Vellykket indvielse af natursti ved Høgild
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Deltagere i indvielsen. Foto: Inger Merstrand.

Foto: Leif Bertelsen

Turen indledes med afsyngelse af Mads Doss.
Foto: Niels Povelsen.

I alt deltog 120 i indvielsen af naturstien ved Høgild den 6.
juni, og deltagerne fik en smuk og oplevelsesrig tur i det naturskønne område. Selv om vejret var lidt ustabilt, holdt det
heldigvis tørvejr under hele turen og begyndte først at regne,
netop da den var vel overstået. Den startede ved Høgild Møllegård med afsyngelsen af Mads Doss. Han er født i 1779 i
den nærliggende Rørgård, så han er i høj grad lokal, og da han
var noget af en original, er der bevaret flere sjove historier om
ham.

Etableret af jordens ejer og kommunen
Naturstien er etableret af Viborg Kommune sammen med
ejeren af Høgild Møllegård, Jens Åge Jensen, som sidste år
henvendte sig til kommunen for at få et samarbejde i gang
omkring vedligeholdelsen af en 1 km. lang strækning langs
Karup Å. Det kræver en stor indsats at holde træerne væk
fra skrænterne og engarealerne, og det er især vanskeligt at
holde bævreaspen nede med alle dens rodskud. Derfor har
kommunen sammen med Jens Åge Jensen i løbet af vinteren ryddet træer og sat hegn op, så en lille flok kvæg kan
holde græsset lavt og på den måde give plads for den naturlige vegetation.
Høgild Møllegårds ejer, Jens Åge Jensen, og Inger Merstrand.
Foto: Leif Bertelsen.
.

Et smukt område med en usædvanlig flot udsigt over åen
Samtidig med vedligeholdelsen af strækningen ved Karup Å, er den 2,5 km. lange natursti blevet
etableret i et område, hvor der ellers ikke har været offentlig adgang. Fra stien er der en usædvanligt
smuk udsigt ud over åens mange hårnålesving – en af de smukkeste og mest uberørte strækninger
ved Karup å og et af Viborg Kommunes mest karakteristiske kulturlandskaber.

Indviet af formanden for Miljøudvalget
Inger Jakobsen, der er formand for Miljøudvalget i Viborg Kommune, klippede ”snoren” (i dagens
anledning en løvranke), og så gik turen ud ad naturstien, hvor der flere steder blev gjort holdt, for at
deltagerne kunne høre om Høgilds spændende fortid eller om
åens løb og de gamle, krogede egetræer, som stien passerer.
Flere steder er der rester af gamle
engvandingsgrøfter, der engang
har skullet overrisle de tørre
engstrækninger og omdanne dem
til frodigt græs, så den fattige
hedebonde kunne holde flere
kreaturer. Stien går også forbi et
ca. 2,6 ha stort område med velbevarede middelalderagre og en
gravhøj.
Inger Jakobsen taler og klipper derefter ”snoren”, så stien er åben. Foto: Leif Bertelsen.
Træer med ”mavebælte”.

Foto: Søren K. Andersen

Flere af deltagerne undrede sig over nogle træer, som havde
fået skåret et ”mavebælte” omkring stammen på 20 – 25 cm.,
men det fik de også en forklaring på. Det er bævreasp, der
som tidligere nævnt er meget slemme til at sætte rodskud, også flere år efter, at de er fældet. Hvis man derimod skærer barken af, som det ses på billedet, går træet langsomt ud og dør
uden at danne rodskud. Det er noget, som man evt. kan afprøve hjemme i sin egen have.

Kan blive yndet udflugtsmål
Naturstien vil sikkert blive et yndet udflugtsmål fremover. Om foråret er der hvidt af anemoner under de gamle, krogede egetræer, og på en høj skrænt ved åen er der sat en bænk op, så man kan sidde her og nyde udsigten og evt. sin medbragte kaffe. Der er etableret en parkeringsplads på Åhusevej, og på en korttavle kan man læse lidt om Høgilds historie og om den specielle natur i området.
Teksten er skrevet af skovfoged Merete Nielsen, Viborg Kommune, og Inger Merstrand, Lokalhistorisk Arkiv i Karup. De var begge turledere ved indvielsen.

Gunnar Lauritsen holder tale.
Foto: Leif Bertelsen.

Inger Merstrand fortæller.
Foto: Leif Bertelsen.

Merete Nielsen ved de gamle ege.
Foto: Leif Bertelsen.

Engvandingsgrøft nær Karup Å.
Foto: Søren K. Andersen.

Lystfisker på den anden side af åen.
Foto: Niels Povelsen.

Op ad bakke. Foto: Frede Christensen.

Her på bænken kan man sidde og nyde
udsigten over Karup Å. Foto: Niels Povelsen.

Skovfoged Merete Nielsen. Foto: Leif Bertelsen.

Et af de mange stop på turen.
Foto: Frede Christensen.

Ved middelalderagrene. Foto: Frede Christensen.

Man kan også være heldig at se et rådyr på
naturstien. Foto: Søren K. Andersen.

Køerne er nysgerrige, men meget fredelige.
Foto: Søren K. Andersen.

