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Gå på opdagelse
I området er der flere vandreture af varierende længde. 
Fra parkeringspladsen ved Hovedvej 15 kan man kom-
me rundt om hele området. Et stykke af vejen langs 
åen kan man følge den gamle hærvejssti, og herfra er 
der stiforbindelse til en tur rundt om Bølling Sø. 
Stierne kan være mudrede om vinteren, og når det 
regner, så tag solidt fodtøj /støvler på. Det kan også 
være vanskeligt eller umuligt at skubbe en barnevogn 
eller en kørestol på stierne, når de er våde. Stierne i 
ådalen er ikke velegnede for gangbesværede. 

»De blå foldere«  og informationstavler 
Folderne er en serie af foldere der handler om natur-
genopretningsprojekter.
I områderne er der opsat informationstavler på parke-
ringspladser og ved udvalgte lokaliteter.

Foldere og informationstavler er udarbejdet af Silke-
borg Kommune, i samarbejde med Naturplan – tegner 
Jens Frimer og Stig Bachmann Nielsen. 

Oversigtskort

Funder Ådal er privat ejet
Områdets stier ligger på privat jord, som ejerne ven-
ligst har stillet til rådighed. Nyd derfor området uden 
at forlade stierne. Hunde skal altid være i snor. Hunde 
bør ikke tages med ind på marker, hvor der går køer, 
heste eller får, med mindre skiltningen viser noget 
andet.

I private skove må man kun færdes fra kl. 06 om 
morgenen til solnedgang, og man må ikke brække 
grene af træerne eller grave planter op. Man må gerne 
plukke blomster og samle bær til eget forbrug.

Adgang skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de 
gældende regler i Naturbeskyttelsesloven. 

Smid aldrig affald i naturen 
Brug ikke åben ild i naturen 
Al færdsel sker på eget ansvar

God tur!

Turkort



Is og vand
Under den sidste istid nåede ismasserne fra øst frem 
til området lige på den anden side af Funder Ådal. I 
randen skubbede isen rundt med jordbunden og skab-
te en masse bakker og dalstrøg, som siden er formet 
af vejr, vind og vand. 
Isen smeltede væk for cirka 10.000 år siden. Siden da 
er ådalen uddybet af regn- og smeltevand, som er lø-
bet ud gennem åen på vej mod Gudenåen og havet.

Nyd udsigten fra østsiden af ådalen
Den smukke ådal kommer rigtig til sin ret inderst i 
området langs stien øst for Funder Å. Her er der flotte 
skrænter og en storslået udsigt over mod de furede 
Hørbylunde Bakker. 
Fra bund til top i ådalen er der op mod 50 meter. Ne-
derst i lavningerne er der moser, enge og sumpskove, 
og øverst på de tørre bakker er der heder, plantager og 
løvskov. Alle vegne er der et rigt plante- og dyreliv.

Ved Hesselhus kan man tage en afstikker ned i bun-
den af ådalen og opleve Funder Å tæt på. Her snor 
vandløbet sig smalt og livligt af sted som en bæk, på 
vej fra sit udspring oppe ved Bølling Sø. 
Funder Å har et stort fald og er et af de vandløb i 
Danmark, som har den hurtigste strøm. Fra bakkerne 
løber mange kilder til, og vandløbet bliver hurtigt til 
en rigtig å. 

Natur- og miljøpleje
På turen ind i ådalen kan man se eksempler på na-
turpleje med husdyr. Husdyrene holder landskabet 
og naturtyperne åbne, fri for tilgroning med træer og 
buske.
Efter at have været udrettet i næsten 100 år er Fun-
der Å i 2007 blevet genslynget flere steder. Samtidig 
er der etableret okkersøer og lukket dræn og grøfter i 
ådalen for at mindske udledningen af okker til åen.
Såvel naturpleje som vandløbsrestaurering er udført 
af Silkeborg Kommune.

Nye slyngninger
De nye slyngninger er formet, så de er tilpasset strøm-
ningerne i åen. Slyngninger er hjælp til selvhjælp. Med 
tiden vil vandet selv sørge for at forme videre på åen. 
Slyngninger giver variation i åen. Yderst i slyngnin-
gerne løber vandet hurtigt til glæde for smådyr, som 
er tilpasset kraftig strøm. 

Grus og sten
Nogle steder er der lagt gydegrus ud i åen. Gyde-
gruset kan ses som strækninger med lavt og hurtigt 
strømmende vand mellem slyngningerne. Her kan ør-
reder gyde – og være sikre på masser af ilt til både æg 
og yngel. Der er også lagt større sten ud i vandløbet, 
hvor fisk og smådyr kan søge skjul og læ for strøm-
men.

Funder Ådal

Får der afgræsser heden

Etableret okker sø

Sten giver skjul og læ for fisk og smådyr


