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Track types Elevation profile

Nature trail 0 km

Unknown 11.6 km
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route data
Hiking route
Distance 11.6 km

Duration 2:55 h

Ascent 102 m

Descent 102 m

Difficulty moderate

Stamina

Technique

Altitude

7 m

53 m

Best time of year

DECNOVOCT

SEPAUGJUL

JUNMAYAPR

MARFEBJAN

Ratings
Authors

Experience

Landscape

Community

More route data

DVL Sønderjylland
Update: August 11, 2022

De fleste kender alene Kruså for grænseovergangen til
og fra Tyskland, men hvis man stopper en kilometer
før grænsen på den danske side, åbner det ægte
grænseland sig; langt fra grænsehandel,
grænsekontrol og trafikkøer.

Denne vandretur på egen hånd på knap 14 kilometer

går med udgangspunkt i Kiskelund Plantage og

Smedeby Grube rundt om det meste af Kruså

Tunneldal, der strækker sig omkring 7,5 kilometer fra

Padborg til Flensborg Fjord ved Wassersleben på den

tyske side af grænsen. Fra plantagen går ruten gennem

landsbyen Smedeby, ad Lyreskov Stien til Hærvejen,

som fører gennem Bov til en lille grænseovergang og

derfra til Kruså ad Gendarmstien.

Getting There

Public transport

P-plads i skoven (54.854484, 9.402298) til højre ved

indkørslen til Kruså Camping, Aabenraavej 7, 6340

Kruså.

Protected areas

Fauna-Flora-Habitat area Niehuuser Tunneltal und
Krusau mit angrenzenden Flächen

Some or all of the following may apply in protected

areas:
Stay on the trail
Keep noise to a minimum
Do not remove any rocks or crystals
Do not  pick mushrooms
Do not litter
Do not  feed wild animals
Camping is only permitted in official campsites
Do not light any fires
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Do not pick flowers
Do not disturb animals or damage vegetation

Waypoints

1
Udgangspunktet for turen er Aabenraavej 7, 6340 Kruså, ved Uno-X
og Kruså Camping. Kør ind i Kiskelund Plantage nær indgangen til
campingpladsen til en lille parkeringsplads.

2
En græssti fører fra parkeringspladsen direkte ind i plantagen - på
kort markeret med røde prikker.

3
Gå til venstre ved rød markeringspæl.

4
Kryds Tønder Landevej.

5
100 meter før udkigspunkt med borde og bænke, gå ud i
tunneldalen til venstre. Fortsæt over bro.

6
Til venstre overfor trappe, ned til Smedeby Å ved spejderhytte.

7
Til højre ad Hulvejen.

8
Gå gennem villakvarter ved husnummer 115-117 på Padborgvej.
Ved nummer 115 slå ind på græssti til venstre. Til venstre ved
Smedeforte. Til højre ad sti ved vendeplads mellem bolig 5 og 7.
Derefter til venstre ved sti langs åen.

9
Kryds Solbakken, til venstre ad grussti. Til højre ad græssti ved
enden af boligkvarter til hundeskov. Til venstre ad Lyreskov Stien,
der er afmærket med gule og blå markeringer.

10
Tobrukbunker

11
Hærvejen, asfalteret, gå til venstre mod Bov.

12
Bov Kirke. Kirken er en vejkirke, åben efter aftale.

13
Her starter "Den krumme vej" mod Flensborg.

14
Udsnit af den oprindelige Hærvej.

15
Grænseovergang Rønsdam

16
Gå cirka 200 meter tilbage og følg Gendarmstien til højre.

17
Forlad Gendarmstien ved udsigtspunkt til Møllesøen og gå ligeud til
Kruså vandmølle.

18
Fortsæt ad Skrænten til højre til Flensborgvej. På Flensborgvej til
venstre.

19
Gå til venstre i krydset ad højre side af Tøndervej. Til højre ved
transformatorstation til Agerglimt. Gå til højre ved husnummer 47
ad sti til campingpladsen.

20
Tilbage ved start.

1
Slut

Takeaway route for iPhone and Android

Scan QR code, save this route
offline, share with friends and
more...
Website
https://out.ac/ICNJEB
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Photo: DVL Sønderjylland, Community
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Legend

Topography
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Residential area
with single building

Industrial area
with single building

Cemetery

Golf course

Sportsfield, stadium

Stadium

Vineyard

Heath

Open-air pool

Petrograph

Country border

State border

District border

Nature reserve

Contour line

Special use area

900900

Topographic signs

Summit cross 

Elevation point

Rock
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