Uggerby Å er et markant landskabselement. Åen har navn efter
byen Uggerby, mellem Tversted og Hirtshals, hvor åen har sit
udløb. Det er tydeligt at se, hvordan den ved erosion har skåret
sig ned i landskabet. Store dele af Vendsyssel var under sidste
istid dækket af ishav, og da trykket lettede startede en landhævning og skabte den såkaldte Yoldia-flade, som i dag udgør
ådalens øverste kant.
Åen har især gennem det sidste århundrede været udsat for
menneskelig indgriben. Ønsket om mere landbrugsjord og bedre afvandingsforhold har betydet, at åen flere steder er rettet
ud. I den brede ådal ved Sindal kan man dog stadig fornemme
hvordan åen tidligere har slynget sig igennem landskabet.

 Sindal Mølle

Møllen er den ældste erhvervsbygning i Sindal. I 1872 blev
den flyttet til dens nuværende
placering fra Fjeldsted. Møllen
var i drift indtil slutningen af
40’erne, herefter blev den brugt
som vaskehal, lager og lign.
Møllen stod herefter og forfaldt,
indtil en gruppe borgere i 2002
besluttede at købe den
og renovere den. I dag står den som et flot vartegn for byen, og
udgør sammen med den nærliggende gamle realskole og det
gamle elværk en kulturhistorisk treklang.

 Sindal anlæg

Sindal anlæg eller Lystanlæggets historie starter i 1906, da
bagermester Alfred Thomsen køber arealet. Han anlægger og
tilplanter efterfølgende arealet. I 1923 sælger han til Sindal
Håndværker- og Borgerforening. Byens borgere tegnede aktier
til at betale købet og hvert år blev der holdt en stor Sankt Hansfest. Overskuddet herfra blev brugt til at købe aktierne tilbage,
og til sidst blev Borgerforeningen ejere af anlægget. Tidligere
havde man dyrskue og markedsplads, hvor plejehjemmet i dag
ligger.
Arealet blev i 1967 købt af Sindal Kommune og i 1977 blev det
besluttet, at anlægget i fremtiden skal bestå som et offentligt
tilgængeligt anlæg for kommunens borgere.
Flere af de træer som bagermesteren i sin tid plantede, kan man
stadig genfinde; der er dog løbende kommet nye planter til,
blandt andet rhododendron. Uggerby Å slynger sig gennem
anlægget og kigger man om sommeren længe nok i vandet, kan
man se fiskene svømme rundt.

 Sindal by

Sindal har navn efter solen, soldalen eller dalen, der vender
mod solen. Navnet kan spores tilbage til 1400-tallet; her blev
det dog skrevet som ”Syndale”. Byen havde tidligere centrum
længere mod nord, men med jernbanen som kom i 1871,
udviklede byen sig omkring stationen.
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Publikums færdsel
Når du færdes i naturen bør du tage visse hensyn:
• Færdsel til fods og på cykel tilladt fra kl. 6 til solnedgang
• Gå ikke ind på dyrkede marker
• Skræm ikke vilde dyr og fugle
• Tag al affald med dig hjem
• Tag hensyn til de mennesker der ejer og lever af naturen
• Ejeren kan forbyde adgang på de dage, hvor der
holdes jagt
Hunde skal føres i snor
Al færdsel sker på eget ansvar. I øvrigt gælder naturbeskyttelseslovens bestemmelser for færdsel og ophold.

Du kan læse mere om Sindal by og det omkringliggende
landskab i baggrundsmaterialet ”Sindal - landskab, natur og
historie”.
Baggrundsmaterialet kan fås på biblioteket, kommunekontoret og turistbureauet.
Stierne i denne folder er blevet til i samarbejde mellem private lodsejere,
Skov- og Naturstyrelsen, Sindal Sogn, samt Sindal Kommune.
Hvis der er problemer vedrørende stierne, bedes du kontakte Hjørring
Kommune på nedenstående adresse.
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 Uggerby Å

Velkommen til vandrestierne
i og omkring Sindal
Denne folder indeholder tre markerede ruter som giver
dig mulighed for at komme ud og opleve naturen omkring
Sindal.
Ruterne er henholdsvis 3, 6 og 10 km lange og mærket med
farvede pile på træpæle. Ruterne følger urets retning, man
må naturligvis gerne gå den modsatte vej eller selv tilrettelægge sin rute.
I denne folder kan du finde beskrivelser af de områder, du
passerer på ruterne. Du kan følge med på kortet, hvor områderne er markeret.
Ruterne går gennem både private og offentlige arealer,
derfor skal der vises hensyn. Læs mere på bagsiden af denne
folder.

 Lyngbakken

Denne karakteristiske bakke i landskabet giver et meget
godt billede af,
hvordan landskabet
og vegetationen i
området tidligere
har set ud. Bakken
har på grund af sin
form været friholdt
for intensiv landbrugsudnyttelse,
den har ikke været
omlagt og sandsynligvis ikke været gødet eller sprøjtet. Den
har været afgræsset med heste, får eller kreaturer. Dette har
friholdt den for tilgroning og bevaret de tidligere vegetationstyper, blandt andet lyngen. Tidligere var bakken helt
klædt i lyng, men de stigende mængder kvælstof i omgivelserne har givet træer og græs bedre betingelser, og lyngen
udkonkurreres.
Lyngbakken er registreret som overdrev og beskyttet ifølge
naturbeskyttelsesloven.

 Kirkestien

Tidligere gik der en sti fra Fjeldsted til Sindal gamle Kirke.
Stien eksisterer ikke mere, men man kan stadig se resterne af
forløbet i den sydlige del af Slotved Skov.
Her ligger også Kirkestenen, en tilhugget granitsten, som
dengang lå tværs over bækken, så man kunne komme
tørskoet over.

 Slotved skov

Slotved skov er på 46,5 ha. og har været i Skov- og Naturstyrelsens eje siden 1988. Skoven skal bevares som naturskov,
og på lang sigt er det meningen, at hele området skal være
bevokset med bøg. De store ædelgraner, som er godt 100 år
gamle, får dog lov at stå, så længe de kan.
Det er meget sandsynligt, at de gamle bøge i skoven er en
speciel ”vendsysselbøg” som har vokset i skoven altid. De
ældste af bøgene menes at være mere end 200 år gamle.
Bakkerne i skoven er gennemskåret af et utal af dybe smeltevandsrender dannet efter den sidste istid. I skoven findes et
velbevaret system af gamle hulveje, de viser at der tidligere
har været en livlig trafik igennem skoven. Området var tidligere en del af landevejen mellem Hjørring og Frederikshavn,
eller Fladstrand, som det dengang hed.
Nord for Astrupvej kan man se to parallelle langdysser fra
yngre stenalder for 6000-7000 år siden, lidt øst for er der to
rundhøje fra oldtiden.
Den sydlige del af skoven har siden 1972 været indrettet
som dyrehave. Der er et udkigstårn ved den store åbne
græsslette, herfra kan man måske se dådyrene, når de kommer ud af skoven for at æde.
De mange gamle bøgetræer giver også et rigt fugle- og
dyreliv, især for hulerugende fugle som spætter, ugler og
hulduer.
I udkanten af skoven på vej imod Astrup finder man Kræmmerens bøg og Kræmmerens dal. Her fortæller sagnet, at
en kræmmer blev slået ihjel og når vejfarende folk senere
kom forbi, kastede de en gren ved træets fod. Dette var for
at beskytte sig imod ondskab. Du kan være med til at bevare
stedet ved at kaste en gren.
Slangegangen, er en
gammel betegnelse
for de snoede stier fra
langdysserne til dansepladsen eller festpladsen, som pladsen
i dag kaldes. Tidligere
var dette et sted, hvor
handlende mødtes og
som navnet angiver,
festede.
Du kan læse yderligere information om Slotved Skov på
Nordjyllands Statsskovdistrikts informationsstandere ved
indgangslågerne.

 Vagthøjen

Vagthøjen ligger ca. 68 meter over havet. Herfra kunne man
tidligere se udover Tannisbugt. I dag er udsigten delvist
dækket af træer, men man kan stadig se langt omkring. Syd
for højen falder terrænet brat ned i en stor slugt med store
gamle bøge. Her har tidligere stået ”hellige bøge” og et af
de træer står endnu tilbage i bunden af slugten. Stedet har
i oldtiden sandsynligvis været en hellig plet eller offersted.
Andre sagn benævner bøgene som ”dronningens bøge”, og
der skulle efter sigende være begravet en dronning eller
biskop under dem.
Sikkert er det, at området omkring Slotved og præstegården
har været omgærdet af meget mystik gennem tiden, og det
er ikke tilfældigt, at kirken ligger, hvor den gør i dag.

 Sindal gamle Kirke og præstegården

Sindal gamle Kirke
ligger på en bakketop
i den østlige del af
Slotved Skov. Kirkens
ældste dele stammer
fra Valdemarstiden,
dvs. 1100-tallet.
Syd for kirkegården
ligger præstegården.
En meget smuk
bindingsværksbygning med stråtag. Den nuværende præstegård er opført i 1928 på soklen af den tidligere præstegård. Dele af den gamle præstegård er blevet genopført i
museumshaven på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.
Billedet viser den gamle præstegård som den så ud i 1907.

 Præstegårdsskoven

Skoven og jorderne omkring præstegården hører til kirken
og har gjort det siden middelalderen. Dette fantastiske landskab med de skovklædte skrænter og slugter minder om
tidligere herregårdslandskaber. Det kuperede terræn har
været med til at bevare de mange gamle løvtræer. Jorden
har været for vanskelig at opdyrke og er derfor tilgroet med
træer.
Vest for præstegården mellem bakkerne Møllebakken, Kirkebakken, Sandbakken og Vagthøjen, ligger mødepladsen. Her
holdt Indre Mission tidligere meget store møder, hvor folk
kom langvejs fra i hestevogn.
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