
 

Ud i naturen
Ture omkring Silkeborg

Ture oktober 2018 – april 2019

Torsdag 11. april kl. 18.30 – ca. 20.30

Hesselhus Hede

Silkeborg Kommune har udført naturpleje her for at bevare 
heden. Vi går en tur i området og ser efter de første 
forårsbebudere, mon markfirbenet eller citronsommerfuglen  
er kommet frem?
Mødested:  p-pladsen ved Hesselhus Camping,   
 Moselundvej 30, 8600 Silkeborg.
Turleder:  Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Lørdag 27. april kl 14.00 til ca. 16

Vand giver liv – det er en gammel påstand. 

Naturstyrelsen har lavet nye vådområder i skoven. Vi er stolte af 
dem, men kom selv med ud at se, er de så gode som vi påstår.
Gummistøvler er en god ide.  
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg  
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

Velkommen  
ud i naturen

Folderen medtager naturture der afholdes i  
Silkeborg Kommune eller i tilstødende naturområder. 

Turene er offentlige, og der er normalt ingen tilmelding.  
Hvis det koster noget at deltage fremgår det af 

beskrivelsen ved den enkelte tur. 

Mødestedet for ture, arrangeret af Naturstyrelsen er  
markeret med et skilt med naturvejlederuglen.

Mødestedet for ture arrangeret
af Silkeborg Kommune er markeret

med kommunens logo.

Turfolderen kan downloades fra 
www.silkeborgkommune.dk
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Søndag 7. oktober kl. 10.30 til ca. 12.

Den Skæve bane og Funder ådal

Kom med på en gåtur på den nedlagte jernbane, der nu er gang- og 
cykelsti fra Funder til Brande, og oplev den smukke Funder Ådal. 
Smag på de mange forskellige æbler på æbletræerne, der vokser 
langs jernbanen - og tag måske en pose med til at samle i. 
Vi går godt 4 km på gode og jævne skovveje.
Mødested:  P-plads 200 m. syd for Funder Station, Funder  
 Ådalsvej 2, Silkeborg. Kør efter Funder S ad   
 Damgårdsvej Grøndalsgårdvej. Kør bagom den  
 nedlagte Funder Station, der ligger hvor   
 Grøndalsgårdvej bliver til Funder Ådalsvej. Kør ca.  
 200 m ad grusvejen bag stationen til vejen stopper  
 ved p-pladsen. GPS 528810, 6221179.
Turleder:  Bodil Deen Petersen tlf. 3068 1246.
Arrangør:  Naturguider Silkeborg.

Lørdag 13. oktober kl. 14.00 til ca. 16

Svampe i skoven. Svampetur i Velling Skov.

Årets sidste svampetur, men hvis vejret tillader, kan svampene godt 
fortsætte længe endnu.
Mødested:  Velling Skov, P-pladsen i det store sving ved   
 landevejen (Vellingvej) ca. 1 km nord for Velling,  
 8654 Bryrup.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Lørdag 20. oktober kl. 13 til 16.

Æbledag på Høgdal

Medbring jeres egne æbler og få dem presset til saft, som kan 
fryses, så vitaminerne bliver gemt til vinteren. 
Er du i tvivl om, hvilke æblesorter du har i haven – så tag dem 
med, vi kan sandsynligvis give dig svaret. Vi kan også fortælle en 
masse om de gamle æblesorter, både om deres oprindelse og deres 
egnethed til forskellige formål. 
Der vil være smagsprøver på forskellige æbleretter – og medbring 
gerne selv din favorit. Dagen igennem vil der være forskellige 
aktiviteter for børnene.
Pris: 50,- for voksne og børn fri entré.
Mødested:  Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them.
Arrangør:  Silkeborg Kommune og Foreningen Høgdals Venner  
 se www.hogdal.dk
Kontaktperson:  Hanne Buch tlf.: 3024 1493.

Søndag 4. november kl. 13.00 til ca. 15

Indelukket – en bynær men artsrig skov

Tæt på Silkeborg by ligger den gamle skov Indelukket, skoven huser 
mange arter af svampe, mosser og laver. Tag kurven med, er vi 
heldige er der tragtkantareller endnu, ellers er der mos og bark til 
dekorationer. Undervejs berettes om skovens historie og benyttelse.
Mødested:  P-pladsen ved motorbådsklubben, for enden af  
 Åhave Allé, Silkeborg.
Turleder:  Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Lørdag 29. december kl. 13.00 til ca. 15.

Nytårstur – nytårskur. Silkeborg Sønderskov.

En frisk gåtur i vinterskoven. Nu er skoven gennemsigtigt og 
fremtræder helt anderledes end om sommeren. Kom og oplev 
dyrenes færden og planterne i vinteren.
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg   
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør.  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Søndag 27. januar kl. 16.00-17.30

Vinterfugle ved sø og å, Sminge Sø

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt 
- kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der 
gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. 
Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner 
i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan 
klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold?  Der vil også 
være mulighed for stor skallesluger, hvinænder, troldænder, lille 
lappedykker, gæs m.m. 
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the.
Mødested:  P-plads ved Allinggårdsvej 34, Svostrup  
 (se skilt mod fugletårn).
Turleder:  Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78.
Arrangør:  Dansk Ornitologisk Forening og  
 Danmarks Naturfredningsforening.

Lørdag 9. februar kl. 10.00 til ca. 11

Stryget ved Langebro – teknik og natur

Hør om sluseanlægget, kammerslusen, Gudenåen samt fisk og 
planter i åen. Vi går på fortov og trapper - normalt fodtøj  
Mødested: Kammerslusen ved Langebro,  
 Østergade 36, Silkeborg.
Turleder:  Åge Ebbesen, Natur og Miljø,  
 Silkeborg kommune, tlf. 8970 1523.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Søndag 10. marts kl. 13.00 til ca. 16.30

Ørnsø – travetur på Ørnsøstien rundt om Ørnsø.

Vi går på Ørnsøstien rundt om Ørnsø, en tur på ca. 3,5 km. 
Undervejs fortælles om naturen i området. 
Er vi heldige vil forårets fuglekor så småt være i gang, men 
der er også mulighed for vintergæster på søen, så som stor 
skallesluger og hvinand. Husk kikkert og gode travesko.
Mødested:  p-pladsen ved Kunstcenter Silkeborg Bad,  
 Gjessøvej 40, Silkeborg.
Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune  
 tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. 

Lørdag 6. april kl. 14.00 til ca. 16

Slanger i Mosen. Vejlbo Mose.

Nu er der både chance for at træffe på snoge, firben og hugorme 
i Vejlbo Mose, hvis vi kan gå stille. Hvis vejret driller, ser vi på 
mosens øvrige dyreliv.
Mødested:  P-pladsen ved AQUA, Vejlsøvej 53, Silkeborg. 
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet



 

Søndag 7. oktober kl. 10.30 til ca. 12.

Den Skæve bane og Funder ådal

Kom med på en gåtur på den nedlagte jernbane, der nu er gang- og 
cykelsti fra Funder til Brande, og oplev den smukke Funder Ådal. 
Smag på de mange forskellige æbler på æbletræerne, der vokser 
langs jernbanen - og tag måske en pose med til at samle i. 
Vi går godt 4 km på gode og jævne skovveje.
Mødested:  P-plads 200 m. syd for Funder Station, Funder  
 Ådalsvej 2, Silkeborg. Kør efter Funder S ad   
 Damgårdsvej Grøndalsgårdvej. Kør bagom den  
 nedlagte Funder Station, der ligger hvor   
 Grøndalsgårdvej bliver til Funder Ådalsvej. Kør ca.  
 200 m ad grusvejen bag stationen til vejen stopper  
 ved p-pladsen. GPS 528810, 6221179.
Turleder:  Bodil Deen Petersen tlf. 3068 1246.
Arrangør:  Naturguider Silkeborg.

Lørdag 13. oktober kl. 14.00 til ca. 16

Svampe i skoven. Svampetur i Velling Skov.

Årets sidste svampetur, men hvis vejret tillader, kan svampene godt 
fortsætte længe endnu.
Mødested:  Velling Skov, P-pladsen i det store sving ved   
 landevejen (Vellingvej) ca. 1 km nord for Velling,  
 8654 Bryrup.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Lørdag 20. oktober kl. 13 til 16.

Æbledag på Høgdal

Medbring jeres egne æbler og få dem presset til saft, som kan 
fryses, så vitaminerne bliver gemt til vinteren. 
Er du i tvivl om, hvilke æblesorter du har i haven – så tag dem 
med, vi kan sandsynligvis give dig svaret. Vi kan også fortælle en 
masse om de gamle æblesorter, både om deres oprindelse og deres 
egnethed til forskellige formål. 
Der vil være smagsprøver på forskellige æbleretter – og medbring 
gerne selv din favorit. Dagen igennem vil der være forskellige 
aktiviteter for børnene.
Pris: 50,- for voksne og børn fri entré.
Mødested:  Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them.
Arrangør:  Silkeborg Kommune og Foreningen Høgdals Venner  
 se www.hogdal.dk
Kontaktperson:  Hanne Buch tlf.: 3024 1493.

Søndag 4. november kl. 13.00 til ca. 15

Indelukket – en bynær men artsrig skov

Tæt på Silkeborg by ligger den gamle skov Indelukket, skoven huser 
mange arter af svampe, mosser og laver. Tag kurven med, er vi 
heldige er der tragtkantareller endnu, ellers er der mos og bark til 
dekorationer. Undervejs berettes om skovens historie og benyttelse.
Mødested:  P-pladsen ved motorbådsklubben, for enden af  
 Åhave Allé, Silkeborg.
Turleder:  Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Lørdag 29. december kl. 13.00 til ca. 15.

Nytårstur – nytårskur. Silkeborg Sønderskov.

En frisk gåtur i vinterskoven. Nu er skoven gennemsigtigt og 
fremtræder helt anderledes end om sommeren. Kom og oplev 
dyrenes færden og planterne i vinteren.
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg   
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør.  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Søndag 27. januar kl. 16.00-17.30

Vinterfugle ved sø og å, Sminge Sø

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt 
- kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der 
gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. 
Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner 
i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan 
klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold?  Der vil også 
være mulighed for stor skallesluger, hvinænder, troldænder, lille 
lappedykker, gæs m.m. 
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the.
Mødested:  P-plads ved Allinggårdsvej 34, Svostrup  
 (se skilt mod fugletårn).
Turleder:  Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78.
Arrangør:  Dansk Ornitologisk Forening og  
 Danmarks Naturfredningsforening.

Lørdag 9. februar kl. 10.00 til ca. 11

Stryget ved Langebro – teknik og natur

Hør om sluseanlægget, kammerslusen, Gudenåen samt fisk og 
planter i åen. Vi går på fortov og trapper - normalt fodtøj  
Mødested: Kammerslusen ved Langebro,  
 Østergade 36, Silkeborg.
Turleder:  Åge Ebbesen, Natur og Miljø,  
 Silkeborg kommune, tlf. 8970 1523.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Søndag 10. marts kl. 13.00 til ca. 16.30

Ørnsø – travetur på Ørnsøstien rundt om Ørnsø.

Vi går på Ørnsøstien rundt om Ørnsø, en tur på ca. 3,5 km. 
Undervejs fortælles om naturen i området. 
Er vi heldige vil forårets fuglekor så småt være i gang, men 
der er også mulighed for vintergæster på søen, så som stor 
skallesluger og hvinand. Husk kikkert og gode travesko.
Mødested:  p-pladsen ved Kunstcenter Silkeborg Bad,  
 Gjessøvej 40, Silkeborg.
Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune  
 tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. 

Lørdag 6. april kl. 14.00 til ca. 16

Slanger i Mosen. Vejlbo Mose.

Nu er der både chance for at træffe på snoge, firben og hugorme 
i Vejlbo Mose, hvis vi kan gå stille. Hvis vejret driller, ser vi på 
mosens øvrige dyreliv.
Mødested:  P-pladsen ved AQUA, Vejlsøvej 53, Silkeborg. 
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet



 

Søndag 7. oktober kl. 10.30 til ca. 12.

Den Skæve bane og Funder ådal

Kom med på en gåtur på den nedlagte jernbane, der nu er gang- og 
cykelsti fra Funder til Brande, og oplev den smukke Funder Ådal. 
Smag på de mange forskellige æbler på æbletræerne, der vokser 
langs jernbanen - og tag måske en pose med til at samle i. 
Vi går godt 4 km på gode og jævne skovveje.
Mødested:  P-plads 200 m. syd for Funder Station, Funder  
 Ådalsvej 2, Silkeborg. Kør efter Funder S ad   
 Damgårdsvej Grøndalsgårdvej. Kør bagom den  
 nedlagte Funder Station, der ligger hvor   
 Grøndalsgårdvej bliver til Funder Ådalsvej. Kør ca.  
 200 m ad grusvejen bag stationen til vejen stopper  
 ved p-pladsen. GPS 528810, 6221179.
Turleder:  Bodil Deen Petersen tlf. 3068 1246.
Arrangør:  Naturguider Silkeborg.

Lørdag 13. oktober kl. 14.00 til ca. 16

Svampe i skoven. Svampetur i Velling Skov.

Årets sidste svampetur, men hvis vejret tillader, kan svampene godt 
fortsætte længe endnu.
Mødested:  Velling Skov, P-pladsen i det store sving ved   
 landevejen (Vellingvej) ca. 1 km nord for Velling,  
 8654 Bryrup.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Lørdag 20. oktober kl. 13 til 16.

Æbledag på Høgdal

Medbring jeres egne æbler og få dem presset til saft, som kan 
fryses, så vitaminerne bliver gemt til vinteren. 
Er du i tvivl om, hvilke æblesorter du har i haven – så tag dem 
med, vi kan sandsynligvis give dig svaret. Vi kan også fortælle en 
masse om de gamle æblesorter, både om deres oprindelse og deres 
egnethed til forskellige formål. 
Der vil være smagsprøver på forskellige æbleretter – og medbring 
gerne selv din favorit. Dagen igennem vil der være forskellige 
aktiviteter for børnene.
Pris: 50,- for voksne og børn fri entré.
Mødested:  Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them.
Arrangør:  Silkeborg Kommune og Foreningen Høgdals Venner  
 se www.hogdal.dk
Kontaktperson:  Hanne Buch tlf.: 3024 1493.

Søndag 4. november kl. 13.00 til ca. 15

Indelukket – en bynær men artsrig skov

Tæt på Silkeborg by ligger den gamle skov Indelukket, skoven huser 
mange arter af svampe, mosser og laver. Tag kurven med, er vi 
heldige er der tragtkantareller endnu, ellers er der mos og bark til 
dekorationer. Undervejs berettes om skovens historie og benyttelse.
Mødested:  P-pladsen ved motorbådsklubben, for enden af  
 Åhave Allé, Silkeborg.
Turleder:  Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Lørdag 29. december kl. 13.00 til ca. 15.

Nytårstur – nytårskur. Silkeborg Sønderskov.

En frisk gåtur i vinterskoven. Nu er skoven gennemsigtigt og 
fremtræder helt anderledes end om sommeren. Kom og oplev 
dyrenes færden og planterne i vinteren.
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg   
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør.  Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Søndag 27. januar kl. 16.00-17.30

Vinterfugle ved sø og å, Sminge Sø

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt 
- kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der 
gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. 
Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner 
i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan 
klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold?  Der vil også 
være mulighed for stor skallesluger, hvinænder, troldænder, lille 
lappedykker, gæs m.m. 
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the.
Mødested:  P-plads ved Allinggårdsvej 34, Svostrup  
 (se skilt mod fugletårn).
Turleder:  Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78.
Arrangør:  Dansk Ornitologisk Forening og  
 Danmarks Naturfredningsforening.

Lørdag 9. februar kl. 10.00 til ca. 11

Stryget ved Langebro – teknik og natur

Hør om sluseanlægget, kammerslusen, Gudenåen samt fisk og 
planter i åen. Vi går på fortov og trapper - normalt fodtøj  
Mødested: Kammerslusen ved Langebro,  
 Østergade 36, Silkeborg.
Turleder:  Åge Ebbesen, Natur og Miljø,  
 Silkeborg kommune, tlf. 8970 1523.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Søndag 10. marts kl. 13.00 til ca. 16.30

Ørnsø – travetur på Ørnsøstien rundt om Ørnsø.

Vi går på Ørnsøstien rundt om Ørnsø, en tur på ca. 3,5 km. 
Undervejs fortælles om naturen i området. 
Er vi heldige vil forårets fuglekor så småt være i gang, men 
der er også mulighed for vintergæster på søen, så som stor 
skallesluger og hvinand. Husk kikkert og gode travesko.
Mødested:  p-pladsen ved Kunstcenter Silkeborg Bad,  
 Gjessøvej 40, Silkeborg.
Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune  
 tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. 

Lørdag 6. april kl. 14.00 til ca. 16

Slanger i Mosen. Vejlbo Mose.

Nu er der både chance for at træffe på snoge, firben og hugorme 
i Vejlbo Mose, hvis vi kan gå stille. Hvis vejret driller, ser vi på 
mosens øvrige dyreliv.
Mødested:  P-pladsen ved AQUA, Vejlsøvej 53, Silkeborg. 
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet



 

Ud i naturen
Ture omkring Silkeborg

Ture oktober 2018 – april 2019

Torsdag 11. april kl. 18.30 – ca. 20.30

Hesselhus Hede

Silkeborg Kommune har udført naturpleje her for at bevare 
heden. Vi går en tur i området og ser efter de første 
forårsbebudere, mon markfirbenet eller citronsommerfuglen  
er kommet frem?
Mødested:  p-pladsen ved Hesselhus Camping,   
 Moselundvej 30, 8600 Silkeborg.
Turleder:  Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085.
Arrangør:  Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.

Lørdag 27. april kl 14.00 til ca. 16

Vand giver liv – det er en gammel påstand. 

Naturstyrelsen har lavet nye vådområder i skoven. Vi er stolte af 
dem, men kom selv med ud at se, er de så gode som vi påstår.
Gummistøvler er en god ide.  
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg  
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

Velkommen  
ud i naturen

Folderen medtager naturture der afholdes i  
Silkeborg Kommune eller i tilstødende naturområder. 

Turene er offentlige, og der er normalt ingen tilmelding.  
Hvis det koster noget at deltage fremgår det af 

beskrivelsen ved den enkelte tur. 

Mødestedet for ture, arrangeret af Naturstyrelsen er  
markeret med et skilt med naturvejlederuglen.

Mødestedet for ture arrangeret
af Silkeborg Kommune er markeret

med kommunens logo.

Turfolderen kan downloades fra 
www.silkeborgkommune.dk
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Ture omkring Silkeborg
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Naturstyrelsen har lavet nye vådområder i skoven. Vi er stolte af 
dem, men kom selv med ud at se, er de så gode som vi påstår.
Gummistøvler er en god ide.  
Mødested:  Rastepladsen midt i Silkeborg Sønderskov. Følg  
 Paradisvej ca. 3 km ud i skoven fra Virklund.
Turleder:  Naturvejleder Jan Kjærgaard tlf.: 72 54 39 43.
Arrangør:  Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

Velkommen  
ud i naturen

Folderen medtager naturture der afholdes i  
Silkeborg Kommune eller i tilstødende naturområder. 

Turene er offentlige, og der er normalt ingen tilmelding.  
Hvis det koster noget at deltage fremgår det af 

beskrivelsen ved den enkelte tur. 

Mødestedet for ture, arrangeret af Naturstyrelsen er  
markeret med et skilt med naturvejlederuglen.

Mødestedet for ture arrangeret
af Silkeborg Kommune er markeret

med kommunens logo.

Turfolderen kan downloades fra 
www.silkeborgkommune.dk
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