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Min kone Birte og jeg er turleder i DVL Sønderjylland, hvor vi 
bl.a. laver vandre- og cykelture i Sydslesvig.

Vi har været medlem af DVL siden 2010, og har vandret i både 
Norge, Tyskland, Frankrig, Østrig og Italien ud over DK.

Foredraget her er ikke fyldestgørende over emnet Sydslesvig, 
så der er rig mulighed til at søge videre efter ture.



Agenda

• Adgangsforhold – Betrettungsrechten
• Skiltning
• Kortmateriale
• Fjernvandre- og cykelruter
• Naturparker med mere
• Bynære ture



• I det åbne land må alle midlertidigt, med henblik på rekreation, 
benytte gader, stier og andre offentlige arealer, og private veje 
og stier af enhver art inklusiv deres rabatter.

• I Slesvig-Holsten er det dog ikke tilladt at gå eller cykle ind 
over landbrugsområder (dyrkede områder) af enhver art.

• Deutschen Landwirtschafts-Gesellschafts info over emnet.

https://www.dlg.org/de/mitgliedschaft/newsletter-archiv/2020/30/privatleute-auf-wirtschaftswegen-so-ist-die-rechtslage


• Alle må med henblik på rekreation benytte skoven på eget 
ansvar. Adgang mellem solnedgang og solopgang (nattetid) er 
begrænset til skovstier.

• Hvis man har et andet formål end rekreation som f.eks. samle 
svampe eller overnatte i telt, så skal der indhentes tilladelse hos 
skovejeren.



• Alle må med henblik på rekreation benytte stranden på eget 
ansvar. Denne ret kan begrænses på visse strandafsnit af den 
Slesvig-Holstenske forvaltning f.eks. i naturparker.

• Medtagning af hunde er forbudt på strækninger af stranden med 
travl badeaktivitet fra 1. april til 31. oktober, medmindre 
kommunen bestemmer noget andet.



• På denne vejstrækning er alle køretøjer forbudt. 
Det er tilladt at gå. Cyklister må stå af og trække 
cyklen.

• På denne vejstrækning er det forbudt at gå. Det 
der vises i den røde cirkel er forbudt.

BEMÆRK – På de små veje må der køres med 100 Km/t!



• Denne vejstrækning må benyttes af både gående 
og cyklister (Fællessti) – Cyklister skal tage 
hensyn til fodgængerne.

• Eksempel på undertavle. På denne vejstrækning er 
alle køretøjer forbudt – Undtagen hvis man har et 
ærinde. 



• Eksempel på korrekt skiltning af privatvej med 
forbud. Der skal stå hvad der er forbudt eller 
tilladt.

• Eksempel på korrekt skiltning af privatvej med 
tilladelse på eget ansvar. 

Skiltning af privatveje – Lad være med at udfordre disse skilte!



• Skiltet med uglen er det mest almindelige. 
Forstyrrelser, ødelæggelse eller ændringer i det 
beskyttede område eller dets bestanddele er 
forbudt. Vandring på offentlig tilgængelige stier i 
reservatet er tilladt.

• Eksempel på et ældre skilt med samme betydning. 

Skiltning af naturreservater eller vildtreservater



• De bedste kort er ”Amtliche Wander- und Freizeitkarten 
1:50.000“ udgivet af „Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Schleswig-Holstein“.

• Køb dem her Geobuchhandlung Kiel.

https://geobuchhandlung.eshop.t-online.de/Schleswig-Holstein/Wandern


Fjernvandre- og cykelruter

• Fjernvandre- og cykelruter
• Grenzroute
• Westlicher Ochsenweg
• Östlicher Ochsenweg
• Der Fördesteig
• Der Wikinger-Friesen-Weg
• Nord-Ostsee-Kanal
• Cykelruter i Nordfriesland



• Grenzroute er en fortsættelse af Gendarmstien ud mod 
Vadehavet bare på cykel.

• Cykelruten kan gøres i 8-taller i kombination med den 
danske ”Grænseruten”, hvor man så passerer alle de helt 
små og ukendte grænseovergange.

https://www.grenzroute.de/startseite/


• I Sydslesvig skifter Drivvejen navn til Westlicher 
Ochsenweg. Den findes kun i brudstykker her.

• I Langenberger Forst ved Leck får man et godt indtryk over 
hvordan vejen så ud for 200 år siden.

https://www.nordfrieslandtourismus.de/default-wAssets/docs/ThemenwegeSuedtondern/Ochsenwegroute_2011-10E2-4c-2seitig.pdf


• Hærvejen fortsætter ned igennem Sydslesvig til Wedel ved 
Elben.

• I Sydslesvig skifter Hærvejen navn til Ochsenweg. 

https://www.sh-tourismus.de/aktivitaet/mit-dem-rad/ochsenweg


• Gendarmstiens pendant i Sydslesvig hedder Fördesteig.
• Fördesteig er i realiteten dannet til en lang sti af et utal af 

lokale stier.

https://www.fördesteig.de/


• Der Wikinger-Friesen Weg er en kyst til kyst cykeltur.
• På denne cykeltur vil man kommer forbi en lang række af 

historiske steder med tilknytning til Danmark.

https://www.wikinger-friesen-weg.de/startseite/


• På Nord-Ostsee-Wanderweg vandrer man langs Nord-
Ostsee kanalen (dansk: Kielerkanalen)

• Man kan også cykle langs med Nord-Ostsee kanalen – Den 
hedder NOK-Route.

https://www.wanderbares-deutschland.de/wege/alle-wege/nord-ostsee-wanderweg-4840e20e0a
https://www.sh-tourismus.de/aktivitaet/mit-dem-rad/nok-route


• Vandreruter i Nordfriesland er ikke systematisk tilgængelig 
på internettet. Her henvises der til kortene: Amtliche 
Wander- und Freizeitkarten 1:50.000 1-2-3.

• Derimod cykelruter findes der mange af.
• På denne hjemmeside er der samlet en oversigt af cykelruter

omkring Bredstedt/Husum.

https://nordfrieslandtourismus.de/de/service/downloads.php


Naturparker med mere

• Naturparker med mere
• Obere Treenelandschaft
• Gelting Birk
• Schlei
• Hüttener Berge
• Westensee
• Aukrug
• Der Naturpark-Wanderweg
• Grünes Binnenland
• Hallig Hooge
• Hamburger Hallig



• Obere Treenelandschaft er et meget benyttet vandreområde 
ved Oversø-Frørup lidt syd for Flensborg.

• På deres hjemmeside findes et oversigtskort med vandre- og 
rideruter.

https://www.oberetreenelandschaft.de/
https://www.oberetreenelandschaft.de/seite/105382/wanderwege-und-reitweg.html


• Geltinger Birk er et fredet kystnært område med udsigt til 
Broager, Sønderborg og Kegnæs.

• I GPS-appen Komoot er der samlet en gruppe med vandre-
og cykelruter.

https://www.gelting.de/tourismus/geltinger-birk.html
https://www.komoot.de/guide/157734/hiking-around-natural-park-geltinger-birk


• Naturpark Slien/Schlei med den længste fjord i Sydslesvig.
• Den smukke by Slesvig med domkirken ligger i bunden af 

fjorden.
• Det er muligt at vandre og cykle langs fjorden, også i 8-

taller.
• Der Naturpark-Wanderweg starter i Naturpark 

Slien/Schlei. Info om turen kommer på en særskilt side.

https://www.naturparkschlei.de/
https://www.naturparkschlei.de/fileadmin/Mediendatenbank_Naturpark/pdf/uebersichtstafel-wanderweg.pdf


• Hüttener Berge er et fredet morænelandskab.
• Landskabet ligger mellem Slien og Kielerkanalen med 

mange flotte udsigter.
• I GPS-appen Outdooractive er der samlet en gruppe med 

vandre- og cykelruter.

https://www.naturpark-huettenerberge.de/startseite/
https://www.ostseebad-eckernfoerde.de/wanderrouten-huettener-berge


• Naturpark Westensee ligger ved Kiel.
• Det er her i området at Ejderen har sit udspring.
• På deres hjemmeside har de samlet en oversigt af både 

vandre- og cykelture.

https://nwoe.de/
https://nwoe.de/category/naturpark/wanderwege/


• Naturpark Aukrug ligger ved Neumünster.
• Aukrug betyder krogsø skabt af åens slyngninger i 

landskabet.
• På deres hjemmeside har de samlet oversigt af både vandre-

og cykelture.

https://www.naturpark-aukrug.com/
https://www.naturpark-aukrug.com/aktiv-unterwegs/wandern
https://www.naturpark-aukrug.com/aktiv-unterwegs/radfahren


• Man kan også vandre igennem fire af Slesvig-Holstens 
naturparker i et stræk. 

• Der Naturpark-Wanderweg - På deres hjemmeside her er 
der en samlet en oversigt over vandreturen med folder.

https://naturparkwanderweg.de/


• Grünes Binnenland ligger i området mellem de fem byer 
Flensborg, Slesvig, Husum, Rendsborg og Heide.

• Området er præget af den sydslesvigske geest.
• I Outdooractive har organisationen samlet en oversigt af 

både vandre- og cykelture.

https://www.outdooractive.com/de/source/touristinformation-gebietsgemeinschaft-gruenes-binnenland-e.v/36782535/#dmdtab=oax-tab4


• Hallig Hooge ligger i Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer.

• Hallig Hooge har et sommerdige, og kan derfor ikke regnes 
for en ægte hallig.

• På deres hjemmeside har de en folder over halligen.

https://www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/
https://hooge.de/halligurlaub/tagesausflug/velkommen-til-hallig-hooge
https://hooge.de/application/files/5915/9585/9651/Internet_Hooge-einen-Tag-DK.pdf


• Hamburger Hallig ligger i Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer.

• Hamburger Hallig kan besøges tørskoet efter en 5 km 
vandring langs vejen gennem strandengen.

• På deres hjemmeside har de en folder over halligen.

https://www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/
https://halligen.de/halligwelt/halligen-erleben/hamburger-hallig
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-content/uploads/2020/03/hamburger-hallig-web-2018-07.pdf


Bynære ture

• Bynære ture
• Flensborg – Kaptajnsruten
• Flensborg – Rom og sukker ruten
• Flensborg – Jugendstil ruten
• Slesvig – Historische Stadtrundgänge durch Schleswig
• Husum – Husumer Kulturpfad
• Rendsborg – Die Blaue Linie



• Kaptajnsruten følger en Flensborg-kaptajn på hans tur 
gennem byen. Ruten er afmærket på jorden. Skiltene ved de 
respektive stationer beskriver de historisk maritime steder 
på ruten.

• Kaptajnsruten - På Flensborgs søfartsmuseums hjemmeside 
er der en oversigt over turen.

https://www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/da/rundvisninger/byvandringer/kaptajnsruten.html


• Flensborgs Rom & Sukker rute fører dig til de spor, som 
skibsfarten til Vestindien har efterladt i Flensborgs 
bybillede. Opdag selv den arkitektoniske arv fra de store 
Flensborg-købmandsfamilier, sukkerraffinaderier og 
romhuse!

• Rom og sukker ruten - På Flensborgs søfartsmuseums 
hjemmeside er der en oversigt over turen.

https://www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/da/rundvisninger/byvandringer/rom-sukker-ruten.html


• Jugendstilweg fører dig forbi en samling på 20 
jugendstilhuse i Flensborg. De er alle opført lige før Første 
Verdenskrig (1914-18).

• Jugenstilweg - På Flensborg Museumsbergs hjemmeside er 
der en oversigt over turen med folder.

• De har også en side med mere om jugendstilens historisk 
baggrund.

https://www.museumsberg-flensburg.de/de/service/jugendstilweg.html
https://www.museumsberg-flensburg.de/de/jugendstil.html


• Byvandringer i Slesvig bliver udbudt som guidede ture. Der 
er ikke nogen egentlige ruter i byen.

• Klassikeren blandt byvandringerne i Slesvig findes som 
folder her.

https://www.ostseefjordschlei.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDF/historische-rundgaenge/schleswig/rundgang-schleswig-altstadt-und-holm.pdf


• Byvandringer i Husum bliver udbudt som guidede ture. Der 
er ikke nogen egentlige ruter i byen.

• Husumer Kulturpfad - På turistinformationens hjemmeside 
er der en udførlig folder om Husum og ruten.

• De har også en side med flere cykelture i omegnen af 
Husum.

https://www.husum-tourismus.de/Vor-Ort/Stadtfuehrungen/Rundgaenge/Husumer-Kulturpfad
https://www.husum-tourismus.de/Vor-Ort/Kultur-Freizeit/Freizeitaktivitaeten/Radfahren/Radtouren


• Byvandringer i Rendsborg bliver udbudt som guidede ture. 
Der er ikke nogen egentlige ruter i byen.

• Die Blaue Linie - På turistinformationens hjemmeside er 
der en gennemgang af alle seværdigheder på ruten.

• Kort over ruten ligger her på Handelsstandens hjemmeside.

https://www.mittelholstein.de/regionen/rendsburg/blue-line
https://www.rd-marketing.de/fileadmin/download/BlueLine_deutsch.pdf


Besøg vores hjemmeside DVL Sønderjylland.

Lad jer inspirere af Sønderjylland og Sydslesvig smukkest. 
Her finder I flere tips til udvalgte steder der er en tur værd.

I er altid velkommen til at spørge indtil emnet via vores 
hjemmeside her: Send mig en besked

https://dvl.dk/soenderjylland/
https://dvl.dk/soenderjylland/category/Smukkest/
https://dvl.dk/soenderjylland/om-os/bestyrelse-kontaktpersoner/kontakt-peter-steg/


Slut


