
 

.Landskabet 

 

Mellem Hirtshals og Sindal ligger et langstrakt 
morænebakkelandskab, der flere steder når op 
omkring 90 meters højde. Baggesvogn Gods lig-
ger i kanten af dette område. 
 
Det er et område der terrænmæssigt er meget 
varieret. Vest for Borrisholtvej, der deler skoven i 
to, er skovbunden svagt til moderat kuperet. På 
østsiden af vejen falder terrænet dramatisk fra 
vejen og ned mod en langstrakt dal med vandlø-
bet Hesselbækken i bunden.  
Et af de mest vilde og maleriske partier i skoven 
er Djævlekløften. De mosgroede bøgestammer 
står eller ligger på de stejle skrænter ned mod 
det kraftigt slyngede vandløb i kløftens bund. 
Denne del af skoven er udlagt som urørt skov. 
Derfor bliver dødt ved ikke fjernet, men lades til-
bage i skovbunden til gavn for insekter og svam-
pe. 

Baggesvogn skov 

Baggesvogn Skov 
 

Baggesvogn Skov, mellem Astrup og Bindslev 
ca. 5-6 km nordvest for Sindal i Hjørring Kom-
mune, er en af Europas nordligste naturlige fre-
dede bøgeskove med mange 200-årige bøge-
træer. Skoven byder på flere muligheder for go-
de gåture af småveje og stier. Der er en mindre 
parkeringsplads på østsiden af Borrisholtvej. Fra 
P-pladsen er der adgang til stisystemet. I den 
østlige del af skoven er der afmærkede ruter. 
 
Skoven hører under Herregården Baggesvogn. 
Der er ikke offentlig adgang til herregården. 
Det fredede område omfatter ca. 140 ha i Bag-
gesvogn. Til fredningen hører endvidere Vorholt 
skov, der er kendt for sine mange store og gam-
le egetræer. Store dele af området er udlagt 
som urørt skov og i andre dele er der stadig mu-
lighed for almindelig skovdrift.  

Hjørring Kommune 



Plantelivet 
 

Baggesvogn Skov har sammen med Eskær 
Skov Danmarks nordligste bøgebevoksninger af 
naturlig oprindelse. I Baggesvogn udvikles i 
modsætning til andre steder i Vendsyssel høj-
skov og ikke bare krat. Mange af træerne har 
kroget vækst med krøllede hovedgrene. 
Bøgeskoven indeholder mange planter, som ikke 
er så almindelige i Nordjylland. Eksempler: 
Skovspringklap, slangeurt, dunet steffensurt, 
skov-padderok, skov-svingel, skovmærke, små-
blomstret balsamin. Endvidere findes skov-
hullæbe, hyldebladet baldrian, skov-galtetand, 
kambregne, majblomst og stor konval. I bøgebe-
voksningerne ned mod Hesselbækken gror tætte 

Dyrelivet 
 

Om foråret høres sangfugle som havesanger, 
skovsanger, munk og sangdrossel. Broget flue-
snapper, rødstjert, spætmejse og kernebider er 
også ynglefugle her. Hvis man er heldig, kan 
man også observere grønspætte og rød glente. 

Ture og seværdigheder 
 

En vandrerute markeret med grønne pile udgår 
fra P-pladsen ved Borrisholtvej (markeret med 
rødt på kortet). Stien fører ned ad en stejl 
skrænt. I dalbunden fortsætter ruten mod nord til 
Baggesvognvej og retur sydpå på den anden 
side af dalstrøget. Tilbage på vestsiden af dalen 
går turen igennem den dramatiske og flotte 
Djævlekløft. Alt i alt en flot og varieret tur på ca. 
4 km. Fornuftigt fodtøj anbefales, da der er sum-
pet og leret flere steder 
Der er endvidere veje i den vestlige del af sko-
ven, der også gerne må benyttes. (Markeret med 
gult på kortet) 

Publikums færdsel 
 

Selv om du færdes i et fredet område med  
offentlig adgang, skal du være opmærksom på, 
at jorden er privatejet. For det fredede område 
gælder:  
 
 Gående færdsel er velkommen i skoven fra 

kl. 7.00 til solnedgang 
 Færdsel og ophold uden for stier og veje  

er ikke tilladt 
 Hunde skal føres i snor 
 Båltænding er ikke tilladt 
 Der må indsamles bær og svampe til eget 

forbrug, når de kan nåes fra veje og stier. 
 
Al færdsel sker på eget ansvar 
 

Denne brochure er udgivet i et samarbejde mel-
lem Danmarks Naturfredningsforening, 
Hjørring afdeling og Hjørring Kommune    
Se mere om DN-Hjørring, scan koden: 


