
Velkommen til Hærup Sø
                  Hærup Sø ligger som en perle i en lille sidedal   
 til Skals Ådal. Fra parkeringspladsen fører en 
afmærket sti forbi en fyrreplantage til Skamris Dal. Her 
er en smuk udsigt over den lavvandede sø, omgivet af 
enge og bakker med skov, krat, overdrev og hede.

Fra Skamris Dal kan du gå mod syd ned til badearealet 
ved søen, eller gå videre mod vest og nyde en rundtur 
i skoven. Du kan også følge stien mod nord op i dalen 
og derfra gå ind i skoven. Fra Skamris Dal kan du 
også gå helt op til højryggede agre fra middelalderen. 
En mindesten og informationstavle i Skamris Dal for-
tæller, at området blev brugt til nedkastning af våben i 
besættelsestiden.

Landskab og natur
Søen ligger i en lille sidedal, der måske har været en nord-
sydgående tunneldal, som senere under istiden er blevet 
krydset af smeltevandet i Skals Ådal. De kraftige stigninger i 
havet i stenalderen nåede helt op til Hærup Sø-området.
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Rundt om søen fi ndes fl ere fugtige 
enge og moser, hvor der gror orki-
déer, især maj-gøgeurt. 
Der er også et rigt liv af fugle i og om-
kring søen. Ved søen yngler rørhøg, 
og det kan ske, at du hører rørdrum-
mens pauken. 
I sensommeren ses ofte  fi skeørne, og 
om vinteren overnatter sangsvaner 
her. Der holder oddere til omkring 
Hærup Sø og Skals Å. Det skyldes, 
at området er rigt på fi sk og samtidig 
ret øde og uforstyrret. 

Kulturhistorie
I egekrattet på nordsiden af Skamris Dal fi ndes højryggede 
agre fra middelalderen. De ligger som bølger i skovbunden 
og er opstået, fordi bønderne år efter år har pløjet jorden til 
samme side. 
Efter at bønderne i middelalderen opgav landbruget på ste-
det, groede agrene til med træer. Skoven har gjort det svært 
at genoptage dyrkningen, og derfor har disse agre – modsat 
mange andre – ligget uberørte siden. En rød stirute viser vej 
til de højryggede agre. I perioder, hvor der går tyr i indhegnin-
gen, er der opsat et skilt på lågen. Gå ikke ind til tyren.

I Skamris Dal står en sten til minde om Sandbækgruppen, der 
under den tyske besættelse her modtog våben, nedkastet   i 
containere med faldskærm af engelske fl y. 
I dalen er opsat mere information om modstandsgruppen. 
Gruppen har navn efter Hersom-præsten Harald Sandbæk, 
der tog initiativ til dannelse af modstandsgruppen mod den 
tyske besættelsesmagt.

Fredning og naturpleje
Søen og det kuperede terræn omkring den blev naturfredet 
i 1970, i alt 370 ha. Hensigten er at sikre det åbne landskab 
og undgå nyplantning, sommerhuse og råstofgravning. Des-
uden at sikre det særligt værdifulde plante- og dyreliv, og ikke 
mindst sikre adgang for alle til dele af arealet, så fl ere kan få 
glæde af værdierne.
For at bevare det åbne landskab har Amtet fældet en del 
træer og sørget for, at der er dyr, der afgræsser området.

Adgang
Der er afmærket en sti fra P-pladsen ind i området, hvor du 
kan gå til søen eller rundture i det kuperede terræn. Ellers er 
der ikke offentlig adgang af hensyn til orkidéerne, odderne og 
lodsejerne.
                                                                                  
                                                                                  God tur!
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 Herzlich willkommen am Hærup See
 Der Hærup See ist eine Naturperle in einem kleinen 
Seitental des Wasserlaufs Skals Å. Er ist umgeben von 
bewaldeten Hügeln, Allmenden und teilweise beweideten 
Wiesen. Auf den Wiesen wächst u.a. Breitblättriges Knaben-
kraut. Hier fi ndet man auch eine artenreiche Vogelwelt, vor 
allem am und auf dem See.

Das Gebiet, dessen nördlicher Teil öffentlich zugänglich 
ist, steht unter Naturschutz. Vom Parkplatz aus führt ein 
markierter Pfad in das Gebiet – man kann zum See gelangen 
oder Rundgänge durch das hügelige Gelände unternehmen. 
Vom Eichengehölz ganz oben im Skamris Tal sieht man 
Wölbäcker aus dem Mittelalter. 

Während des 2. Weltkrieges wurden über dem Gebiet Waffen 
für die Widerstandsbewegung abgeworfen. Ein Gedenkstein 
erinnert daran.

Viel Vergnügen!

 Welcome to Hærup Lake
 Hærup Lake is a spot of scenic beauty in a small 
tributary valley to the Skals Å river valley. The lake is 
surrounded by wood-covered hills, commons and meadows, 
some of which are used for grazing. The meadows are home 
to e.g. Broad-leaved Marsh Orchids, as well as an abundant 
bird life, particularly in and around the lake.

The area is a protected natural park, with public access to 
the northern part. From the car park, a clearly marked path 
into the area leads you to the lake or to walks in the hilly 
terrain. From the oak coppice at the far end of the Skamris 
Dal Valley, high-ridged fi elds from the Middle Ages can be 
seen.
During World War II the area was used for dropping arms to 
the resistance movement. A monument has been erected in 
commemoration.

 Enjoy your walk!
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