
Bornholm er netop blevet
kåret som Europas næst-
bedste vandredestination
af et stort tysk vandre-
magasin. Årsagen er blandt
andet øens natur og de
mange ruter af forskellig
længde og sværhedsgrad.
Her er fire ture, der kan gås
på en time eller to.

4 korte vandreture på Bornholm
GITTE HOLTZE, BORNHOLM

K
yststien. Højlyngsstien. Stier i Al-
mindingen, i Paradisbakkerne, på
Hammerknuden og i mindre
kendte sprækkedale og naturom-
råder.

Bornholm lægger klippeø til masser
og masser af vandrestier. Fra de kendte
og de lange til de små og korte, som man
i nogle tilfælde næsten skal være lokal
for at kende til. 

Alle med det til fælles, at de snor sig
gennem øens smukke natur.

Og netop naturen er noget af det, der
gør vandring på Bornholm så populært.
Ikke kun blandt danskere – et stort tysk

vandremagasin, Trekking Magazin. har
netop kåret Bornholm til Europas næst-
bedste vandredestination, kun overgået
af Gran Canaria. 

Bornholms vilde natur og flere etable-
rede længere ruter gør det oplagt at tage
på decideret vandreferie, men man kan
også sagtens opleve naturen på øen
uden at være afsted med telt og trangia
og med et mål om mange kilometer i be-
nene. 

De mange kortere ruter og ditto di-
stancer på øen gør det lige så oplagt at
snuppe en vandretur ind imellem ens
øvrige ferieprogram. 

Her er fire ture, der kan gås af de fleste
på en time eller to.
rejser@pol.dk

REJSEDEKLARATION

Politikens rejse og ophold var 
betalt af Destination Bornholm. 
Turistbureauet har ikke haft 
indflydelse på artiklens indhold.

FAKTA

Turen til Bornholm

Transport: Kombardo Expressen kører
fra København til Rønne fra 139 kr. hver
vej. Er man i bil, koster billetten til 
Molslinjen mellem Ystad og Rønne fra 
99 kr. hver vej. Hertil kommer broafgift
på Øresundsbroen. Det er også muligt 
at flyve med DAT eller sejle fra Køge til
Rønne.

Overnatning: Team Bornholm er en af
øens største udbydere af ferielejligheder,
sommerhuse og hotelværelser.
Se mere på 
WWW teambornholm.dk.

Info: Læs mere om vandreruter på
Bornholm på 
WWW bornholm.info/vandring.

Covid-19: Læs den gældende 
rejsevejledning på 
WWW bornholm.info

1 Ringebakkerne:
Den med vilde
klipper

Foto: Gitte Holtze

Det nordlige Bornholm er et skatkam-
mer af granit, og i næsten 100 år blev
der brudt granit i Vang Granitbrud – i de
sidste år blandt andet til byggeriet af
Storebæltsbroen.

I 1996 blev produktionen stoppet, og
det tidligere stenbrud blev omlagt til et
naturområde. 

De stejle klippevægge er guf for kla-
trere, de anlagte vådområder tiltrækker
fugleelskere, mountainbikere drøner
op og ned ad de etablerede spor – og så
er der vandreruterne. 

Der er tre af dem, den længste er cirka
5 kilometer lang og fører forbi alt, hvad
der er at opleve i det, som i dag er døbt
Ringebakkerne: Vang-bruddet, det nær-
liggende Almeløkke-bruddet, det tidli-
gere fiskerleje Klondyke, Blåskinsdalen
lidt syd for Ringebakkerne og Vang
Havn.

Udsigterne over de lodrette granit-
vægge og de støvede bakker med de
tonstunge stenblokke henkastet i bun-
ker er i sig selv fascinerende, specielt
klippen Himalaya, der stor og mægtig
rager op midt i vådområdet. Men nyd
også turen ad den snoede sti gennem
skoven i Ringedalen og strækningen ad
Kyststien langt over havet på vej mod
Blåskinsdalen.

Har man mod på en lille detour, er det
værd at gå ud på spidsen af Vang Pier.
Herfra har man nemlig en forrygende
udsigt over – sådan føles det – det meste
af øens nordvestlige kyst, inklusive den
karakteristiske gangbro, DGI-Broen, eta-
bleret højt oppe over vejen mellem de
stejle klippevægge.

Længde: Cirka 5 km
Start- og slutsted: På p-pladsen ved 
Vang Granitbrud, Ringedalsvej 3, Hasle
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Ekkodalen midt på Bornholm har med
sine op til 30 meter høje og stejle klippe-
skrænter langs sprækkedalen altid væ-
ret et smukt sted at gå en tur. Fra efter-
året 2020 er oplevelsen blevet endnu
større, for her blev der anlagt en smukt
snoet gangbro gennem et stykke af da-
len. 

Det betyder, at man nu kan bevæge
sig længere ind i den spektakulære dal
uden at få våde fødder, og at både barne-
vogne, kørestole og dårligt gående også
kan være med. 

Ekkodalsstien følger først den brede
grussti forbi fremspringet, hvorfra man
har det bedste ekko, og rammer heref-
ter gangbroen. Der hvor broen ender,
slår stien et slag ind i skoven og snor sig
ad brede skovveje under majestætiske
træer retur til p-pladsen. 

En relativ kort, men nem og smuk ru-
te, der kommer forbi højdepunkterne i
dalen. Og vil man udvide turen lidt, kan
man for enden af gangbroen tage en de-
tour via broen over dalen til den fascine-
rende klippeformation Jægergrotten.

Længde: Cirka 2,5 km
Start- og slutsted: På p-pladsen ved
Ekkodalshuset, Ekkodalsvejen 5, 
Aakirkeby. Der er toilet på p-pladsen

2 Ekkodalsstien:
Den med ekko
og terræn for alle

Foto: Stefan Asp

Paradisbakkerne er især kendt for at
være der, hvor man finder Bornholms
største rokkesten. Men det godt 500
hektar store naturområde er meget me-
re end rokkestenen. Her er også fine sø-
er, dybe sprækkedale, lyngklædte over-
drev og henholdsvis lys bøgeskov og
eventyrlig fyrreskov. Samt vilde udsig-
ter, for det er absolut ikke tilfældigt, at
ordet bakker indgår i stednavnet. 

Der er tre afmærkede vandreruter i
Paradisbakkerne. Ved at følge den gule
kommer man igennem det meste af
områdets forskellige naturoplevelser,
inklusive rokkestenen, langs kanten af
smukke søer og ned i den øde beliggen-
de dybe Majdalen, hvor muligheden for

at have naturen for sig selv er stor. 
Turen er godt 6 kilometer lang, men

sæt et par timer af til den, for det går bå-
de op og ned undervejs, og der er mas-
ser af steder, der opfordrer til, at man
slår sig ned og nyder omgivelserne. Un-
derlaget kan især uden for højsomme-
ren være mudret og ujævnt, så husk go-
de sko, og hold øje med afmærkninger-
ne, som især i den nordlige del af ruten
kan være lidt svære at få øje på.

Længde: 6 km
Start- og slutsted: På p-pladsen ved 
Klintebygård (Lisegårdsvejen 2, Nexø) 
eller ved Oksemyrevejen 12, Svaneke.
Begge steder er der et toilet på p-pladsen.

3 Paradisbakkerne: Den med 
rokkestenen – og øde natur

Foto: Gitte Holtze

Bornholm er et virvar af sprækkedale –
fra de lange og dybe til de korte og smal-
le. 

Og så dem, hvor naturen har skabt
formationer og den slags fald i terræ-
net, der betyder smukke vandfald. 

Sådant et er Døndalen. For mens selve
dalen er så bred og pakket ind i skov, at
man modsat andre steder ikke umiddel-
bart bemærker klippesiderne, der om-
kranser dalen, er man bestemt ikke i
tvivl om naturens kraft, når man når
vandfaldet. 

Allerede på lang afstand kan man hø-
re det brusende vand, der vælter cirka
20 meter ned over de mosklædte klip-
per og er et fascinerende syn – specielt
om foråret, hvor Døndaleåen har fuld
fart på. 

Døndalen stopper ikke ved vandfal-
det, og selv om stien herfra ikke længere
er en bred skovvej, er det bestemt turen
værd at bevæge sig godt en kilometer vi-
dere ind i dalen. 

For herinde er naturen vild, væltede
stammer ligger hen over både stien og
åen i bunden af dalen, som her er snæv-
ret ind, så man fornemmer, hvor smal
den er. 

Stien snor sig på skråningerne over
Døndaleåen – med en forrygende udsigt
til åen og den urørte natur omkring
den.

Længde: Cirka 2 km retur til vandfaldet
Start- og slutsted: På p-pladsen ved 
Døndalen, Søndre Strandvej 144A, 
Gudhjem

4 Døndalen: Den
med Danmarks 
højeste vandfald

Foto: Gitte Holtze

bornholm vandring


	Bornholm_Politiken 1
	Bornholm_Politiken 2

