
 
 
 

Cykelrute 1 fra Skarrild  

 

Kirkepladsen 

KM 

0 

Tv ad Hovedgaden 0,3 

Th ad Skovvænget og 

straks tv ad Hveddevej 

0,3 

Th ad Skovsborgvej 3,3 

Tv ad Arnborgvej 2,6 

Tv ad Alkhøjvej 1,7 

Th ad Assingvej 0,1 

Tv ad Vardevej 0,1 

Th ad Bukkærvej 0,4 

Tv ad Møllebyvej og 

ligeud ad Plantagevej 

0,4 

Lige over Vardevej ad 

Skarrild Overbyvej 

3,1 

Th ad grudvej til 

Fællesmosen 

2,4 

Klinkegårdsvej 1,9 

Hovedgaden 0,4 

 

Tilbage i Skarrild IALT 17,0 

 

5 km 
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Cykelrute 1 fra Skarrild  
Kirker og Fællesmosen –17,0 km 
 

Hvad ser man på turen 
 

På turen kommer man igennem et typisk midt-
vest-jysk landbrugslandskab på den sydligste del 
af Skovbjerg Bakkeø. 
 

SKARRILD KIRKE 
Ved start eller slut på turen fra Kirkepladsen i 
Skarrild bør man gå ind og se kirken. En udførlig 
information om denne og om flyvergravene på 
kirkegården kan købes i kirkens våbenhus. 
 

SKOVBJERG BAKKEØ 
På turen fra Skarrild til Assing stiger landskabet ca 
15 meter opad på bakkeøen. 

 
Skarrild ligger ca ved den røde prik på kortet 

Bakkeøerne i Vestjylland er den ældste del af 
istidslandskabet. De kaldes sådan, fordi de ligger 
som øer på den flade smeltevandsslette . De er 
mere end 130.000 år gamle, og er rester af 
landskabet fra næstsidste istid, Saale istiden. Det er 
sjældent, at så gamle landskaber bevaret, for 
landskabet omformes, hver gang gletsjere rykker 
frem eller smelter tilbage. Det meste af det danske 
landskab er derfor fra den seneste istid, Weichsel, 
der begyndte for ca. 115.000 år siden og sluttede 
for ca. 10.000 år siden. 
Under Saale istiden dækkede iskappen hele 
Danmark. Da isen smeltede væk, efterlod den et 
kuperet landskab med bakker, dale og sletter, der 
var dannet under og foran isen. Bakkeøerne i 
Vestjylland er rester af dette landskab. Under 
Weichsel istiden nåede de største gletsjere til 
hovedopholdslinien i Midtjylland, og bakkeøerne 
undgik derfor isens erosion. 
(Kilde: 
http://www.geografforlaget.dk/landskaber/lokaliteter/default.asp?cid=289) 

 

 

ASSING KIRKE 
Kirken, der er fra 1100 tallet, består af et 
romansk kor og skib bygget af granitkvadre. I 
1922 blev der mod vest bygget et kraftigt tårn 
af kampesten. Stene hertil blev indsamlet i 
sognet. Der er oplysninger om, at der bl. a. er 
taget sten fra et par stendysser. 
I det nordlige kanpestensdige vedkirkegården 
sidder en skålsten i digets inderside, ca 200 
meter fra vejen. Stenen blev fundet i 1973 i 
forbindelse med omsætning af diget og blev 
genindsat omtrent på findestedet. 
Skålstenen måler ca 55x55x40 cm og har i alt 
mindst 53 runde skålformede, runde 
fordybninger. I kirkegårdsdiget er endvidere 
fundet flere kværnstene og morterstene fra 
oldtiden. 
Assing sogn er meget rigt på gravhøje. Der er 
registreret 270 høje. Ved Alkhøjvej ca 600 
meter ØNØ for kirken, ligger Alkhøj, hvorfra 
der er en fin udsigt.  Se detailkortet t.v.. 
 

FÆLLESMOSEN 
Vejen til mosen ligger i forlængelse af 
Klinkegårdsvej (Ikke mosevej!). 
Her møder man skovens og markens fugle 
samt svømmefugle, lappedykker og blishøne. 
Mosens tørv har tidligere været anvendt som 
brændsel. Således dannedes ”Skarrild 
Tørveværk” i 1917. Her forpligtede 63 
personer sig til at aftage i alt 906.000 tørv. 
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Syrenstien vist med rødt 


