Med udgangspunkt i de nummererede parkeringspladser findes et net af
afmærkede vandreruter i landskabet mellem Himmelbjerget og Slåensø.
Det er muligt at gå mindre rundture eller sammensætte længere ture gennem landskabet ved at kombinere flere ruter sammen. En vandretur gennem området giver en god fornemmelse af variationen i landskabet. Vær
opmærksom på, at selv en kort tur kan føles lang i det meget bakkede
landskab.
I terrænet er ruterne afmærket med farver som på kortet i denne folder.

•

Velkommen til Himmelbjerget
Himmelbjerget har i mange år været udflugtsmål for alle, der besøger
Midtjylland. På toppen af bjergets 147 meter er man hævet næsten
130 meter over Julsø nedenfor. Det giver en fantastisk udsigt over søer
og skove. Men Himmelbjerget er kun ét af områdets mange spændende udsigtspunkter. Derfor har vi afmærket en række vandreture, hvor
du kan komme lidt væk fra det centrale besøgsområde og opleve Midtjyllands natur på tæt hold. Du kan læse mere om de afmærkede ruter i
folderen.

Himmelbjerget har i over 100 år
været udflugtsmål og mødested
for folk. Derfor er området også
oplagt til at mindes forgangne
slægter. Mange steder i området
kan du finde træer og mindesten
der fortæller facetter af Danmarkshistorien.

Gule ruter er rundture på 2,3 til 7,2 km længde

• Røde ruter er langtursruter, hvor man evt. skal gå retur:
Fra P1 til P12: Søruten, 8,0 km
Fra P2 til P4: Bøgedalsruten, 1,8 km
Fra P4 til P8: Mergelbanestien, 3,5 km
•

Blå rute er en lang vandrerute Aarhus - Silkeborg

•

Orange ruter er alternative ture - de er ikke afmærkede

Himmelbjerget,
Sletten og Slåensø

Hunde er velkomne, men skal føres i snor.
De større skovveje er generelt i god stand, men bakkerne kan
flere steder gøre færdsel vanskelig for kørestolsbrugere og
dårligt gående. Ved Millingbæk findes handicaptoilet, som er
åbent i sommerhalvåret.
På de lokale turistbureauer kan du få foldere med flere oplysninger
om de forskellige seværdigheder. Du kan også læse mere på bl.a.
www.himmelbjerget.dk eller www.visitskanderborg.com.
Himmelbjerget, Sletten og Slåensø administreres af Naturstyrelsen,
Søhøjlandet. Find flere oplysninger på www.nst.dk.

Himmelbjerget,
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Vandreture

Himmelbjerget
Søhøjlandet er skåret igennem af to store øst-vestgående dale - MossøSalten Langsødalen i syd og Ravnsø-Knudsø-Julsø-Borresødalen i nord.
Skrænterne fra højlandet mod dalene har dybe erosionskløfter, og mellem
disse kløfter ligger en række fremskudte højdepunkter, som kaldes koller.
Himmelbjerget er den mest markante kol. Via områdets vandrestier kommer
man til andre koller med fine udsigter.
Området omkring Himmelbjerget tilhørte i middelalderen Øm Kloster.
Ved Reformationen i 1536 overtog kronen den katolske kirkes ejendomme,
indtil de blev videresolgt i 1767. Derefter fik bønderne i Gl. Rye retten til
skovene omkring og vest for Himmelbjerget.
Man troede længe, at Himmelbjerget var Danmarks højeste punkt.
Den landsdækkende højdeopmåling i sidste del af 1800-tallet viste imidlertid, at Himmelbjergets top lå ca. 147 meter over havet, mens de højeste
terrænpunkter ved Ejer Bavnehøj og Yding Skovvej var mere end 170 meter
over havet.

Sletten

Bondeskoven vest for Himmelbjerget er meget varieret og har såvel gamle
løvtræer som nyere bevoksninger med gran. De gamle skovrydninger på
Sletten ned mod Julsø ligger nu hen som åbne græsområder. Sletten tilhører i dag FDF, som bruger området til lejre og kurser.

Store Knøs

Knøsgården ejes af Himmelbjergegnens Idrætsefterskole, der her har oprettet Himmelbjergegnens Friluftsgård med bl.a. formidling og overnatningsmuligheder. Her er også bygget en kopi af de gamle glasovne (se afsnittet
”Glarbo”). Kollen Store Knøs er et fremragende udsigtspunkt, hvorfra udsigten er åben mod vest over skove og landbrugsområder og mod nordvest til Borresø, samt Sindbjerg og Stovbjerg ved Sejs.

Mergelbanen fra Bøgedal

I løbet af 1800-tallet blev de store lyngheder i Jylland opdyrket, og man
forbedrede den sure hedejord med mergel (kalkholdigt ler). Små jernbaner
blev anlagt fra mergellejerne til heden. Mergellejet i Bøgedal vest for Himmelbjerget var i brug 1921-24. Mergelbanen kan tydeligt følges på de første
kilometer, men fortaber sig derpå ud mod Them og Vrads.

Slåensø

Den 12 meter dybe klarvandede Slåensø får sit vand fra kilder i de omgivende, stejle bakker. Fra udsigtspunktet Kongestolen er der flot udsyn over
Slåensø. Søen er opdæmmet ved Millingbæk, hvor der bl.a. tidligere lå en
vandmølle. Slåensø har en rig flora af vandplanter, især arter af vandaks,
bukkeblad, åkander, og den kødædende blærerod.

Glarbo

Frederik 2. oprettede i slutningen af 1500-tallet en glasproduktion vest for
Himmelbjerget. Her var både brændsel og kvartssand. Omkring ”glarboderne” opstod rydninger, der endnu ligger som markområder spredt i skoven,
f.eks. ved Østre Stenhule, Hyttekær, Æblegården og Bøgedal, hvor man bl.a.
stadig kan støde på glasrester i jorden.

Signaturforklaring

Skoven omkring Slåensø drives ved plukhugst, som er en særlig skånsom
driftsform. Kun enkelttræer hugges og skoven skal hovedsagelig forny sig selv
ved at frø fra de gamle træer sår sig selv, så nye træer kan vokse op. Det giver
en varieret skov med træer i forskellige aldre og størrelser mellem hinanden.
I dele af den gamle bøgeskov kan du f.eks. finde ædelgran der er begyndt at
vokse op mellem bøgetræerne og igen om 200 år vil bøgetræer begynde at
spire op under ædelgranerne.

Landskabet
Borre Sø og Slåensø ligger i bunden af en tunneldal. De store dalstrøg er
sandsynligvis dannet før Istiderne, hvor Danmark lå som en slette gennemskåret af store floder. Floderne ledte vand fra det svenske højland ud
mod Nordsøen og skar dybe dale i landskabet. Da Istiderne kom strømmede kolossale mængder smeltevand under indlandsisen og fulgte det
allerede eksisterende dalsystem.
Da indlandsisen smeltede bort lå tunneldalens stejle sider tilbage uden
bevoksning. Erosion fra regnvandet og udsivning af grundvand førte til, at
tunneldalens sider blev furet af stejle sidedale og kløfter og på den måde er
det meget kuperede terræn langs sydsiden af Slåensø og Borre Sø opstået.
Bakkerne Kongestolen, Slåensø Bjerg, H. C. Andersens Høj og Åsen er alle
såkaldte falske bakker, der er dannet ved at det omkringliggende materiale
er eroderet væk.
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Både isfugl og bjergvipstjert er regelmæssige ynglefugle ved Slåensø og Millingbæk, og om vinteren er der god chance for at se vandstær ved bækken.
Hvis du kommer til Millingbæk i starten af maj kan du desuden være heldig
at se vandet pakket med skaller, der skal op for at lægge æg.
Skoven har tillige et rigt fugleliv med bl.a. de gængse spættearter som sortspætte, grønspætte og flagspætte. Også musvåge, hvepsevåge og ravn kan ofte
både ses og høres over engene.
Sønderskoven har desuden som den eneste af Silkeborgskovene en fast
bestand af kronvildt, og ind imellem ses også dåvildt.
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Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og turistbureauer,
samt ved indgangene til mange af områderne.
Se også www.skovognatur.dk
Miljøministeriet
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Gjessø

Kongestolen
.82

Dyrelivet

Skoven
Den sandede og temmelig næringsfattige jordbund giver gode vækstbetingelser for flere træarter. Det meste af området er bevokset med bøg, men også
områder med gran, hvor især de meget store og over 100 år gamle douglasgraner omkring Kongestolen, falder i øjnene. Her står bl.a. Danmarks højeste
træ, som i 2006 blev målt til 51,6 meter.

Them
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– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af
træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.
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Millingbæk

Vandreture: På kortet er anvist 3 afmærkede vandreture i området. Læs
mere om turene i folderen. Desuden går vandreruten Århus-Silkeborg gennem området. Den er afmærket med en blå ”gå mand” i’ terrænet.
Cykling: Af hensyn til de øvrige skovgæster er det aftalt med de lokale cykelklubber at friholde stierne omkring Slåensø og Borre Sø for mountainbikecykling. På alle øvrige veje og stier er det tilladt at cykle.
Handicapforhold: De større skovveje er generelt i god stand, men bakkerne kan flere steder gøre færdsel vanskelig for kørestolsbrugere og dårligt
gående. Fra P-pladsen ved Svejbækvej er adgang til sydsiden af Slåensø
dog mulig, og ved Millingbækvej er der adgang til nordsiden. Ved Millingbæk findes handicaptoilet, som er åbent i sommerhalvåret.
Badning: Det er tilladt at bade i søen, men der er ikke indrettet faciliteter
hertil.
Fiskeri: Det er kun tilladt at fiske i søerne, hvis du har gyldigt årskort udstedt af Silkeborg Fiskeriforening.
Overnatning: Ved Borre Sø findes to lejrpladser, som kan benyttes af
større grupper. Pladserne skal reserveres ved henvendelse hos Skov- og
Naturstyrelsen, Søhøjlandet.
Bålplads: I grusgraven ved Millingbæk er indrettet bålplads, som frit kan
benyttes.
Yderligere oplysninger: Slåensø administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, tlf. 86 82 08 44, skovognatur.dk
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I den østlige ende af den ca. 5 km lange Silkeborg Sønderskov ligger Slåensø
med den langt større Borre Sø umiddelbart nord herfor.
Slåensø er omgivet af bakker og flere steder i søen når dybden ned på 12 meter. Søen har meget klart vand fordi den ikke har noget egentligt tilløb, men får sit
vand fra kilder langs de stejle bredder. Søen har en rig flora af vandplanter, især
arter af vandaks, men også bukkeblad, åkander og den kødædende blærerod.
Søen er opstemmet ved Millingbæk, der danner afløbet til Borre Sø. Her lå
tidligere en vandmølle, som gennem tiderne har haft forskellige funktioner. Senest lagde møllen hus til en sommerrestaurant, som brændte ned i 1952. I dag
er området udflugtsmål for mange skovgæster, bl.a. fordi der her er fin udsigt
over søen. Millingbæk har sit navn fra de små karpefisk, løjer, som lokalt kaldes
millinger. Bækken er et vigtigt gydevandløb for ørred, milling og skalle, der i
forsommeren efter tur svømmer op i vandløbet og lægger deres æg her.

Slåensø
Silkeborg

Velkommen til Slåensø, Silkeborg

Offentlig vej
Skovvej / markvej
Sti
Jernbane
Bred å
Bæk/grøft
Praktiske oplysninger:
Højdekurve ( pr.10m)
Skov, offentlig ejet
Skov, privatejet
Mose, offentlig ejet
Mose, privat ejet
Eng/overdrev, offentlig ejet
Hede
Bebygget områdeMøgelø
Have
Omkringliggende arealer
Sø
Skov- og Naturstyrelsen
Parkering
Toilet
Skov- og Naturstyrelsen forvalter
Restaurant / Kro 190.000 ha skov- og andre naturområder
Information
Udsigtspunkt
Borde og bænke
Privat ejendom
Vandreruter
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