
 SPIS SØNDERBALLE
Frugttræer og bænke i landskabet

Pærer, abrikos, fersken, sort morbær og �gen. 
Pear, apricot, peach, black mulberries and �g. 
Birne, Aprikose, P�rsich, Schwarze maulbeeren und Feige. 

Bærmispel, æbler, kirsebær, bukketorn og aronia. 
Juneberry, apple, cherry, wolfberry and aronia. 
Felsenmispel, Apfel, Kirschen, Bocksdorn und Aronia. 

Download / Herunterladen “Spis Sønderballe brochure”: www.sonderballe.dk 

Forskellige pæresorter og æblesorter. 
Di�erent sorts of pear and apple. 
Verschiedene Birnensorten und Apfelsorten. 

Spiselig tjørn - ‘Bellana’ og Zbigniew’. 
Edible thorn - ‘Bellana’ and Zbigniew’. 
Essbare Heidedorn - ‘Bellana’ und Zbigniew’. 

Hjertenødder, valnødder, hasselnødder og spise kastanjer. 
Heart nuts, walnuts, hazelnuts and edible chestnuts. 
Herznuss, Walnuss, Haselnuss und Kastanie.

Blomme, kvæde og rosinblomme. 
Plum, quince and raisin plum. 
P�aume, Quitte und Rosinenp�aume. 

Lorem ipsum

Asfalt / Asphalt / Asphalt 

Grusvej  / Gravel road / Schotterstraße

På stranden / On the beach / Am Strand

AED Hjertestarter / De�brillator

Vejbod / Stall / Verkaufsstand

Bænke / Benches / Bänke

Udsigtspunkt / Viewpoint / Aussichtspunkt

Informationsskilt / Information sign / 
Informationstafel 

3,5 km 4 km 9 km

Spiselige vilde bær i Sønderballe området:
Fuglekirsebær, slåen, alm. hvidtjørn, brombær, æble, 
korbær, hindbær, hunde-rose, hybenrose, alm. røn, 
stikkelsbær, skovabild, alm. hyld, hassel.
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Om Spis Sønderballe
I Sønderballe mødes vi om interessen for na-

turen, landskabet, planter - og det at høste na-

turens madkammer. I perioden 2015-2018 har 

Sønderballe Ejerlav Beboerforening sat bæn-

ke op ved udkigspunkter, og vi har plantet og 

passet et antal frugttræer langs stier og veje i 

ejerlavet. Alt sammen til glæde for os selv og 

alle turister, der hvert år færdes i området.

Færdselsregler
Området i Sønderballe er privat ejet. Det 
gælder både skove, arealer langs kysten og 
markerne, der dyrkes. Vi glæder os over jeres 
besøg og ønsker jer gode oplevelser i vores 
landskab. I Danmark må alle gå på stranden - 
men hold jer på de afmærkede ruter eller på 
veje, når I ikke går på stranden og efterlad kun 
fodspor. I skovene må der kun ske færdsel på 
vejene.

Ruten
Du har mulighed for at gå fra vandrestien, 
Caminoen, på Haderslev Næs gennem stisy-
stemet i Sønderballe til Kaløstien. Uanset vejr 
er ruterne i Sønderballe altid en gåtur værd. 
Der er mange steder pragtfulde udsigter - og 
her har vi sat en bænk. Så kan man sidde et 
øjeblik og nyde hav, landskab, marker, frugt-
træer - og, at være til. Fra bakken, Store have, 
mellem Genner Bugt og Diernæs Bugt er der 
en særlig fantastisk udsigt til hav på begge 
sider af bakken - og til Løjt Land, Nordals og 
Barsø.

På stranden fås de mest ”vilde” oplevelser, på 
din vandretur i Sønderballe - og der er skønne 
havoplevelser i vente med udsigter til mod-
stående kyster. Tag solidt fodtøj på - stenene 
langs kysten er tit fedtede. Særligt langs den 
røde rute på Sønderballe Hoved. Ovenfor 
kystskrænten ud til Genner Bugt er der en 
vandrerute i markkanten. Der er tale om en 
nedtrådt sti - en trampesti. Om vinteren er 
den ikke altid tydelig - men hold dig i mark-
kanten - og pas på hvor du går. I vinterhalv-
året er der risiko for jordskred. 

For ruten på stranden gælder det, at det kun 
er muligt at færdes tørskoet på hele ruten, når 
vandstanden er 30 cm under normal vand-
stand - så hold øje med det på www.dmi.dk.


