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Afmærkede vandreruter

MTB-sporet i Katsig Bakker

Der er to afmærkede vandre- og motionsruter i Katsig Bakker. 

Blå rute på ca. 2 km fører dig rundt i den vestlige del 
af området, hvor du kan opleve udsigten fra toppen 
af bakkerne, søen og skråningerne med de smukke 
flerstammede bøgetræer.

Grøn rute på ca. 4 km og fører dig igennem både den 
vestlige og den østlige del af området. Østsiden præges 
af almindelig fyr- og granskov. Her findes også to 
fortidsminder (se kort). Det er samtidig i denne del af 
skoven, at etape 1 af MTB-sporet findes.

Begge ruter har en del stigninger som følge af terrænet. Du kan se 
højdeforskellene på grøn rute på illustrationen herunder.

MTB-sporet (etape I) blev indviet 
i efterårsferien 2011 og er ca. 3 
km. Distancen afhænger af, om 
man følger den primære rute 
(rød) hele vejen eller springer 
over de sværeste og mest tekniske 
krævende dele og vælger de 
blå ”genveje” - tre forskellige 
steder på den sporet. Generelt er 
sporet dog teknisk krævende pga. 
områdets beskaffenhed.

Færdsel på ruten sker på eget 
ansvar. Sporet er anlagt, så det kun kan køres i én retning fra 
det officielle startpunkt ca. 100 m vest for parkeringspladsen ved 
indkørslen til Skt. Jørgens Kilde.

En god historie: Skt. Jørgen Kilde

Sankt Jørgens kilde (også kaldet Skjær Kilde) er en af de ældste 
kilder i Danmark. Kilden er en såkaldt helligkilde, der blev hellig 
omkring 1500-tallet. Efter sigende fordi en kone på vej fra Hjørring 
til Frederikshavn kom forbi stedet med sit blinde barn. Sagnet 
beretter, at de satte sig ned og pigen vaskede sig i vandet fra 
kilden, hvorefter hun udbrød: ”Hvor er her flot mor”! Pigen kunne 
herefter se igen.

Siden blev kilden viet til Sankt Jørgen og benyttet helt op til år 
1904. Man betalte for brugen af kilden, og der ligger en protokol 
på Vendsyssel Historiske Museum over brugerne. Pengene herfra 
gik til de fattige i sognet. I Frederikshavn Kommune findes yder-
ligere 3 hellige kilder: Jernkilden i Sæby, Saltkilden ved Hørby og 
Helligkilden ved Understed Kirke.

Læs mere om fortidsminder på www.kulturarv.dk og læs mange 
flere historier på www.1001fortaellinger.dk

Billeder fra området

De lyngklædte bakker med bl.a. enebærbuske og en fantastisk 
udsigt skaber en helt speciel atmosfære.

Blå rute (2 km)
Grøn rute (4 km)
MTB spor (3 km)

MTB-smutvej 
(mindre teknisk rute)

Offentligt tilgængeligt 
område

Regional cykelrute 
Øster Vrå - Skiveren

Borde-bænke
 
Info / Parkering

Gravhøj/helligkilde

Udsigtspunkt

MTB-spor

Bålplads

Øverst: Katsig Bakker er velegnet til 
motionsløb, men stiller krav pga. de 
mange stigninger i terrænet. 
Billede: Katsig Løbet 2011.

Til højre: søen i den vestlige 
del af Katsig Bakker.
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Højdeprofil grøn rute - 4 km

Tal angiver meter over havet
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