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Cykelrute 3 fra Skarrild  
Tjæreovne og kulgrave – 24,4 km 
 

Hvad ser man på turen 
 
På turen kommer man igennem en mængde flot 
natur, skove og heder. 
 
Ca 1 km ad Hesselvigvej findes en parkeringsplads 
for HSF. Her er det en god ide at følge stien ned til 
Skjern Å, som her tager sig ud fra en af dens 
flotteste sider. 
Længere ad Hesselvigvej, inde i skoven vises der 
af til Tjæreovnene, som også er et besøg værd. 
De blev restaureret i starten af 1990’erne, og er, så 
vidt vides, de eneste, som er blevet bevaret i 
Danmark. 
 

 
De to gamle tjæreovne blev genopbygget som et 
minde om et gammelt erhverv, som for længe 
siden blev nedlagt. 

Tjæreovnene giver et billede af, hvordan man 
producerede trækul og trætjære – samtidig viser de 
et stykke kulturhistorie, som hører til de jyske 
plantager. 
MERE OM TJÆREOVNENE 
Se mere på www.herning.dk 
Borger / Natur og Miljø / Oplevelser i naturen / 
Foldere / Tjæreovne Hesselvig. 
 
På østsiden af grusvejen Julsgårdsvej ses en større 
sø, som på den rette årstid prydes af store mængder 
af røde og hvide åkandeblomster. Søen er en 
tidligere brunkulsgrav. 
 
Flere brunkulsgrave træffes langs Laulundvej. Her 
ses tillige sandtipperne fra gravningen, som stadig 
efter årtier ligger ubevoksede hen på grund af 
jordens surhed. Se på området, men gå IKKE 
derud, det kan være farligt. 
 
NOGET OM BRUNKUL 
Brunkul blev dannet i tertiærtiden for 10-25 mill. år 
siden, hvor der var subtropisk klima i det område, 
som siden blev til Danmark. 
Brunkul blev i Danmark gravet op i perioden fra 
1914 til 1970 mest under de to verdenskrige, hvor 
landet ikke kunne importere kul og olie. De grave, 
som vi ser her i området, er ikke særligt store i 
forhold til det største gravefelt, som findes ved 
Søby nordligere på vej mod Herning 
 

Brunkul er rester af sump- og vandplanter, 
som levede for Ca. 15 millioner år siden, da 
store floder og søer dækkede Danmark. 
Brunkullene ligger i 1-2 meter tykke lag 
dækket af op til 30 meter sand og ler. De 
fleste brunkul findes under Midtjylland 
Brunkul har større brændværdi end træ og 
tørv, men kun halv så stor brændværdi som 
kul og koks.  
 
Brunkullene blev brugt i kakkelovne, 
komfurer, mejerier, teglværker, 
cementfabrikker og elværker. I alt findes der 
ca. 3000 ha tidligere brunkulslejer i 
Midtjylland. 
 

 

Arbejdet i lejerne var hårdt, og der skete 
mange arbejdsulykker. 
 
Se mere på http://dvl-herning.dk/brunkul.htm 
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