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Gindeskov Krat

Sådan finder du Gindeskov Krat
Gindeskov Krat ligger ca. 6 km syd for Haderup, 
med indkørsel ad Gindeskovgård, ca. 1 km nord 
for rundkørslen, hvor landevejene Aulum-Karup 
og Herning-Skive krydser hinanden. Følg skilt-
ningen til Gindeskov Krat. De 3 afmærkede van-
dreruter er rundture, som alle starter fra p-pladsen 
på Gindeskovgård. Her findes også et information-
sskilt samt borde og bænke. 

•	 Rød	rute	4,5 km. En flot og anbefalelsesvær-
dig tur. På denne rute kommer du gennem alle 
landskabstyper.

•	 Gul	 rute	 3,0 km. En flot vandretur gennem 
egekrat, med kig ud over både ådal og hedea-
realer. 

•	 Blå	rute	1,5 km. En mindre rundtur med glimt 
af egekrat, hede og ådal. 

Gindeskov Krat kan anbefales som et fredfyldt 
sted, hvor du kan fornemme stilheden og naturens 
storhed, når den er bedst.
 
Vis hensyn og pas på naturen
Hele området i Gindeskov Krat er privatejet.
Der er offentlig adgang i området, men kun på sti-
erne, og kun til fods. 
 
Det er kun tilladt at færdes på de afmærkede stier, 
og kun i tidsrummet fra kl. 6.00 til solnedgang.  

 
              

Dyr og planter
Den sjældne mariehøneedderkop, lever i Gindeskov 
Krat. Edderkoppen lever i indsandeområder, hvor jord-
bunden både er ekstrem tør og varm, og hvor der kun 
er spredte træer og buske. 

Du kan også være heldig, at se sjældne og farve-
strålende sommerfugle. Bl.a. er der fundet: brun plet-
vinge, dukatsommerfugl, sørgekåbe og aurora. Det 
bedste sted at observere disse sommerfugle er om-
kring engarealerne langs med Stavlund Å eller på den 
åbne hedeflade. I egekrattet findes sjældne planter som 
bl.a. nikkende flitteraks, kantet konval og liljekonval. I 
engene langs med Stavlund Å vokser også flere slags 
orkidéer.

Fredningen og naturplejen 
En del af Gindeskov Krat blev fredet allerede i 1943. I 
1974 blev fredningen udvidet til de nu i alt 125 ha. 
Målet med fredningen er at bevare og beskytte områ-
dets smukke og varierende naturarealer. Der er offentlig 
adgang i området, men kun på stierne, og kun til fods. 

Egekrattet plejes ved at rydde selvsåede nåletræer 
og løvtræarter, der ikke naturligt hører til i et egekrat. 
Desuden tyndes de mest rette egetræer for at bevare 
de krogede træstammer. Der laves også rydning for at 
sikre åbne trækroner, så den rige og varierede bund-
vegetation kan få lys nok. 
 
Heden plejes ved at fjerne selvsåede træer. Der bruges 
forskellige naturplejemetoder som afgræsning, slåning 
og afbrænding. Med de forskellige metoder tilstræbes 
det, at efterligne tidligere hedebønders brug af heden. 
På den måde bevares og forynges lyngen og de øvrige 
arter knyttet til heden.

Din hund skal altid holdes i 
snor i Gindeskov Krat.
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Naturen i Gindeskov Krat
I Gindeskov Krat findes en alsidig natur. Her er flotte egekrat, 
store hedeflader og landskabspartier med enge, moser og 
snoede vandløb. I egekrattet findes krogede træstammer 
med en frodighed af planter i skovbunden. De typiske plant-
earter for et lysåbent krat findes alle her.

Heden er rester af den tidligere meget store og
sammenhængende hedeflade vest for Karup. I dag er 
hederne skrumpet meget ind. Mod øst snor Stavlund Å sig
langs med fredningsgrænsen. Vandløbet har sit oprinde-lige 
forløb.

Mergelbanen
I den nordvestlige del af området ligger rester af et gammel 
mergelspor, som stadig kan findes i landskabet, hvis man 
ser godt efter. Sporet er anlagt i 1907 af selskabet I/S Feld-
borg Mergelbane. Selskabet transporterede mergel fra lejer 
ved Feldborg ud til de omkringliggende hedeegne. 

Mergel blev brugt til forbedring af jorden ved opdyrkningen 
af heden. Da lokomotivets trækkraft ikke var stor, måtte stig-
ninger undgås. Sporet er derfor gravet igennem forhøjninger 
og lagt på dæmning over sænkninger i terrænet. Sporet lig-
ger derfor både på små forhøjninger og fordybninger i ter-
rænet. Transporten foregik frem til 1914. 

Engvandingsanlæg
Langs begge vandløb ligger rester af gamle engvandingsan-
læg. Ved at opstemme vandet og grave engvandingskanaler 
langs vandløbene, med et mindre fald end selve vandløbet, 
kunne vandet føres op langs med ådalens sider. Fra engvan-
dingskanalen kunne man så vande arealerne mellem kana-
len og vandløbet. Et stort arbejde for overrisling af beskedne 
engarealer. En del af den gule sti, nærmest Gindeskov Bæk, 
ligger i resterne af en sådan engvandingskanal.
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