
Generel beskrivelse af 
vandre- og løberuter:
For alle ruter gælder, at de ligger i naturskønne om-
råder i og omkring Hellevad by. Ruterne er både til 
gående og løbende publikum, samt barne vogns- og 
kørestolsbrugere. Nogle kan der også cykles på. 
Ruterne er udvalgt af lokale brugere og lagt, så flest 
mulige landskabstyper passeres. Ruterne, som er 
skiltede med farvede pile undervejs, beskrives i den 
efterfølgende tekst med udgangspunkt fra kirken 
og mod vest.

2 km rute (rød rute)
En rute, der henvender sig til alle typer af brugere – 
unge, ældre, børn, barnevogn, gående eller løb ere. 
Der er bord- og bænksæt undervejs. Ruten bringer 
dig ud over engene og langs åen. Turen fører forbi 
sandfanget (”Trampe stien” starter her) og videre op 
mod skoven. Herefter med asfalt vejen retur til kirken. 
Bemærk at der på hele ruten er flotte udsigter ud over 
skoven og engene med Helle vad Kirke i baggrunden.

5,5 km rute (blå rute)
En rute, der henvender sig til dig, der ønsker at gå 
en lidt længere tur. Turen er også en ideel løberute. 
”Skovdelen” på ruten er kuperet. Til start følges 2,0 km 
ruten. Inden du kommer til skoven fortsættes mod 
vest ad markvejen. Mod nord på asfalt vejen i en rund-
tur retur til skoven. I skoven passeres ”Dybdal”, ”Hellig 
kilde” og udsigtstårnet. hvorfra der er en fantastisk 
udsigt ud over hele området. Du fortsætter herefter 
videre gennem skoven tilbage til asfaltvejen og retur 
til kirken. Der er også på denne rute rig mulighed for 
at holde hvil / spise den medbragte madpakke ved de 
opstillede bord- og bænksæt eller i ”madpakkehuset”.

7 km rute (gul rute)
En rute, der primært henvender sig til løbere. I forhold 
til 5,5 km ruten adskiller denne rute sig ved, at du 
bliver ført rundt i en anden del af skoven og bagud 
af skoven ad en grusvej mod Brystrup. Ved asfaltvejen 
går turen ned mod Hellevad by, som også her tager 
sig flot ud. Videre ind i byen og hen mod skolen, 
hvor der er mulighed for at hvile sig på ”Gustes Eng”, 
der også har byens friluftsscene. Ruten sluttes af ved 
kirken.

8 km rute (grøn rute)
Den længste rute er velegnet også til cyklister. Den 
fører dig ad cykelstien ud af byen mod ”Smut-Ind” og 
herfra mod Klovtoft. Via Vandmøllevej kommer du 
forbi den flot renoverede Hellevad Vandmølle, hvor 
Surbækkens vandløb er retableret – en oplevelse i sig 
selv. Den resterende del af ruten er en kombination 
af 5,5 og 7,0 km ruterne. I skoven kommer du dog 
ud omkring søerne, hvor der er udsigt mod Ørslev, 
Agerskov og Rangstrup.

•  Der gøres opmærksom på, at al færdsel og ophold 
sker på eget ansvar.

•  Om du vælger 2 – 5,5 – 7 eller 8 km ruten, ønskes 
du en god tur med gode naturoplevelser.

Projektet ”Rundt om Hellevad” er støttet af:
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, LAG 
Aabenraa

Aabenraa Kommune har støttet med udarbejdelsen af 
folder og kortmateriale.
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