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Skjerk-ruten – ca. 11,5 km

Skjerkruten starter ved parkeringspladsen ved fritidscenteret. Gå ned mod kirken og drej til højre lige før kirkehuset. 

Følg vejen ned til stien og drej til venstre bag om kirkegården til Gammel Tvedvej.  Følg stien over Gammel Tvedvej forbi 

kolonihaven og under Feldborgvej. Ude af tunnelen drejer man til højre, efter bare ca. 70m går man op over græsset og 

over på den anden side af Lergravvej, der finder man stien mellem Lundby bæk og Feldborgvej. Følg stien indtil den går 

over i en markvej. Undervejs kommer man over Tved Bæk lige hvor den løber sammen med Lundby bæk, lige før stien 

bliver til markvej kommer man over Skjerk Bæk.

Følg markvejen op over bakken til den slutter ved en lille sti, som fører over til Skjerk Plantage eller Kommuneplantagen 

som den også kaldes. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om hvornår Kommuneplantagen blev etableret. Man 

følger stien op gennem skoven, forbi informationstavlen til man møder grusvejen hvor man drejer til venstre, efter kun 

25m drejer man til højre og følger stien hele vejen op gennem skoven til den anden ende. 

Ude af skoven følger man skovbrynet til højre og møder kort efter Feldborgvej. Følg den til venstre og efter ca. 200m 

går man over Feldborgvej og tager asfaltvejen ud forbi nr. 6 og videre forbi den gamle losseplads. Her blev alt affald fra 

Aulum og omegn, »i gamle dage«, kørt ud. I begyndelsen blev det bare dumpet men senere blev der etableret et anlæg, 

som kunne brænde affaldet. 

Fortsæt af vejen til du rammer Bjergmosevej, følg den til højre og efter en god km. rammer man Skjerkvej. Her drejer 

man til venstre og fortsætter på grusvejen, drejer til højre og kommer igen på asfalt. Gå til venstre, ejendommen man 

kort efter passerer på  højre hånd er Skjerk gamle skole. Den blev bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961, 

hvorefter eleverne blev flyttet til Aulum. Ved skolen drejer man til højre og følger markvejen ned over engen indtil man 

møder Tvedvej. Midt på engen går man igen over Skjerk Bæk. 

Følg nu Tvedvej til højre, lige før Tvedvej 9 drejer man skarp til venstre ad grusvejen, og efter ca. 250m går man til højre 

ned mod Tvedvej 4, som man går højre om, hvorefter man når frem til Grønbækparken. Følg stien langs marken og 

Grønbækparken ned til fodboldbanerne. Lige før man kommer til dem, går man igen over Tved Bæk. Ved fritidscenteret 

går man højre om den nye hal og kommer op til Ppladsen, hvor man startede. 

Scan QRkoden og får ruten på din mobil. God tur.
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