
 

Den 13. maj 2009 
 
 

3 lokale naturture ved Gudenå og Skjernå i de 
kommende dage 
 
 
Lørdag, søndag og tirsdag har naturinteresserede midt- og østjyder mulighed for at komme 
på naturtur hele 3 gange i de smukke skov- og naturområder omkring Gudenåens- og Skjer-
nåens Kilder. 
 
De 3 ture arrangeres af Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med DGI Midtjyl-
land som et led i projektet, Gudenå Explorer. 
 
Gudenå Explorer er et projekt, der kombinerer fysisk bevægelse med den gode fortælling om 
Gudenåens historie, kultur og natur. Projektet arrangerer i 2009, 2010 og 2011 både en årlig 
vandring og en årlig cykeltur over mere end 200km fra Gudenåens udspring ved Tinnet Krat 
til Randers Fjord. Samtidig arrangerer projektet en række kortere vandringer ved Gudenåen, 
hvor deltagerne udover gåturen kan få naturoplevelser og viden om egnen.    
 
Lørdag den 16. maj er der løvspringstur i Tinnet Krat nær Gudenåens Udspring. Turen forlø-
ber i en smuk, gulgrøn kulisse med tusindvis af egetræer, der enten lige er sprunget ud eller 
er i færd med det. I krattet kan der høres mange sangfugle, og mellem træerne er der mas-
ser af spor efter dyr og gamle dage. Turen starter kl. 10:00 fra p-pladsen ved Gudenåens 
Udspring nær Tinnetvej mellem Vonge og Vesterlund. 
 
Søndag den 17. maj er der tur ved Hastrup Sø og Skjernå. Her er der i midten af maj noget 
for øjet i form af et væld af grønne nuancer og sværmende sommerfugle. Hele skovens 
fuglekor er ved at være på plads varierende fra spæde fuglekonger, gjaldende grønspætter 
og sortspætter til hæse ravne og skovskader. Turen starter kl. 10:00 fra p-pladsen hvor 
Hastrupvej går over Skjernå mellem Ejstrupholm og Thyregod. 
 
Endelig er der tirsdag den 19. maj tur langs Gudenåen fra Tinnet Bro til Myllerup. På turen 
kan der bl.a. ses og høres dobbelt bekkasin, bynkefugl, rørspurv, sangdrossel og forhåbent-
lig nattergal. På engene er der mange vilde blomster, bl.a. gøgeurter. Turen starter kl. 20:00 
fra p-pladsen på Hammervej mellem Hærvejens Lejrskole og Tinnetgård. 
 
Alle 3 ture ledes af naturvejleder Torben Bøgeskov, der også er leder af Naturcenter 
Koutrupgård, der ligger nær Gudenåens Udspring.  
 
 
Yderligere oplysninger:      Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90. 


