Velkommen til
sporet ved herskind
Den afmærkede rute er ca. 4 km lang. Numrene på
kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.
1	Hertha Levefællesskab
Hertha er et levefællesskab, hvor »almindelige borgere«
og udviklingshæmmede bor sammen. Alle husene er så
vidt muligt bygget af økologiske materialer. Til Hertha
hører et biodynamisk landbrug/gartneri på 38 tdr. land,
vævestue og bageri.
2 Udsigtspunkt
Fra dette punkt er der mod syd en glimrende udsigt over
ådalen.
3	Mergelgrav
Gå et par skridt ned og nyd udsigten over søen, der nu
fylder den gamle mergelgrav og danner en oase for fuglene. I årene 1931 til 1937 var her en storstilet udvinding
af mergel til hele området vest for Herskind. Mergel er
et meget kalkholdigt lermateriale, som blev brugt til at
forbedre jordbunden på markerne.
Gå ikke ned ad skrænterne. De kan være glatte, og søen
er dyb!

Bolmosen, hvor spredt bevoksning og frie vandflader
skaber et tilholdssted for mange forskellige fugle. Er er p.t.
planer om at ændre åen til et mere slynget løb.

ten lå tidligere en gård ved navn Åbenrå, hvilket betyder
»åben slugt«. Hvis der går kreaturer på engen, må du
ikke tage hunden med ind.

6	Traditionelt landbrug
Følg sporet i skellet mellem markerne, der dyrkes traditionelt.

9	Herskind by
Sporets sidste del går gennem de nye villakvarterer i
den sydlige del af Herskind by. Herskind er en gammel
by (fra før år 1500). Flere af de gamle gårde i Herskind
ligger stadig samlet, som de gjorde før udskiftningen i
slutningen af 1700-tallet.

7	HERSKIND BÆK
Denne var før 2004 rørlagt flere steder, men blev i efteråret
2004 fritlagt påny og de eksisterende spærringer blev fjernet. Der blev lavet et nyt forløb med svingninger og flere
steder gydegrus og sten. Fra sporet løber vandet videre
mod syd til Lyngbygård Å. Fra 7 følger sporet Herskind
Bæk opstrøms et stykke.
8	Slugten
Et typisk græsningsoverdrev,
hvor jorden er for besværlig at dyrke. I amtets regionsplan har Herskind Bæk
status som gydevand for laks
og ørred, hvilket kræver god
vandkvalitet. Ovenfor slug-
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4	Skovfogedens Hauge
Sporet krydser her ind gennem et lille stykke
fredskov. Planterne i skovbunden vokser vildt
og frodigt. Her ses bl.a. hassel, ask, elm, bævreasp og kirsebær. Læg mærke til bævreaselm
pens blade, der på grund af den fladtrykte
stængel kun vil være i ro, når det er helt vindstille.
5	Lyngbygård Å
På dette sted er Lyngbygård Å rettet ud til en kanal
for hurtigt at kunne lede vandet væk. Om vinteren kan
engene langs åen være oversvømmet. Engstykkerne
ned mod Lyngbygård Å er lange og smalle - en rest fra
den tid, hvor hver gård i Herskind havde sit
gulspurv
eget lille stykke eng til høslæt
og afgræsning. På modsatte
side af Lyngbygård Å ligger
guldsmed
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Hvede
Hvede er verdens vigtigste kornart, og en af
de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin
blågrønne farve. Akset i
toppen har ingen stak,
»hår«. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
den mest dyrkede kornart
i Danmark. Byg anvendes
især til dyrefoder og
ølfremstilling. Den kendes
let på de lange stak - de
lange »hår«, der sidder
på akset i toppen af bygplanten.

Rug
I Danmark dyrkes rug kun
i mindre omfang og ofte
på de sandede jorde.
Rug har en grågrøn farve
til den modnes. Stakkene
- eller »hårene« på akset
i toppen af planten er
korte. Rug anvendes til foder
og rugbrød.

Raps
Rapsen er let at kende
på sin gule farve, når
den blomstrer. Rapsen
kan blive over 2 meter
høj. Af rapsens små
sorte frø udvindes olie,
der bruges til madolie,
farve og lak. Olien kan
også bruges til brændstof til
biler og traktorer.

Lucerne
Lucerne
bliver
60-100 cm høj og er
en proteinrig bælgplante. Den sås ud
sammen med byg,
og efter høst af byg
lader man lucernen vokse i
2-3 år. I løbet af perioden
høster man lucerne flere
gange i løbet af året og anvender udbyttet til kvægfoder.

Ærter
Ærteplanten
med sine slyng
tråde kendes fra
køkkenhaven,
hvor bælgen, der
er ærtens frugt, kan nydes
frisk om sommeren. Ligesom
kløver, er den i stand til at
fiksere kvælstof fra luften.
Ærterne dyrkes både til konserves og til foder.

Løvskov
Sø/Hav/Vandløb
Granskov
Mose/sump
Bymæssig bebyggelse
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Sporet ved Herskind ligger syd for landsbyen Herskind,
der ligger ca. 17 km vest for Århus. Den grønne firkant
viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 56.18211°, 9.97090°.
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og
han har åbnet sporet for færdsel til fods.
HUND I SNOR
Når der, ved punkt 7 og 8, går kreaturer på
engen og/eller i »slugten«, må hunde ikke medtages.
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden
og planternes vækst påvirke passagen.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.

kortsignaturer - rutekort

Levende hegn
Skrænt
Jernbane
Vej
Gul rute
Henvisning til forklaring

© Kort & Matrikelstyrelsen (G. 21-01)

Landmandens afgrøder

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

Jorddige
Sti
Markvej

Tekst: Lars Bøgh, Nymølle og Hans Gravsholt, Herskind
Tegninger: Michael Petersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V
Telefon 33 39 40 00 · Fax 33 39 41 61

www.spor.dk
SPOR0060 . Anette Larsen . 5/2005

Sporet ved
Herskind

