
Plantage turen, ca. 5,2 km
 Ud ad Branderupvej, l venstre ved 
rasteplads, op gennem skoven og 
hjem via Tingvejen og Sandbjergvej. 
Ved rastepladsen kan man dreje l 
højre og besøge en smuk eng og sø i 
den privat ejede skov syd for vejen. 
Plantagen som ligger på vejen mod 
Agerskov blev oprindelig plantet 

med nåletræer i 1928. Plantagen blev stormskadet d. 
3/12 1999 og blev genplantet med både løv og 
nåletræer. Den ejes af NRH Plantnings forening.

Revslund turen, ca. 6 km
Man går op ad Smedegade, helt ud

l Roostkær skov, som før i den
lhørte flere gårde i Roost. Turen

fortsæ er l venstre ned ad
Revslundvej og l venstre mod 
Rastepladsen, som er et rig gt
dejligt sted at holde pause. I
e eråret er der o e flere forskellige svampe . Gårdene 
på ”Revslund” har oprindeligt været fælles ind l 1771.

Branderup Mark turen, ca. 4,3 – 5,3 km
På Branderup Mark er 
gårdene udfly et fra 
Branderup mellem 
1790 og 1800. Oppe på
Branderup Mark nr 1, 
ligger der en speciel  
have, Alma og Ove 
Willadsens. Hele 
området ligger 60-65 

m o. havet derfor kan man se ned over Branderup by 
og omegn som ligger ca. 30-35 o. havet, altså 30 m 
højdeforskel på 1,9 km.

Bovlund møllerne,  ca. 6,2 km 
Bovlund turen går forbi Branderup 
Møllegård, og den smukke 
Bjerggård, som blev bygget i 1871. 
De gamle stalde brændte først i 
2000erne og de nye stalde blev 
fly et øst for vejen, væk fra is ds 
skrænterne og slugten l højre for 
indkørslen. Vi fortsæ er mod 
Bovlundbjerg men går l venstre 

ad markvejen op over bakken forbi de 4 møller. Man følger 
et seljerøn hegn som blev plantet i 1950. Der er blevet 
lavet et s forløb ved Bjerggården som fører ned forbi en sø
og følger is ds morænebakke kanten.

Branderup Kådner, ca. 5,5 km
Man går op ad Sandbjergvej, og
videre l højre ad Tingvejen l
vejen Branderup Kådner. Der går
man l venstre og ender ved
vejen Sandbjergvej hvor man går 

l venstre hjemad.

Branderup Kirke, ca. 3,4 / 6,5 km
Kirke turen er en meget 
smuk tur, forbi den gamle 
Præstgård som i dag ejes af
private men kirken bruger 
dog konfirmandstuen 
endnu. Videre forbi Kirke 
skoven,  Kirken og Kirke - 
Skovgård. Videre op l 
Sandbjergvej og derfra l 

venstre ned ad bakken og hjemad . Man kan også vælge at 
gå videre op omkring op Branderup Mark, der er flere 
muligheder på turen, tag evt. den kortere vej, skråvejen 
ned ad og videre ned ad Friskjærvej.
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