
Tønballe

Find vej i Danmark!

Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du 
udprinte et kort med alle poster i Tønballe og 
finde ideer til brug af kortene på Horsens  
Orienteringsklubs hjemmeside:

www.horsensok.dk 

Du kan også finde henvisninger til andre ”Find 
vej i Danmark” aktiviteter i hele landet på:

www.findveji.dk

Tønballe naturcenter
Hovedbygningen på Tønballegård blev opført i 
1886-88. Forinden lå der en mindre gård. I 1981 
overtog Naturstyrelsen Tønballegård, og stedet 
virker i dag som et videns- og oplevelsescenter 
med natur- og miljøforhold som omdrejnings-
punkt.  På centret undervises skoleklasser og 
der arrangeres kurser for institutionspersonale, 
erhvervsfolk og andre grupper.

Naturen omkring centret er en mosaik af 
skove, marker, overdrev, græsningsskove, enge 
og strande, der tilsammen udgør levesteder for 
adskillige dyre- og plantearter. Skovene drives 
efter naturnære principper, hvorfor mange af 
de døde træer i skoven får lov til at blive stå-
ende eller rådne på jorden. De udgør leveste-
der for mange insekter og fugle, hvis livscyklus 
er knyttet til dødt træ. Om foråret blomstrer 
orkidéen Ægbladet Fliglæbe i Askehullet, og 
grævlingen graver sine huler og gange i skræn-
terne ved Teglværksdalen. Rådyr og ræve ses 
ofte i skovene og på markerne.
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Fandt du den rigtige post?   Tjek rigtigheden på www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.

Hvad er “Find vej i …”?
”Find vej i …” er et tilbud til dig, 
der gerne vil have en anderledes 
oplevelsestur – en slags skattejagt 
i skoven med familien, venner eller 
kollegaer.

Kortet i denne folder giver dig mu-
lighed for at finde de opsatte pæle, 
der markerer posterne. På hver pæl 
finder du postens nummer, en kode bestående af tre 
bogstaver og en stiftklemme.

Find så mange af posterne du/I har lyst til. Vælg f.eks. 10 
poster ud. Hvem finder dem hurtigst? Posterne kan findes 
i tilfældig rækkefølge eller de kan findes i en rækkefølge 
bestemt på forhånd. Bestem selv, hvordan I vil udfordre 
hinanden eller måske bare have en hyggelig tur rundt i 
skoven.

Fandt du den rigtige post?
Notér posternes kontrolbogsta-
ver eller brug stiftklemmen ved 
posten, i felterne nedenfor. Tjek 
rigtigheden på 

www.findveji.dk under skovens 
navn og ”facit”.

Kortforklaring
Startstederne er markeret med en violet trekant . Po-
sterne står i centrum af de violette cirkler.
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo tyk-
kere stregen er, desto bredere er vejen/stien. 

Hvid farve er åben skov, grønt er tættere skov, krafitig 
grønt er meget tæt skov.

Gul farve er marker og græsarealer. 

De sorte prikker betyder at marken er dyrket og derfor 
ikke må betrædes.

Blå farve er grøfter, søer og moser. 

Brun farve er højdekurver og diger.
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