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Indelukket

Planteliv

Silkeborg Kommune købte i 1899 Indelukket som park
og skov for publikum. Før den tid var området statens
ejendom - et indhegnet skovområde, som publikum
var udelukket fra.

Selve mosefladen er rester af den gamle højmose, og
vandet er surt og næringsfattigt. Plantevæksten er
derfor mest dværgbuske, halvgræsser og mosser.

I skoven blev der i 1919 udgravet en havn og i 1939
yderligere en, denne gang udført som beskæftigelses
arbejde. Motorbådsfolket har dermed i årtier sat sit
præg på livet i Indelukket.

Campingliv
Lejrpladsen startede i det små centralt placeret i
Indelukket, men blev i 1945 flyttet til den nuværende
placering som moderne campingplads, der flere
gange er blevet udvidet.

Friluftsteater
Friluftsteatret med scene blev anlagt i 1946 af unge
ledige og havde oprindeligt 6000 bænkepladser. Det
viste sig dog at være for stort, og i 1984 blev det
“slanket” til en trediedel størrelse.

Natur, folkeliv og afslapning

Siden 1986 har Silkeborg Statsskovdistrikt plejet
området for at genskabe og fastholde mosenaturen og
undgå selvsået skov.
Det har bla. resulteret i at her er midtjyllands tætteste
bestand af hugorme.

Vådbundsarboretet
Arboretum Paludosum
Vådbundsarboretet er en botanisk have. Der er plantet
træer og buske fra sumpskove i den tempererede
zone jorden rundt. Aboretet er delt op som jorden
med Amerika i vest, Europa i midten og Kaukasus,
Sibirien og Østasien ud mod Remstrup Å i øst.
Arboretet blev oprettet i 1991 i samarbejde mellem
Ferskvandscentret, Silkeborg Kommune og Silkeborg
Statsskovdistrikt, idag Skov- og Naturstyrelsen
Søhøjlandet.

Fredskoven blev i 1952 mulig at drive som lystskov.
Omlægningen til det parklignende præg, i den del af
Indelukket, der er nærmest byen, begyndte i 1961.
Den fortsatte i 1999, da en kraftig storm lagde den
mørke granskov mellem kolonihaverne og friluftsteatret
ned. Den nye skovplantning her er mere lys, åben og
varieret.

I området kan man se mange fugle. Ved åen ses
isfuglen og i skoven flagspætten, grønspætten og
sortspætten.

Minigolfen kom til Indelukket i 1950, hvor banen
åbnede under navnet “babygolf”.

Søerne

Vejlbo Mose
Tørveudvinding
Vejlbo Mose var en gang en lavvandet sø, der groede
til og blev til mose. Folk fra Silkeborgegnen har
gennem hundrede år gravet tørv her.
Silkeborg Papirfabrik havde i midten af 1800-tallet
behov for tørv, og papirfabrikant Michael Drewsen
startede en stor industriel produktion af tørv.
Mosen blev gennemgravet i fuld dybde, hvorved den
nuværende “sø” i mosen opstod.

Færdsel mellem træerne er tilladt til fods. Det
henstilles, at man undlader at brække grene af
træerne.

Brassø gennemstrømmes af Gudenåen og danner
sammen med Borresø og Julsø et sammenhængende
søområde mellem Silkeborg og Himmelbjerget.
Den er næringsstofbelastet og derfor ofte grøn af
alger. Her er store bestande af fisk som brasen og
skalle. Sandart og aborre er almindelige rovfisk i søen.
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Bådehavne

Langs søens bred kan man finde pors, kærmysse og
gifttyde.

Vejlsø får vand fra Almindsø og Brassø. Den er
lavvandet og er om foråret et godt gydested for fisk.
Almindsø er en af Danmarks reneste søer. Van
det kommer fra en række kilder på søens sydside.
Sødybden er flere steder mere end 20 meter.
Vejlbo Mose Sø er brunvandet. Vandet er nærings
fattigt og surt på grund af humus fra tørvemosen.

Layout

Den 5. juni 1901 blev grundloven fejret på en nyryd
det festplads, og siden den dag har Indelukket været
et yndet udflugtsmål for silkeborgensere og turister.

Her er områdets mest artsrige dværgbusksamfund
med f.eks blåbær, rosmarinlyng og tyttebær

