
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
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