8. Nikkelborg Sø

Pilot

Nikkelborg Sø er opstået som følge af tørvegravning under 2. verdenskrig. Den oprindelige Nikkelborg Sø blev tørlagt i forbindelse med den
sidste regulering af Skive-Karup Å.

9. Flyndersø Mølle
Den kønne bindingsværksbygning er en gammel vandmølle, der i dag
fungerer som udstillingsbygning i sommerhalvåret. Møllen er en gammel
kornmølle, der stammer fra 1400-tallet.
I 1600-tallet var den en af de bedste på egnen. Mølleriet blev stoppet
i 1871 i forbindelsen med forsøget på udtørring af Flyndersø. Den

Flyndersø

daværende Flyndersø Mølleå blev – sammen med ålekisten – flyttet op
til den nuværende Koholm Å. I engene øst for den gamle mølle markerer
en frodig engvegetation det tidligere åløb.

Naturstien ligger i
Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.
Ønsker du yderligere information om naturparken, har du kommentarer eller
gode ideer, er du velkommen til at kontakte
Projektleder for
Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig
Anne Navrbjerg, tlf.nr.: 9915 7721,
E-mail: akna@skivekommune.dk
Yderligere information om Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig findes på

Stien over heden ved Nørkærbro

www.facebook.com/naturparkflyndersø
www.skive.dk/naturpark-flyndersoe
#naturparkflyndersø
Yderligere informationer om vandre-, cykel- og rideruter i Skive Kommune kan
findes på

10. Flyndersø
Flyndersø er, med sine 420 ha, Danmarks største hedesø. Flyndersø er
dannet i forbindelse med tilbagetrækningen af isen efter sidste istid for
omkring 12.000 år siden. Iskappen efterlod store klumper af såkaldt

http://www.visitskive.dk/skive/naturens-gratis-glaeder

Projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig

er støttet af
Nordea-fonden og udlodningsmidler til friluftsliv

dødis i området. Efterhånden som iskappen smeltede bort, dannede
smeltevandet fra Midtjylland en brusende smeltevandsflod hen over
Flyndersø-området. Herved begravedes dødisklumperne i dalen under
enorme mængder smeltevandssand, og smeltevandssletten Hjelm
Hede blev dannet. Siden smeltede dødisklumperne på Hjelm Hede,
hvorved sandet sank ned. Derved opstod huller, hvor den smeltede
is havde ligget, de såkaldte dødishuller. Flyndersø er således en lang
række afstore dødishuller i en gammel dalbund i en yngre hedeslette.
Fra naturens hånd burde søen være en næringsfattig og klarvandet
hedesø. Men søens vand farves om sommeren ofte grønt af mængder

Vandre- og rideruten er 7,6 km

af mikroalger. Det skyldes årtiers tilstrømning af næringsstoffer fra byer,

Afmærkning: Pæle med grøn markering

landbrug og dambrug i søens tilløb. Søen er omkranset af gammelt

Handicapvenlig: Nej

egekrat, hede og plantager. Hele området er fredet. Flyndersø og det
meste af området omkring er privat ejet.

Natursti
Skive Plantage
Flyndersø

1. Hundeskov
I hundeskoven i Skive Plantage må små og store hunde luftes uden snor.

2. Skive Plantage
Skive Plantage blev anlagt i perioden 1940-1950. Skive Kommune
opkøbte arealerne, og selve tilplantningen blev udført af arbejdsløse
under Hedeselskabets ledelse. Skive Plantage samt Svansø og Fly plantager, som Skive Kommune ejer, dækker samlet et areal på ca. 230 ha.
Der er yderligere 3 afmærkede stier ud over naturstien til Flyndersø.
Du er naturligvis velkommen til at udforske skoven - også uden for de
afmærkede ruter.

3. Vandre- og riderute
Naturstien er en kombineret vandre- og riderute, som som går fra
Flyndersø over Skive Å og videre gennem Skive Plantage.

Baggrundskort copyright: Geodatastyrelsen

Grøn Kølleguldsmed

benytte pladsen til rast og overnatning uanset om, de kommer sejlende,

stadig ses som lavninger i engene.

gående, cyklende eller ridende til. Vi regner med, du rydder op efter
dig og passer godt på faciliteterne.

I forbindelse med den sidste regulering, hvor Skive Å fik sit nuværende
forløb i den østlige del af engene, blev også Koholm Å forlænget. Den

5. Karup Å

løber fra Flyndersø og ud i Skive Å ved Lundbro.

Den nederste del af Karup Å hedder Skive Å på den del af åen, der løber

Shelterpladsen ved Nørkærbro

i Skive Kommune. Vandkvaliteten i Skive Å er fin, og den er kendt for

7. Tangehus og Nørresø

sin bestand af store havørreder. Som lidt af et kuriosum ses der af og til

Hvor der nu kun er et gammelt udhus tilbage, lå tidligere Tangehus, som

sæler i åen. Den grønne kølleguldsmed kan ses susende lavt hen over

hedder sådan, fordi det ligger på en tange (et højere område mellem to

vandoverfladen på Skive Å. Det er et godt tegn, for den store guldsmed

lavere, våde områder), som strækker sig fra Flyndersø og ud i engene.

med den lysegrønne forkrop er nemlig meget sårbar over for forurening

I Tangehus boede fra 1920erne den polske familie Majdecki med deres

og lever kun ganske få steder i landet, hvorfor den også er fredet. Skive

7 børn. I 1961 slog lynet ned i det stråtægte hus, som brændte ned

Å er desuden levested for den fredede Odder.

til grunden. Der findes stadig efterkommere efter Majdeckis-familien
på egnen.

4. Shelterpladsen ved Nørkærbro

6. Ådalen

Ved Nørkærbro som fører over Skive/Karup Å har Skive Kommune en

Engområderne omkring Skive og Koholm Å er grøftede og drænede, så

Nord for Tangehus lå tidligere Nørresø med øen Koholm. Søen er i dag

shelterplads. Her er der 3 store shelters, bord-bænke, bålsted, toilet

arealerne kan bruges til landbrugsdrift. Skive Å er på denne stækning

tørlagt.

samt pausefold og tøjringsbomme til heste. Alle er velkommen til at

omlagt af to omgange i 1860 og i 1949. Spor af de tidligere åløb kan

