
 

Den 22. juli 2009 
 
 

Kilder og krat i 3D 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland indbyder denne sensommer til et helt nyt naturvejled-
ningsarrangement, hvor der over 3 dage bliver mulighed for at se området omkring Guden-
åens og Skjernåens Kilder i 3 dimensioner. 
 
Første gang er lørdag den 8. august, hvor der især er mulighed for at se på områdets ege-
krat via en cykeltur fra Naturcenter Koutrupgård på de små grusveje omkring åudspringene 
og videre ad vejene, Vandskellet og Hærvejen, til Øster Nykirke og igennem skoven til 
Skovsbøl og Stampe Mølle, hvor der fortælles små historier om området. Undervejs gøres 
der holdt et sted, hvor den medbragte kaffe kan drikkes, og hvor der kan klippes en buket af 
den udsprungne lyng. 
Turens længde ca. 12km. Man skal ikke tilmelde sig, men selvfølgelig huske cykel og kaffe 
eller andre drikkevarer. 
 
Anden gang er lørdag den 22. august. Deltagerne mødes på Naturcenter Koutrupgård hvor-
fra der bliver en kortere gåtur omkring Skjernåens udspring. Derefter kører man i egne biler 
til Vester Mølle ved Rørbæk Sø. Herfra sejles der i naturcentrets kanoer gennem Nedersø og 
Kulsø ad Skjernå til Hastrup Sø og Hastrup Plantage. 
Turen er velegnet for børn ifølge med voksne. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til 
naturvejleder Holger Hansen tlf. 51 56 17 85 eller e-mail hhan@sns.dk. Største deltagerantal 
er 25 ved 3 personer i hver kano. 
 
Tredje gang er lørdag den 12. september. I Koutrup Skov bliver der mulighed for at klatre 
højt op i bøgetræerne og se det hele lidt fra oven. Den medbragte mad kan spise i store 
hængekøjer, der er spændt ud mellem træerne. Her vil der blive brygget varm kaffe og ka-
kao. 
Turen er velegnet for børn fra 10 år ifølge med voksne. Praktisk og slidstærkt tøj anbefales. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Fælles for alle 3 dage er, at mødestedet er Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Ham-
mer, 7160 Tørring klokken 10:00. Alle dagene er det naturvejleder Holger Hansen, der er 
guide og instruktør. 
 
 
Yderligere oplysninger:        
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mailto:hhan@sns.dk

