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.
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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.
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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.
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Rideruten Vendsyssel
(www.riderute.dk)

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 a
stien.
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Gamle fredsskovsdiger kan stadig ses
mange steder. Digerne blev opført for at
beskytte de få resterende skovarealer i
Danmark i starten af 1800-tallet.
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Begge ruter er tydeligt skiltede med
vn
sorte pæle
shogasymboler.
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