Naturen ved Skånsø

Sådan finder du Skånsø

Skånsø er en af Danmarks reneste søer. Den er en
såkaldt Lobeliesø. Der gror en række specielle
vandplanter i den, deriblandt tvepibet lobelie. En
lobeliesø er en ren sø med klart vand, som er svagt
surt. Disse søer er blevet sjældne på grund af forurening. Når søerne forurenes, bliver vandet uklar,
og planterne får ikke lys nok til, at de kan gro.

Skånsø ligger imellem Holstebro og Skive, nordøst
for Vinderup.
Fra Vinderup kører du nord på ad Skivevej. Efter ca.
3,5 km drejes øst på ad Hvidmosevej, der følges ca.
1 km. Her vises af mod parkering og natursti. Følg
parkeringsskiltene yderligere 0,5 km .

Området rundt om Skånsø er domineret af plantage, der overvejende består af nåletræer. Stierne
følger kanterne og de mere spændende dele af den
plantede skov.

Vandreture
Skånsø
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Fiskeri i Skånsø er forbeholdt Vinderup Lystfiskerforening

Yderligere information fås hos:
Mod øst passeres de åbne hedearealer, hvor lyngen
breder sig. Heden er særlig smuk i august – september, hvor lyngen blomstrer. Her findes flere punkter med udsigt over Hvidemosen, Skalle Sø, og området nord for Hjerl Hede.
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Vandreture ved Skånsø
Rød rute (3,0 km): Natursti
Stien er en rundtur, der begynder ved parkeringspladsen syd for Skånsø. På turen passeres Skånsø,
plantage og hede. Midt på turen findes et af udsigtspunkterne. Her står et bord med bænke, hvor frokosten kan indtages.

Blå rute (1,4 km): Natursti
Denne rute er en udvidelse af den røde rundtur.
Her går du mod syd gennem plantagen, og passerer
det sydlige hedeareal, inden du igen kommer på den
røde rute.

Gul rute (1,3 km): Natursti
Bord/bænke

Denne rute er en udvidelse af den røde rundtur.
Her ledes du mod nord gennem plantagen, og passerer det nordlige hedeareal, inden du igen kommer
på den røde rute. Der står et bord med bænke hvor
den gule og den røde sti mødes på heden. I den
nordlige ende af den gule sti finder du endnu et
udsigtspunkt.

Grøn rute (1,2 km): Grussti
Stien er en lille rundtur, der begynder ved parkeringspladsen. Stien er belagt med grus, så det er
muligt at have barnevogn og lignende med.

Overnatning: Shelters
Øst for søen ligger en Primitiv overnatningsplads
med bålsted (medbring selv brænde). Der er plads
til 4 – 5 personer.





###

P-plads
Udsigtspunkt
Shelters
Rød rute - 3,0 km
Blå rute - 1,4 km
Gul rute - 1,3 km
Grøn rute - 1,2 km
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Du er velkommen i naturen, men vis hensyn!

Færdsel:
Motorkørsel udenfor adgangsveje og P-plads er forbudt.

