Naturen ved Flyndersø

Sådan finder du Ådalstien og Flyndersø

Upåvirket af menneskehånd flyder Stubber Å naturligt gennem engene og moserne i ådalen. Egekrattet,
der breder sig på skrænterne, er rester af den oprindelige danske urskov. Trods ihærdige forsøg på at
afvande Flyndersø i 1871, fremtræder søen som den
har set ud siden den blev dannet i slutningen af istiden.

Fra Sevel kører man mod nordøst ad Søgårdvej. I
Søgård, umiddelbart efter Helle Sø, drejes til venstre
ad Gl. Skivevej ved skiltet ”Flyndersø P”.

Vandreture
Ådalstien ved Flyndersø

Historisk foto. Stubber Å med Flyndersø i baggrunden
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De overdrev og heder vi betragter som natur i dag er
alle skabt ved menneskers årlange udpining af jorden
efter rydning af skovområder. Hvis ikke arealerne
fortsat plejes og afgræsses, ville de springe i skov
igen i løbet af en kort årrække. Tre steder krydser
ådalstien de hegn, der er lavet til de græssende dyr.

Vandreture
Ådalstien (3,5 km): Markeret med blåt.
Går fra P-pladsen ved Gl. Skivevej og rundt om
Stubber Å. Stien er natursti, der tre steder krydser
dyrehegn. Dyrene er venlige og vant til publikum.
Snævringen P-plads (5,0 km): Umarkeret.
Stien fører op til parkeringspladsen ved ”Snævringen”,
midt for søen. Stien er umarkeret, men nem at finde.
Følg ådalstien ned til Flyndersø. Når Ådalstien drejer
væk fra søen fortsættes lige ud langs med østsiden af
søen (OBS! der er også 5 km tilbage).

Fredningen

Yderligere information fås hos:

Ca. 1.200 hektar omkring Flyndersø er i dag fredet
med det formål at bevare naturen. Hovedparten ejes
af Hjerl-Fonden, hvis grundlægger frivilligt fredede
arealerne ved sydenden af søen i 1935. Senere kom
flere arealer til. Området blev endeligt fredet i 1967.
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Ådalstien
Vandretur ved Flyndersø
Langs skrænterne snor ådalstien sig 3,5 kilometer
rundt om Stubber Å. Turen bringer dig over mose
og overdrev, langs de vidtstrakte hede arealer og
gennem det gamle egekrat med de krogede egetræer.
Fra udsigtspunkter ses Flyndersø der strækker sig
over 8 km mod nord, hvor den løber ud i Karup Å.

Dødis-hul ved Brejnskov Bro

På turen passeres flere ”Dødis-huller” som er dannet i
slutningen af istiden. Hvert dødis-hul markerer,
hvor isen efterlod en mægtig isklump, mens selve
iskappen smeltede væk. Flyndersø er dannet af en
stribe sammenhængende dødis-huller.
Der er et rigt fugle- og dyreliv omkring Flyndersø.
Er du heldig, kan du se fiskeørnen jage over søen, et
firben, som soler sig eller rådyr på jagt efter føde.
Måske støder du også på spor efter oddere.
Ådalstien (3,5 km)
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Du er velkommen i naturen

Odderen er nataktiv, men efterlader spor i vandkanten

Færdsel

Kære hundeejer

Motorkørsel udenfor adgangsvej og P-plads er forbudt ligesom cykling på de udlagte stier ikke er tilladt. Kørsel med mountainbike i naturområderne er
ikke tilladt.

Kreaturer er fredelige og venlige, men de bryder sig
ikke om hunde. Det er derfor vigtigt, at hunden altid
er i snor, når I besøger Flyndersø området - også af
hensyn til de mange rådyr.

