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Cykelrute 5 fra Skarrild
Skjern å – Dalgaskanalen –31,4 km
Hvad ser man på turen
På turen kommer man igennem en mængde flot
natur, skove og heder, og man passerer Skjernå
systemet flere gange.

Tjæreovnene giver et billede af, hvordan man
producerede trækul og trætjære – samtidig viser de
et stykke kulturhistorie, som hører til de jyske
plantager.

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.

Rind å

På vejen fra Hesselvig til Arnborg passeres
en del forskellige vandløb i en meget smuk
ådal..
Set syd fra er disse:
Sandfeld Hesselvig kanal
Et løb fra Skjern Å
Skjern Å’s hovedløb
Rind å
Man ser desuden stemmeværket, hvor vandet
fordeles til Dalgaskanalen.
I Arnborg bør den smukt beliggende gamle
kirke samt Hjemstavnshuset besøges.

Skjern å

Dalgaskanalen

På turen videre ad Nørre Green vej, kører
man langs Skjern å. På den lille strækning på
hovedvejen passeres Holtum å.
Efter at være kørt ind på Engebækvej fra
Holtumvej passeres Skjern å atter.
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.

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

Å systemet syd for Arnborg. Detailkort.

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.

