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Skov
Skov, privat
Græsningsskov
Mose
Mark
Mark, privat
Sø
Skråning
Afmærket sti (1,8 km)
Handicapegnet sti (400 m)
Ikke afmærket sti

200 m1000

Parkering
Bord og bænkesæt

Bænk

Udsigtspunkt

Stor naturoplevelse
På en gåtur ad stierne ved Vedsø 
træder du ind i en fredfyldt og 
tilbagetrukket naturidyl. Undervejs 
går du langs stejle skrænter, med 
flotte udsigter til sø, hede og skov. 
Der er krogede ege og gamle fyr-
retræer, hvorunder der går får og 
græsser. Nedenfor skrænterne er 
der moser med bølgende kæruld, 
og selve bredden af Vedsø er smukt 
indrammet af elletræer.

Smeltevand formede  
landskabet
I istiden skyllede smeltevand fra 
gletsjerne gennem Vedsø og videre 
mod sydvest ud mod Hald Sø og 
Karup Hedeslette. Smeltevandet af-
gravede en masse sand og jord og 
efterlod de 20 meter skrænter ned 
mod Vedsø.

Åbne vidder uden træer
For 100 år siden var her vidt udsyn 
over lyngklædte arealer, og træer 
var der ikke mange af. Efterhånden 
som landbruget blev effektiviseret 
kunne det ikke længere svare sig at 
afgræsse de lyngklædte skrænter, 
og området sprang langsomt i skov. 
En del af området er blevet ryd-
det for træer, og fårene arbejder nu 
igen på at holde skrænterne fri for 
træer og udsigterne åbne.

Småsøerne neden for skrænterne er rester 
af en tørvegrav, som var i brug under 1. Ver-
denskrig. Tørvegraven blev kaldt ”Flidens 
Prøve”. Det var hårdt at grave den våde tørv 
op og læsse den i tipvogne. En dampma-
skine trak tipvognene op til ælteværket, hvor 
parkeringspladsen ligger i dag. Efter krigen 
mistede tørven sin betydning som brændsel. 
I 1956 blev området 
solgt til kommunen, 
og der blev anlagt en 
flyveplads oppe på 
de flade marker.

Stierne neden for skrænterne fører ud til Vedsø. Søbredden er en tur værd, når man har nydt udsigten fra toppen af skrænterne.

Rig på planter og dyr
Om foråret kan man opleve et rigt 
fuglekor langs Vedsø. Skovpiberen 
er let at kende. Den svirrer højt op 
over de åbne arealer og daler ned 
mod en trætop, mens den triller på 
livet løs. På de sydvendte varme 
skråninger er der firben, og man 
kan også støde på stålorm og snog. 
I moserne gror der flere sjældne 
planter, blandt andet rosmarinlyng, 
tranebær og soldug.

Nyd en gåtur
Der fører en afmærket sti på 1,8 km 
rundt langs skrænterne og bredden 
af Vedsø. De første 400 m af stien 
er egnet for kørestolsbrugere og 
dårligt gående. Vis hensyn til andre 
mennesker og dyrene i indhegnin-
gen, hav derfor altid din hund i 
snor.

Soldug er en kødædende plante, der 
får ekstra næring ved at fange insekter 
i de glinsende dråber på bladene. La
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Velkommen til Vedsø


