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Lige nord for København ligger et meget 
smukt og afvekslende naturområde 
langs med Mølleåen, der har sit udspring 
ved Buresø nær Ganløse og løber ud 
i Øresund nord for Taarbæk. På hele 
strækningen er der en afmærket sti på i 
alt 37 kilometer. Det er nemt at komme 
til stien – også med offentlig transport: 
Undervejs passeres togstationer i bl.a. 
Farum, Lyngby, Ørholm og Nærum. Der er 
flere overnatningspladser undervejs (se 
www.friluftskortet.dk – tidligere omtalt i 
spejdersport), og turen kommer også tæt 
forbi hytterne Klokkedam (Gribskov Trop) 
og Valhal (Klokkekilde Roverklan), hvor 
det er muligt at overnatte.

En mulig weekendtur kunne være at 
starte ved Buresø og så følge stien til en af 
de mange primitive overnatningspladser 
i skoven langs med Furesøen - en dagstur 
på ca. 18 km. Næste dag kan I så fortsætte 
til Ørholm eller Nærum (en tur på 10-
12 km). Hvis I kommer med toget, kan I 
starte ved stationen i Farum i stedet og så 
evt. se nærmere på skovene undervejs.  

Turen fører jer både forbi utallige smukke 
søer og en række andre interessante 
seværdigheder som fx Frilandsmuseet, 
Nationalmuseet i Brede og utallige gamle 
vandmøller langs åen.

På hjemmesiden www.skovognatur.dk/
Lokalt/Oestsjaelland/ (klik Oplev og så 
Afmærkede Cykel og Vandreruter) kan I 
finde tre foldere, som tilsammen dækker 
hele turen. Her er detaljerede kort, så I 
kan planlægge den tur, der passer bedst! 

Planlæg en patruljehike!!!
Nu er det snart forår, og så er det oplagt, at patruljen 
tager på tur. Sidste forår skrev vi her i Spejdersport 
om, hvordan I selv kan arrangere en patruljehike i en 
weekend med overnatning undervejs. Her kommer 
et par konkrete forslag til ture, som er nemme 
at finde, og som går gennem nogle af Danmarks 
smukkeste naturområder.

Mølleådalen
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Et andet forslag til en vandretur gennem 
et smukt sølandskab er turen mellem Ry 
og Silkeborg. Turen er på ca. 20 kilometer 
og er nem at finde, da man bare skal følge 
en afmærket vandrerute hele vejen. Det 
er også nemt at komme til og fra ruten, 
da der kører tog både til Ry og Silkeborg 
(med timedrift i weekenden). Turen er 
en del af en afmærket tur mellem Århus 
og Silkeborg og er beskrevet i en folder, 
der kan findes på www.skovognatur.
dk/Udgivelser/Foldere (den hedder 
vandreruten Århus-Silkeborg). 

Her kan man finde et oversigtskort og også 
læse om de seværdigheder, der mødes 
undervejs; mest interessant er det nok, 
at man kommer lige forbi Himmelbjerget. 
Her er det bestemt anbefalelsesværdigt 
at tage turen op på selve bakken og nyde 
det fantastiske udsyn over sølandskabet.  
Hvis I er interesserede i at gøre flere 
afstikkere i det flotte landskab omkring 
Himmelbjerget, kan I finde en særlig 
folder om Himmelbjerget (folder nr. 
120 blandt Skov og Naturstyrelsens 
vandretursfoldere). Det kan også være, 
at der bliver tid til en sejltur med Hjejlen 
på søerne. Det er en meget gammel 

hjuldamper, der sejler i rutefart - 
bl.a. fra havnen neden for 

Himmelbjerget.

Det vil nok være passende at overnatte 
nær den lille sø Slåensø, som ligger 
omtrent halvvejs på turen. Her kan I 
benytte en af lejrpladserne Østre/Vestre 
Gåsekær i Silkeborg Sønderskov: I kan 
læse mere om dem og bestille plads på 
www.friluftskortet.dk.   

Ry-Silkeborg

Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte natur-
områder. De kan fås på biblioteker og tu rist bureauer, 
samt ved indgangene til mange af om råderne. 
Se også www.skovognatur.dk

 Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen forvalter 
 190.000 ha skov- og andre naturområder

– 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.

Himmelbjerget
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HimmelbjergetVelkommen til Himmelbjerget
Siger man Søhøjlandet siger man Himmelbjerget. Himmelbjerget har i 
mange år været fast udflugtsmål for alle der besøger Midtjylland, og utal-
lige er de skoleklasser der har været på udflugt hertil. Udsigten herfra er da 
også helt speciel. På toppen af bjergets 147m er man hævet næsten 130m 
over Julsø nedenfor. Det giver en fantastisk udsigt over søer og skove, men 
Himmelbjerget er kun én af en række spændende udsigtspunkter. Mange 
andre gemmer sig i skovene syd for bjerget. Derfor har vi afmærket en række 
vandreture, hvor man kan komme lidt væk fra det centrale besøgsområde 
og opleve nye udsigter og Midtjyllands natur på tæt hold. Skovene har et 
rigt fugleliv med bl.a. spætter og mange rovfugle. Jordbunden er fattig. Det 
betyder, at plantevæksten de fleste steder præges af arter, der normalt gror 
på heder, f.eks. blåbær og tyttebær. Hvis du går en tur i bærsæsonen er det 
en god idé at medbringe en lille bøtte, så skovturen også bliver en kulinarisk 
oplevelse.

Praktiske oplysninger:
Vandre- og cykelruter: Der findes flere afmærkede vandreruter samt en cy-
kelrute i området (se kortet). De tre vandreruter, der er afmærket med gult, 
er nye ruter. Turen fra P5 til Stigballe Vig er den mindst bakkede, mens 
turene fra P2, 3 og 4 er de mest anstrengende. De går gennem bakkerne 
og giver de smukkeste udsigter.
Færdsel: Bemærk at vandreruterne fører gennem både offentlig og privat-
ejet skov (se kortet). I de offentlige skove må du færdes frit døgnet rundt. 
I de private skove er der adgang fra kl. 6 til solnedgang og her må du kun 
færdes på veje og anlagte stier.
Yderligere oplysninger: Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet kan kontaktes 
på tlf. 86 82 08 44, www.skovognatur.dk. Se også www.himmelbjerget.dk 
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Silkeborgsøerne har især i gamle dage været vigtige for færdsel og transport 
af varer. Endnu i dag er der en livlig trafik på søerne med både, hvorfra folk 
nyder naturen og den friske luft.

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.

Kunsten finder også vej ud i skoven. Dybt nede ved stien til H.C. Andersens 
bænk står Jørn Rønnaus dobbelte kunstværk “Ånd og Bogstav”. Kunstvær-
ket blev opsat i 1999 i anledning af 150 året for Grundloven.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Vandreture nr. 120

Savner du at komme ud og løbe O-løb, 
men orker/kan ikke selv lægge poster 
ud? Hvis ja, så er der ikke længere nogen 
undskyldning for ikke at komme ud og 
løbe. 

I de danske skove er der efterhånden 
mange steder, hvor der er står faste 
O-løbsposter. Posterne er til fri 
afbenyttelse for alle, du skal bare sørge 
for et O-løbskort og et ”klippekort. 

Kort over posterne kan enten 
downloades på nettet eller fås via 
turist bureauer eller O-løbs klubber. 
Gå ind på web adressen: www.
posteriskoven.dk og se mere. 

Så nu er det bare at komme ud i skoven 
alene, eller tag med din patrulje med 
ud og træn i skoven ved de faste 
poster, hvis du som patruljeleder selv 
vil være proaktiv og overraske din 
tropsleder. 

God fornøjelse – og se så at komme ud, 
oplev naturen, og træn dine færdigheder 
;-)

Stinus

Poster i Skoven
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