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Gå på opdagelse i småsøerne

Det er umagen værd at gå ad de stejle stier helt ned
til søerne, gerne med et barn i den ene hånd og net
og spand i den anden. I søerne er der mange spændende smådyr – fra hundestejler til frøer, guldsmedelarver og vandkalve. Måske flyver en blå isfugl forbi
på jagt efter et godt sted at fange fisk. Man kan også
prøve lykken med net og spand i det store vandhul
syd for slugten.

»De blå foldere« og informationstavler

Folderne er en serie af foldere der handler om naturgenopretningsprojekter.
I områderne er der opsat informationstavler på parkeringspladser og ved udvalgte lokaliteter.
Foldere og informationstavler er udarbejdet af Silkeborg Kommune, i samarbejde med Naturplan – tegner
Jens Frimer og Stig Bachmann Nielsen.
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Møllebækken er delvis privat ejet

Områdets stier ligger delvis på privat jord, som
ejerne venligst har stillet til rådighed. Nyd derfor
området uden at forlade stierne. Hunde skal altid
være i snor, og hunde bør ikke tages med ind på
marker, hvor der går køer, heste eller får.
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
fra stier.
Adgang skal i øvrigt ske i overensstemmelse med
de gældende regler i Naturbeskyttelsesloven.

Møllebækken
– fra ørreddamme
til småsøer –

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

Velkommen til Møllebækken
Dyb slugt med småsøer

Møllebækken er et godt eksempel på de mange spændende naturarealer, der snor sig ind i Silkeborgs boligområder fra alle sider. Lige uden for døren til husene
på Odinsvej løber bækken som en vild bjergstrøm i
en dyb slugt.

Gydegrus og okkersøer

I 2001 ryddede Silkeborg Kommune pilekrat, hævede
vandstanden og oprettede nye slyngninger i den øverste del af Møllebækken oven for banedæmningen. Der
blev også lagt gydegrus til ørreder ud i bækken og
etableret små søer til at opsamle okker, som vaskedes ud i bækken fra de tidligere drænede jordlag.

Naturen beskytter dit drikkevand

De mange udyrkede enge, moser, skove og krat i
Hvinningdal ligger som en beskyttende hånd over Silkeborgs vigtigste grundvandsområde.
Omkring 280 millioner liter rent vand pumpes hvert år
op fra undergrunden i Hvinningdal og sendes gennem
480 km ledninger ud til det meste af Silkeborg. Noget
af vandet ender i Frisholm, Hårup, Resdal og andre
små byer omkring Silkeborg.

Fra regn til drikkevand

Fra Ørreddamme til ny natur

Nede i selve slugten har kommunen i 2007 nedlagt de
gamle ørreddamme langs bækken og etableret 6 små
søer – der nu ligger smukt i dalbunden som perler på
en snor.

Smådyr i søen

Prøv at se hvor mange forskellige smådyr du kan finde i søen. Nogle dyr lever på overfladen af vandet,
andre svømmer frit rundt, og nogle lever på bunden
eller gemmer sig i vegetationen.

Urørt skov

Skovområdet nord for okkersøerne og Møllebækken
ejes af Silkeborg Kommune. Det er udlagt som urørt
skov af hensyn til det rige dyre- og planteliv. Det betyder bl.a., at der ikke fældes træer i skoven. Det
betyder også, at der i blæsevejr kan falde flere døde
grene ned fra trækronerne end i en mere traditionelt
drevet skov. I kraftigt blæsevejr (kuling, storm og orkan) frarådes det derfor at færdes i skovområdet.
Stierne i skoven er de fleste steder såkaldte trampestier uden grusbelægning. Det betyder, at de kan
være meget fedtede, især i regnfulde perioder. Silkeborg Kommune skærer stierne fri, hvis de spærres af
væltede træer.

