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Holm Mølle

– de blå foldere –

Skov
Eng og mose
Sø
Vandløb
Sti
Vej

Alling Å

Lemming Å
100 m

Gå på opdagelse

Holm Mølle er privat ejet

En sti fører bag om møllens driftsbygninger hen til
vandhullerne. Både store og små er velkomne til at gå
på opdagelse blandt vandhullernes dyr og planter med
net og spand. Stien fortsætter i en kort rundtur på
cirka 1,5 km på Holm Mølles jorder.

Områdets stier ligger 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.

»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.

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

Holm Mølle
– pensionat og
nyt naturområde –

God tur!
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Fra vandmølle til pensionat

Mange bække små

Isfugl

Der har været vandmølle ved Holm Mølle siden
1200-tallet, hvor det var munke der drev møllen. Senere har møllen både hørt under Silkeborg Slot og
været herregård under kronen. Den nuværende hovedbygning er fra 1856. Møllen malede korn frem til
1912, hvor den blev bygget om til el-produktion.
I dag er mølledriften for længst ophørt. Men der er
stadig liv på Holm Mølle, der siden 2001 har været
indrettet til pensionat.

Den store å, der strømmer langs vandhullerne, og
som tidligere leverede vandkraften til Holm Mølle, er
Alling Å. Vandet i åen stammer fra Hinge Sø, og løber
videre mod øst i retningen mod Alling Sø. Til sidst
ender vandet i Gudenåen, hvorfra det løber videre ud
til Kattegat gennem Randers Fjord – en tur på mere
end hundrede kilometer, hvis man tæller de mange
slyngninger i åerne med.

Vandstær

Nyt naturområde
I 1962 blev der etableret et dambrug ved Holm Mølle
med vand fra Alling Å. Vandet var af ringe kvalitet,
fordi det kom fra Hinge Sø, som er forurenet af næringsstoffer. Det gik ud over produktionen af ørreder,
der stoppede igen sidst i 1970’erne.
I 2005 blev de gamle fiskedamme omdannet til ny natur af Silkeborg Kommune, efter aftale med ejerne af
Holm Mølle. De gamle fiskedamme blev renset for pil
og dunhammer og forbundet med små rislende vandløb. Vandet kommer fra et væld med friskt og rent
vand. I Alling Å er der endvidere etableret et stenstryg
ved den gamle opstemning.

Isfugl, vandstær og odder
Hvis man er lidt tålmodig, kan man få et glimt af den
lille blå isfugl, når den med sit karakteristiske skrig
stryger lavt hen over åen. Den fanger fisk ved at styrte
sig ned i vandet.
Om vinteren kommer vandstæren på besøg nordfra.
Den fanger smådyr ved at løbe rundt på bunden af
åen.
Hvis man er meget heldig, kan man måske få et glimt
af odderen. Den holder til langs vandløbene og ude i
de utilgængelige sumpområder.

Odder

