
Nymølle Bæk

Stien i ådalen
Der er to rundture i ådalen. Gul på 
4 km og grøn på 3 km. De er begge 
to meget kuperede. Hærvejen går 
gennem området, og den kan nemt 
bruges som genvej. Skyd også gen-
vej på Hærvejen, hvis du vil undgå 
kreaturhegnet mod øst. Desuden er 
der lavet en lille genvej (hvid), hvis 
du ikke vil helt op til P-pladsen ved 
Tværvej. Kombinér ruterne som det 
passer dig – du har altid Hærve-
jen som ledelinje i bunden af dalen 
langs åen. 

Rigtig god tur

Naturen
Selve Nymølle Bæk er enestående for 
landsdelen. Her kommer rent, køligt 
grundvand fra væld og kilder langs 
bækken, der er godt fald på åen og 
god grus- og stenbund, hvilket gør 
den til et værdifuldt vandløb af ty-
pen ”Øvre bæk”. Her finder du en 
række vandløbsdyr, som igennem ti-
den er udryddet mange andre steder. 
Du ser også talrige små ørreder, som 
lynhurtigt flygter fra skjul til skjul. 
Fra oktober til december kan du være 
heldig at se store kønsmodne ørre-
der, der opsøger bækkens grusbund 
for at gyde.

Pga. de mange kilder og væld langs 
skrænterne er der meget vådt langs 
Nymølle Bæk. Det giver ideelle livs-
betingelser for tætte bevoksninger af 

elletræer, der tilsammen danner en 
ellesump. Rødellen er tilpasset de 
fugtige forhold og har kvælstoffik-
serende rødder ligesom ærteplanter. 
Det betyder de selv forsyner sig med 
kvælstof fra luften.

Kvaderstensbroen og den gemte bro
Tidligere var bækken stemmet op og 
der var en vandmølle ved Nymølle. 
Når bønderne nord for dalen skulle 
til møllen med deres korn, fulgte de 
snoede spor ned gennem dalen. Der 
hvor de krydsede bækken, findes sta-
dig en smuk gammel kvaderstensbro. 

I 2020 genfandt man en vejkiste, der 
frem til midten af 1900-tallet havde 
fungeret som bro over Nymølle Bæk, 
syd for kvaderstensbroen. Vejkisten 
var muligvis anlagt af Ingeborg Ske-
el omkring år 1600 for at sikre land-
transporten over de sumpede arealer 
ved bækken. Der har været anlagt 
vejkister over store dele af Vendsyssel.

Broerne er sat af store, tilhugne gra-
nitsten, og har betjent såvel gående 
færdsel som tungtlastede hestevogne.

Landskabet
Du befinder dig her i den nordlige 
ende af Jyske Ås. Bakker, skrænter og 
slugter afløser hinanden og naturen 
veksler mellem tæt skov, ellesumpe, 
åbne enge, overdrev og lyngbakker. 

Karakteristisk for skovbevoksningen i 
Nymølle Bæk er bøgeskoven med de 
gamle bøgerøller. En veludviklet bø-
gerølle har 15 – 30 stammer. Træ-
et deler sig under jorden, det stresses 
dels pga. det barske klima på de tørre 
morænebakker og dels fordi rådyr el-
ler kvier har bidt af de unge træer. 

De græssende kreaturer i dalen hol-
der uønsket opvækst nede, så her gror 
mange forskellige planter. De spiser 
dog ikke Enebær, Tjørn og andre stik-
kende buske, så disse står tilbage på 
de artsrige overdrev. 

Adgangsforhold
Vær opmærksom på, at jorden er pri-
vatejet og stadig anvendes til land- 
og skovbrugsformål. 

Adgang sker på eget ansvar. Du må 
færdes til fods af stier og veje fra kl 
6.00 til solnedgang. Du må samle 
nødder, bær, svampe mm. i begræn-
set omfang og kun til privat brug.

Af hensyn til kreaturerne er det ikke 
tilladt at medbringe hunde i Nymølle 
Bæk fredningen.

Det er ikke tilladt at ride og cykle i 
området.

Tobaksrygning er forbudt fra 1. marts 
– 31. oktober. Brug af åben ild er for-
budt hele året.

Nymølle Bæk er et fredet naturom-
råde, hvor der venter dig store na-
turoplevelser. Området udgør i alt 
ca. 70 ha med varieret og kuperet 
natur, flere trampestier og Nymølle 
Bæk der bugter sig gennem områ-
det.

Ruterne i Nymølle Bæk er defineret 
som trampestier. Det betyder stier 
på naturens præmisser, hvor det 
er tilladt at få våde fødder. Om-
rådet kan i perioder være vådt og 
kan kræve gode vandrestøvler eller 
gummistøvler. 

Der er lavet spang, trapper og broer 
de steder, hvor det er nødvendigt. 
Der kan være steder, hvor man må 
hoppe over en forhindring, eller 
finde en vej uden om.

Det er sådan, det er valgt her i om-
rådet. Det er et fredet naturområ-
de og her må man gerne opleve, 
hvordan naturen forandrer sig året 
rundt. 

Slå alle sanser til her i dalen, og du 
vil opleve en natur, der ikke findes 
mange steder.

Kontakt
Har du spørgsmål til området 
kan du kontakte: 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00
www.frederikshavn.dk

Tip
Tag et billede af kortet inden du 
går turen.
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