
Tur på 4,9 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-plads ved Ydingvej 56 00 04.830 9 46 18.797 6206498 548138 82
Nyd udsigten fra toppen 55 59 31.020 9 47 39.473 6205468 549551 171
Laveste punkt på ruten, 
P-pladsen ved Ydingvej 56 00 04.830 9 46 18.797 6206498 548138 82

Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 89

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

Bestigning af Yding Skovhøj

I mange gamle skolebøger kan man læse, at Yding Skov-
høj er landets højeste punkt. Det passer bare ikke længe-
re. I hvert fald kun hvis man regner antennemasten med!
 
Yding Skov hørte oprindelig til landsbyen Yding, og 
skoven med højen blev brugt til kreaturgræsning. En 
driv-vej – også kaldet en forte (heraf ordet fortov) - førte 
fra landsbyen op i skoven, og den dag i dag kan man se 
forten som et fladt, bredt spor i landskabet.

Oppe fra højen har I en fantastisk udsigt over landskabet 
og over til Ejer Bjerge, der nu regnes for at være det høje-
ste naturlige punkt i Danmark.

I skal den samme vej frem og tilbage - turen er i alt på 
4,9 km. Som en særlig facilitet er der i dette tilfælde en 
parkeringsplads i hver ende af ruten. Det betyder, at man 
kan vælge, om man vil have have den svære tur opad 
først eller sidst.

OBS: Koden for toppen skal man finde nær p-pladsen ved 
toppen - ikke ved selve Yding Skovhøj.
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