Gåtur i Den Jyske Skovhave
Dato: Lørdag den 10. september kl. 14.00.
Mødested: P-pladsen ved hundeskoven – Den Jyske
Skovhave, beliggende på Møldrupvej 22, Skørping.
I hjertet af den 8000 ha store Rold Skov ligger Den Jyske
Skovhave, der er et ca. 14 ha stort indhegnet område med
omkring 150 forskellige træer og buske fra store dele af
den nordlige halvkugle. Området ligger ca. 3 km syd for
Skørping. Vi går en tur gennem skovhaven, der formentlig
er Danmarks første officielle hundeskov med åbningen
tilbage i 1970. Hele skovhaven er indhegnet og er således
et fristed for hunde, hvor de må færdes uden snor, men
under ejerens fulde kontrol.
Vi går gennem skovhaven, hvis historie rækker tilbage til
årene 1886-1902, hvor en botanikinteresseret skovrider
ledede Buderupholm Skovdistrikt. Han gik imod chefens
forbud mod at plante andet end rødgran, eg og bøg. Som
bevis på at chefens forbud blev omgået, kan i dag ses de mange over 100 årige kæmper, der stadig står
spredt i haven. Den største er en Grandis fra 1896 som er over 43,5 m høj og indeholder over 32 kubikmeter
træ.
Den jyske skovhave rummer også rester af den oprindelige Rold Skov. I
havens udkant mod sydøst står der gemmel bøgeskov. De ældste har
spiret omkring 1750 og er givetvis efterkommere af de bøge,der i
middelaldrene fortrængte den oprindelige egeskov.
Vi regner med en gåtur på ca. 1 time rundt i hundeskoven.
Der kan hentes flere oplysninger på
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/roldskov/sevaerdigheder/den-jyske-skovhave/
Turen er ikke velegnet til barnevogne og kørestole, idet området nogle
steder kan være temmelig mudret. På ca. 600 m af stinettet er der udlagt
barnevogns- og kørestolsvenlig belægning. Medbring selv kaffe og kage
efter ønske samt vand, godbidder og høm-hømposer til hund og evt.
håndklæde.
Deltagelse ved turen gennem skovhaven er gratis og tilmelding er ikke
nødvendig.
Endeligt vil aktivitetsudvalget gør opmærksom på kommende arrangementer; lørdag den 29. oktober, hvor
der afholdes introduktion til ”Rally” og svømning søndag den 20. november. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Hanne Helligsø, Dorte Franzen og Christina S. Nielsen

