
Vandre- og motionsruter

Begge stier starter på gårdspladsen på Knivholt Hovedgård.

Knivholt-stien / ca. 5,5 km (blå rute)
Stien forener den gamle herregårdsskov ved Knivholt med den 
mere uberørte natur i Teglværksskoven. Knivholt Skov har haft 
mange brugsformål, bl.a. for besættelsesmagten under  
2. verdenskrig, og før det for beboerne på herregården. Derfor er 
der mange anlagte veje/stier og generelt gode forhold for færdsel 
rundt i området.

Teglværksskoven har derimod 
i lange perioder ligget 
uberørt hen. Naturen er 
mere nærværende og kan 
tydeligt høres og fornemmes 
overalt. Denne del af stien er 
anlagt som natursti og kræver 
derfor egnet fodtøj. Der vil i 
perioder være vådt/blødt føre 
i området. 
 
Hjertestien i Knivholt Skov / ca. 3,3 km (rød rute) 
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Hjerteforeningen 
anlagt en Hjertesti. Ruten er ca. 3,3 km og fører dig rundt 
i  Knivholt Skov og den vestlige vildtkorridor. Ruten er skiltet 
med Hjertesti-logoet. Læs mere om ideen bag hjertestier på 
hjemmesiden www.hjertestier.dk eller tag en folder ved starten af 
stien.

Få mere motion i hverdagen 
Daglig motion er ikke bare godt for humøret, det er også med 
til at sikre dig mod livsstilssygdomme. Al motion gavner, og du 
behøver ikke at bruge hele din fritid. Et godt resultat fås ved 
træning med høj intensitet i kort 
tid. Dvs. at pulsen er høj eller 
meget høj, og du kun er istand til 
at tale i begrænset omfang.

Undersøgelser har vist, at 15 
minutters hård træning om ugen 
forbedrer konditionen lige så 
meget som 10 timers (!) ugentlig 
træning ved lav intensitet. Få 
dig evt. en træningsmakker, så 
er der større chance for at holde 
motivationen oppe undervejs.

Knivholt Hovedgård - et lokalt samlingssted

Knivholt Hovedgård står i dag smukt renoveret med renæssance-
have og søer i stil med den oprindelige herregård. Bygningerne 
fungerer som kulturhus for adskillige arrangementer som koncerter, 
knivkurser, idrætsarrangementer, motorcykeltræf, kræmmermar-
keder, harmonikatræf og fugle- og hundeudstillinger. Der udlejes 
også lokaler og faciliteter til private fester.

Knivholt er desuden hjemsted for en lang række foreninger, en 
børnehave og Naturcenter Knivholt. Besøg også www.knivholt.dk - 
og læs hele historien om stedet og de mange muligheder.

Faciliteter i området

Fugletårn, shelters, WC, 
madpakkerum og bålplads 
Kan benyttes af alle uden 
forhåndsaftale.

Naturskole 
Indeholder gode faciliteter 
til undervisning, møder mm. 
Reservation påkrævet. 
Kontakt Naturvejleder Bo 
Storm direkte på tlf. 2948 
6001, hvis arrangementet 
involverer naturformidling.

Information og udstillinger 
I hovedgårdens lokaler findes 
historiske udstillinger, følg 
skiltning på stedet. Rundt om 
i skoven er der opsat info-
tavler om naturen i området.

Bålhus 
Kan benyttes efter aftale. 

Cykelrute og Riderute 
Cykelruten Grøn Tur med for-
midling om natur og historie 
omkring Frederikshavn går 
igennem Knivholt. Det samme 
gør Rideruten Vendsyssel 
(se www.riderute.dk). Mulig-
hed for parkering af trailer.

Transport til/fra 
NTs busser (linie 1,4,11,14) har 
stoppested ud for Knivholt 
eller v. rundkørslen på Hjør-
ringvej/Knivholtvej.

Parkering 
Der er parkering på gårds-
pladsen for besøgende.

Gamle fredsskovsdiger kan stadig ses 
mange steder. Digerne blev opført for at 
beskytte de få resterende skovarealer i 
Danmark i starten af 1800-tallet.

Begge ruter er tydeligt skiltede med 
sorte pæle og symboler.

Den hvidkalkede hovedgård omringes af mange smukke søer.

Aftaler/reservering: find tlf. og e-mail på www.knivholt.dk
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med Hjertesti-logoet. Læs mere om ideen bag hjertestier på 
hjemmesiden www.hjertestier.dk eller tag en folder ved starten af 
stien.

Få mere motion i hverdagen 
Daglig motion er ikke bare godt for humøret, det er også med 
til at sikre dig mod livsstilssygdomme. Al motion gavner, og du 
behøver ikke at bruge hele din fritid. Et godt resultat fås ved 
træning med høj intensitet i kort 
tid. Dvs. at pulsen er høj eller 
meget høj, og du kun er istand til 
at tale i begrænset omfang.
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meget som 10 timers (!) ugentlig 
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dig evt. en træningsmakker, så 
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Knivholt Hovedgård står i dag smukt renoveret med renæssance-
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fungerer som kulturhus for adskillige arrangementer som koncerter, 
knivkurser, idrætsarrangementer, motorcykeltræf, kræmmermar-
keder, harmonikatræf og fugle- og hundeudstillinger. Der udlejes 
også lokaler og faciliteter til private fester.

Knivholt er desuden hjemsted for en lang række foreninger, en 
børnehave og Naturcenter Knivholt. Besøg også www.knivholt.dk - 
og læs hele historien om stedet og de mange muligheder.
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Fugletårn, shelters, WC, 
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Kan benyttes af alle uden 
forhåndsaftale.

Naturskole 
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Kontakt Naturvejleder Bo 
Storm direkte på tlf. 2948 
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Kan benyttes efter aftale. 

Cykelrute og Riderute 
Cykelruten Grøn Tur med for-
midling om natur og historie 
omkring Frederikshavn går 
igennem Knivholt. Det samme 
gør Rideruten Vendsyssel 
(se www.riderute.dk). Mulig-
hed for parkering af trailer.

Transport til/fra 
NTs busser (linie 1,4,11,14) har 
stoppested ud for Knivholt 
eller v. rundkørslen på Hjør-
ringvej/Knivholtvej.

Parkering 
Der er parkering på gårds-
pladsen for besøgende.

Gamle fredsskovsdiger kan stadig ses 
mange steder. Digerne blev opført for at 
beskytte de få resterende skovarealer i 
Danmark i starten af 1800-tallet.

Begge ruter er tydeligt skiltede med 
sorte pæle og symboler.

Den hvidkalkede hovedgård omringes af mange smukke søer.

Aftaler/reservering: find tlf. og e-mail på www.knivholt.dk
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