
LACH maj 2021. Udskriv kortet Pürch Jagt og følg nedenstående anvisninger. X = bro 

Storskoven Der tages forbehold for at eventuelle markeringspæle kan være bortkomne

Område I
Stige 17 Følg østlige åbrink af Silkeå mod syd fra Bro X1 eller X2

Tårn 16

Fra Betonbroen inden tårn 5 gås ind i granhegningen (hegn pilles ned på tidspunkt) Kallese 

Bjerg. Gå langs åen til tårnet ses. X7 over åen.
Område II
Tårn 4 Fra vejen øst for gås i bøgetræerne ind over bakken og tårnet ses

Stige 6

Gå langs øst siden af Silkeå fra Bro (X1) eller X2. Markeringspæl ved X5. Gå over og op over 

bakken.
Område III
Tårn 5 Står ved vejen
Stige 7 I juletræskulturen Årup Agre følges det sydøstlige hegn ned ad bakken mod åen, hvorefter 
Stige 20 Ses fra vejen.
Tårn 21 Gå ind ad sti fra asfaltvejen syd øst for.
Område IV
Tårn 11 Gå ind ad ryddet sti fra vejen fra nord ved markeringspæl
Tårn 19 Kan anes fra vejen. Gå ind ved markeringspæl
Tårn 13 Kan ses fra vejen. Står ved voliere 2
Tårn 12 Fra vejen syd for gås ind ad sti ved markeringspæl ved X16
Tårn 14 Står ved vejen
Tårn 30 Står ved vejen

Stige 31 

Fra vendepladsen ved Møllemosen gås mod søen. Ved markeringspæl følges sti mod syd til 

skovkant.
Område V
Stige 3 Kan ses fra vejen
Stige 8 Kan ses fra vejen (midletidigt ude af drift)

Stige 9

Fra vejen ved Kallese Made følges vejen op efter læsserampen (markeringspæl). Der er ret 

langt op.
Stige 10 Fra vejen syd for følges spor på vestlige åbrink
Stige 15 Fra vejen nord for følges sti langs vestlige åbrink
Tårn 22 Står ved vejen
Område VI

Stige 24

Fra asfaltvejen øst for ved markeringspæl følges vej langs grankulturen. Ses til højre i hjørnet 

af grankulturen.

Tårn 26 Fra asfaltvejen sydøst for følges vej langs nordlige åbrink. Kan ses fra vejen
Stige 23 Står ved vejen
Område VII
Stige 29 Kan ses fra asfaltvejen nordvest for. Over X24
Stige 27 Står ved vejen
Stige 28 Fra asfaltvejen nord for følges skovkanten
Tårn 18 Står ved vejen
Stige 25 Fra vejen nordvest for følges sti lille vej ind ved markeringspæl

Kræmmerhaven
Område X 
Stige 98 Står ved vejen

Tårn 99 Fra vejen nordøst for følges vej op over bakken (markeringspæl) mellem høje og lave graner
Stige 97 Efter andesøen følges arbejdsvej ind gennem høje granner
Område XI 

Tårn 95

Fra vejen der er grænsen til Gærup Skov følges østligste vej mod nord (efter åbne stykke hvor 

96 står). Hvor vejen ender gås til højre i stor lysning.

Stige 96

Fra vejen syd for følges vejen mellem klippegranerne og det åbne område. Følg vejen med til 

højre. 

Adgang til stiger og tårne - 16. maj 2021


