VELKOMMEN TIL
SPORET VED HYLKE
Turen starter ved Hylke Skole og Multihus (alternativt nord
for Brørupvej 9) og er sammenlagt ca. 2,5 km lang afhængig af startpunkt og rute.
Husk at sporet ligger på privat jord. Færdsel skal foregå
med det største hensyn til natur, elektriske hegn og eventuelle dyr på markerne. Hunde skal altid holdes i snor, ikke
mindst af hensyn til dyrene. Ruten er ikke egnet til kørestol.
Strækningen fra Brørupvej til hovedstien på bakkekammen
er visse steder meget våd og godt fodtøj anbefales.
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Her krydser vi en bæk, som har sit udspring i skoven ved
Elbjerg i de høje bakker mod syd. Områdets små bække
løber ud i Skanderborg Sø og videre gennem Gudenåsystemet til Randers Fjord og Kattegat.
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Et kig gennem hegnet gemmer ofte på oplevelser med rådyr,
som holder til i de meget brede hegn, der er på de stejle
skråninger mod syd og Brørup.
De bakker og dale, du kigger på undervejs i Sporet ved Hylke,
er et resultatet af den Østjyske israndslinje. For 14-15.000
år siden lå kanten af isskjoldet, som dækkede næsten hele
Skandinavien, her i området. Da den smeltede pga. varmere
klima blev sten og grus liggende og dannede konturerne til
det landskab, vi kan se i dag. Mod syd i lavningerne ved
Brørup er der flere steder, hvor grundvandet
i jorden pibler frem i kildevæld, som blandt
andet udnyttes til vandforsyning i Brørup og
Gl. Hylke.

rådyr
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Her kan vælges at gå til højre og afkorte ruten
tilbage til Hylke Skole og Multihus, eller fortsætte ad ruten via byen til skolen.

Her fra går sporet mod syd langs diget i kanten af marken.
Dette åbne landskab med lav vegetation og levende hegn er
hjemsted for en mangfoldighed af liv. Sanglærken hænger
under himlen og synger. Bomlærken sidder i toppen af en
busk eller på en pæl og lader sin
klirrende stemme lyde. Tårnfalken hænger højt oppe på svirrende vinger og kigger ned for
at finde mus og store insekter
til frokosten. Musvågen kommer
tårnfalk
svævende på sine store brede
vinger og holder øje med alt, der
bevæger sig.
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Brørupvej 9

Det levende hegn er hyld, roser, eg og mange flere almindeligt forekommende arter. På diget findes vild gulerod, skvalderkål, mælkebøtter og mange
flere arter.
Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet

musvåge

Ruten er på sporet afmærket med
gule trekanter på pæle
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PLANTER PÅ RUTEN
Hunderose (Rosa canina)
Hunderosen er en busk med kraftigt tornede, ofte klatrende stængler.
Blomsterne er store, hvide eller lyserøde med talrige støvblade. Bægerbladene er fligede. Om efteråret og
vinteren kan man plukke de røde,
ovale hyben.
Almindelig hyld (Sambucus nigra)
Almindelig Hyld kan blive en flere
meter høj busk, som om sommeren er meget karakteristisk med
sine store skærmformede, duftende
blomsterstande. Hver skærm har 5
grene, som er tæt besat med flødefarvede blomster. I september udvikles sorte, spiselige frugter. Husk at
bærrene altid først skal koges inden
de spises. Bladene er sammensatte
og består af småblade med savtakket rand.

Sporet ved Hylke ligger ca. 9 km syd for Skanderborg. Den
grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på indersiden. Start ved Hylke Skole og Multihus, Hylkevej 56, 8660
Skanderborg. GPS: 55.991775, 9.935040. Start Brørupvej 9, 8660 Skanderborg lige nord for ejendommen. GPS
55.989414, 9.927385
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Husk at sporet ligger på privat jord, så færdsel skal
foregå med det største hensyn til natur, elektriske
hegn og eventuelle dyr på markerne. Hunde skal
HUND I SNOR
altid holdes i snor. Ruten er ikke egnet til kørestol.
Stien fra Brørupvej til hovedstien på bakkekammen er visse
steder meget våd og godt fodtøj anbefales.

Vild gulerod (Daucus carota)
Vild Gulerod har furet, massiv stængel, dobbelt fjersnitdelte blade med
smalle afsnit og hvide blomster i
tætte skærme. En eller flere blomster i midten af skærmen er ofte
purpurrøde. Efter afblomstring krummes de ydre skærmstråler indad, så
skærmen bliver fugleredeformet. Vild
Gulerod har en smal, hvidlig pælerod.

FOR MERE INFORMATION
Hylke Landsbyråd
landsbyraad@hylkeinfo.dk
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden, Miljøministeriet og Skanderborg Kom.
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