer af jorden har lavet, for at vande engen i tør-
re perioder.

Boligen i skoven er den tidligere skovfogedbolig. Her fandtes 
tidligere både savværk og planteskole. Her lå også den gamle 
præstegård, som blev flyttet i slutningen af 1800-tallet, hvor-
efter ejeren af Ellinggård købte jorderne og plantede skoven. 
Plantagen blev senere overdraget til Elling Kommune og senere 
Frederikshavn Kommune.

Årstiderne i Elling Plantage

Alle årstider er fantastiske i Elling 
Plantage. Om vinteren er der ro og 
læ blandt nåletræerne, og mange 
muligheder for at se dyrespor. Om 
foråret er der masser af aktivite-
ter blandt de mange småfugle, og 
på den store eng kan man være 
heldig at se rød glente på jagt. 
Sensommeren byder på et væld af 
brombær og hindbær, om efteråret 
findes mange forskellige svampe 
- specielt rørhatte er nemme at 
finde.

Afmærket vandresti og riderute

 
Offentligt areal

Hjertesti 3 km

Sti i hundeskoven
 

Der findes en anlagt vandresti i Elling Plantage. Stien er 4,5 km 
lang og starter fra P-pladsen på Mariendalsvej. Ruten er ganske 
let tilgængelig, og uden de helt store bakker. Til gengæld oplever 
du en meget varieret natur på din gåtur. Stien går igennem flere 
forskellige typer skov, over åbne engarealer og langs Elling å. 
Her findes mange fine steder til ro og fordybelse. Stien er også 
meget benyttet til løbeture. 

Udover vandrestien går Riderute Nordvendsyssel gennem sko-
ven, og der er en del ridende, der benytter skoven. Rideruten 
er i alt ca. 200 km lang og går gennem hele den nordlige del af 
Vendsyssel. Se mere om ruten på: www.riderute.dk

 
Offentligt areal

Sti 4,5 km

Rideruten Vendsyssel
(www.riderute.dk)

Cykelruter: Den Grønne Tur
og national rute 5 (Østkystruten)
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