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4 Gesager Å
Gesager Å udspringer sydvest for Hedensted by og løber
i nordlig retning vest om Løsning, Merringgård og Kor-

Sporets hovedforløb

g
Gesa

3 Korningvej
Korningvej blev i 1939 asfalteret på strækningen fra Hatting til Korning Kro. 5 år senere blev dette arbejde videreført i retning mod Hornborg, idet man rettede vejen ud
og opførte en ny vejdæmning umiddelbart nord for den
gamle bro. I 1944 blev den nye vej taget i brug, men først
asfalteret i 1946. Resterne af den gamle bro og vejanlæg
på begge sider af åen kan ses, hvis man følger Sporet
ved Korning.

Sheltere

Højdekurver, 2,5 meter

2 Korning Kro
Kornings første kro lå på Korningvej 58, – der hvor nu
Genbrugsen ligger. Den blev bygget i 1839, da den første
krovært Jens Jacob Pedersen fik kgl. bevilling til krodrift.
Den stråtækte kro brændte i 1900, men blev genopført samme sted, hvor den fungerede som kro indtil ca.
1920. Her blev den omdannet til købmandshandel, som
fortsatte indtil 1995.
I 1904 byggede man i krydset mellem Merringvej og
Korningvej et forsamlingshus, der i 1939 blev indrettet som afholdshotel. I 1968 fik
afholdshotellet spiritusbevilling,
og Korning fik således igen en
kro. Sporet i Korning begynder
Musvåge
ved kroens P-plads.

Markveje/skovveje

Korning Kirke

ej

1 Korning Kirke
Korning Kirke betragtes af fagfolk som en af Østjyllands
mest sjældne og smukkeste kirker. Den er i 1100-tallet
rejst af frådsten på sokkel af granit. Ca. 1400 er der udført
en loftshvælvning i koret, mens kirkeskibet nok først fik
sine tre krydshvælv langt ind i sidste halvdel af 1400-tallet.

Muldtoilet

Klaks Møllevej

Natursti Korning – for motion og oplevelse – er 1,5 km
lang og forløber umiddelbart sydvest for Korning by. I
området ved Gesager Å er det muligt at lave rundture og
forlænge turen med ca. 300 meter i den kuperede ådal.

Større veje
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VELKOMMEN TIL
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ning. Nedstrøms Korning føres Gesager Å forbi Mølledammen ved Klaks Mølle via det i 2012 anlagte stryg. Fra Klaks
Mølle ændres navnet til Bygholm Å, som løber i vestlig retning gennem Bygholm Sø og Horsens by til Horsens Fjord.

I Korning har man anvendt engene ved åen til græsning
af kreaturer, og lodsejerne ved åen enedes om at bygge
et stemmeværk for at kunne vande markerne. Stemmeværket blev bygget før 1920 og var i brug til ca. 1950.

Sporet ved Korning går langs Gesager Å, der ved erosion
har gravet sig ned i morænelandskabet. Her er opstået skrænter
på 10-15 meters højde. Gesager
Å løber i naturlige slyngninger på
Ræv
bunden af ådalen.

Fra Sporet i Korning kan resterne af stemmeværket ses i
åen lidt syd for den gamle bro. Det var tidligere et yndet
udflugtsmål for alle i byen, og børn og unge
badede på det sted. På skrænterne syd for
Korningvej er bevoksning kommet efterhånden som græsningen ved åen ophørte.

Nattergal

© Geodatastyrelsen

ADGANG OG REGLER FOR FÆRDSEL
Sporet ved Korning forløber over privatejede arealer. Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al færdsel på sporet.
Som vandrer skal du være særligt opmærksom på
• Vandring ad veje og stier i det åbne land er tilladt.
• I privatejede skove må man gå på stier og veje. Adgangen
til de private arealer må ske fra kl. 6 til solnedgang.
• Færdsel er på eget ansvar.
• Du skal følge anvisninger på skiltning.
Ophold
• I private skove og på private udyrkede arealer er ophold
inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke
tilladt.
• I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede
bygninger ikke tilladt.
Hunde
• Hunde skal føres i snor på sporet – og i meget kort
snor langs dyrkede arealer!
Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde
• Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede arealer og private skove kan ved skiltning
forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt,
eller udføres intensivt landbrugs- og skovarbejde. Raps
Sporet ved Korning
Sporet ved Korning er blevet til gennem et grønt partnerskab, som omfatter:
• Lodsejere
• Korning Lokalråd
• Korning Idrætsforening
• Korning Kro
• Korning Borgerforening
Tak for den økonomiske støtte fra:

•
•
•
•
•

Korning Kro
Friluftsrådet
Spor i Landskabet
Miljøministeriet/Naturstyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
samt EU via LAG Hedensted

Sporets afmærkninger sidder på træpæle, der er
brune. Brune pæle står på private arealer. Sorte og røde
pæle sættes på offentlige arealer.

Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet i
denne folder. Sporet starter og slutter ved Korning Kro
(55.850939, 9.696437). Her kan du finde folderen i den
gule folderkasse.
Se efter
den gule folderkasse – her
starter sporet
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Langs sporet er der opsat piktogrammer, der
vejleder gæsterne på sporet.
Fiskeri er kun tilladt for medlemmer af Horsens
HUND I SNOR
og Omegns Sportsfiskerforening.
KONTAKT:
Korning Lokalråd ved Martin Fritzner, 22 66 38 13
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsfor. · Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.
Illustrationer: Michael Pedersen.
Forsidetegning: Signe Nielsen. Tekst og kort: Bendt Nielsen.
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrug og Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
Telefon 33 39 40 00 · spor@lf.dk
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Sporet ved
Korning

