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Velkommen til 
Himmelbjerg-området

Kan du lide en udfordring?  
Du har nu chancen for at forbedre konditionen i området med Danmarks højeste 
"bjerge". Til de der ønsker mere flade strækninger, er der også mulighed for det.
Fra de mange udsigtspunkter er der en imponerende udsigt. Det er ikke uden 
grund Danmarks mest kendte område og samlingssted for afholdelse af store 
folkemøder.
Man kan også gå ned til færgestedet ved Julsø hvor rutebåde bl.a. sejler til  Ry og 
Silkeborg. Hjejlen, der er verdens ældste sejlende hjuldamper, har siden 1864 
sejlet turister mellem Silkeborg og Himmelbjerget.
Set fra Julsø´s vandspejl rejser Himmelbjerget sig brat og virker med sin høje 
lyngklædte bakkeside meget markant i landskabet. 
Skov- og Naturstyrelsen, Tårnkomitéen og Århus Amt har i et samarbejde 
etableret et stisystem. 

Turene
        Herfra kan man opleve Himmelbjerget (147 m) og Frederik d. 7´s tårn med 
den storslåede udsigt over den centrale del af det "Det Midtjyske Søhøjland" samt 
mange andre historiske steder. Man kan også vælge at gå den gule rute. Her 
kommer man bl. a. forbi H.C. Andersens bænk.  Turen er på 2 km.

                      Fra de tre P-pladser er der adgang til en rundtur med udsigter på 
Himmelbjerggårdens, Tårnkomitéens og Skov- og Naturstyrelsens arealer.  Turene 
fra de tre P-pladser er på mellem 2 og 3  km.

        Her er ruten til dem der ønsker en mere flad strækning. Turen går omkring 
Bøgebjerg ned til Julsø, langs Stigballe Vig til Hotel Julsø og tilbage igen ad 
vandreruten fra Århus til Silkeborg.  Turen er på 4 km. 

FÆRDSEL OG OPHOLD
Naturbeskyttelsesloven giver adgang til at gå og opholde sig:
-   I offentlige skove - også uden for stier og veje (hele døgnet)

-   I private skove - kun på stier og veje

Private områder har begrænsninger
-   Man må ikke gøre ophold inden for en afstand af 150 m fra bygninger. 
-   Der er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang (nov. - feb. fra solopgang til 
    solnedgang).

Særligt understreges det at færdsel sker på eget ansvar

                   Værn om naturen   -   Efterlad kun fodspor   -   God tur!    
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