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Gindeskov Krat  

– 3 afmærkede ruter

Gindeskov Krat ligger ca. 6 km syd for Haderup. I Krattet 

findes en alsidig natur. Her er flotte egekrat, heder, enge, 

moser og snoede vandløb. Heden er rester af den tidligere 

meget store sammenhængende hedeflade, som nåede 

helt ud til Kongenshus hede. 

I den nordvestlige del af området ligger rester at et gam

melt mergelspor. Sporet er anlagt i 1907 af I/S Feldborg 

Mergelbane.  Mergelen blev brugt i de omkringliggende 

hedeegne til forbedring af jorden ved opdyrkning. Langs 

både Stavlund Å og Gindeskov Bæk kan man finde rester 

af gamle engvandingskanaler. Ved at opstemme vandet og 

grave kanaler langs vandløbene med et mindre fald end 

selve vandløbet, kunne vandet føres op langs ådalens 

sider og vande engarealerne mellem kanalen og vandlø

bet. En del af den gule sti ligger i en af de gamle kanaler. I 

krattet findes både sjældne dyr og planter. En del af krattet 

blev fredet i 1943 og i 1974 kom der yderligere 125 ha med 

i fredningen. Der er 3 afmærkede ruter, som alle starter ved 

Ppladsen ved Gindeskovgård. Desuden kan man holde 

på den lille Pplads ved Staulundvej eller den lidt større 

ved Nygårdvej.

Stoubæk Krat

Stoubæk Krat ligger syd for Hodsager på modsatte side af Storåen. Siden 1975 har en stor del af krattet været fre

det, fredningen skulle sikre den fantastisk rigdom af planter og dyr som fandtes i Stoubæk Krat. Her findes næsten 

urskovslignende egekrat og på de mere åbne hedesletter findes der enebærbuske dels som opretstående »søjler« 

og dels som lave udbredte buske. Nordøst for krattet bugter Storåen sig. Flere steder har åen bugtet sig så meget 

at der er opstået nye slyngninger. I krattet er der 3 ruter, en gul på 2,2 km, en blå på 2,5 km og en rød på 4,5 km. 

Ruterne kan let kombineres så længden kan afpasses til den enkelte. På den blå og røde rute kan man lave en 

afstikker ud over engen og over Storåen af den lille gangbro, kort efter broen kommer man til »Kartoffelkælderen« 

i udkanten af Hodsager by. I »Kartoffelkælderen« 

findes en lille udstilling om egnens natur og histo

rie, og der er mulighed for at sætte sig og nyde sin 

medbragte kaffe eller madpakke. Turene egner sig 

ikke hvis man er dårligt gående og det anbefales 

at have passende fortøj på da dele af turene går 

gennem sumpet område.

Adgang: Man kan komme til krattet 4 steder. Ved 

Feldborgvej kan man parkere på ppladsen ved 

Storåen, eller man kan køre ad Rotvigvej, hvor 

der er 2 ppladser, og endelig kan man parkere 

ved Hodsager kirkes pplads, gå ned forbi Kartof

felkælderen, tage stien og broen over åen og den 

vej ind i krattet. Se mere om Kartoffelkælderen og 

Stoubæk Krat på aulum.dk »Oplevelser i byen og 

oplandet«. God tur.
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