
Kalk
Kaminoen
Naturen 
er åben
Landskabet ligger derude og venter.  
I samarbejde med danske landmænd og  
lodsejere byder SPOR velkommen til 
oplevelser i det åbne landskab. SPOR er 
trampestier på landbrugsjord i hele Danmark, 
og du er velkommen på dem alle. Forvent høj 
himmel, fred og ro og plads til at bevæge dig.
For mere information se www.spor.dk

Kalk Kaminoen er etableret af Kalk Kaminoens Venner 
med støtte fra SPOR og Viborg Kommune. SPOR er 
støttet af Nordeafonden og Miljøministeriet. I samar-
bejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Lands-
forening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks 
Jægerforbund.

Du er gæst på lodsejerens private ejendom og 
sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet kan 
delvist være trampestier og derfor kan årstiden 
og planternes vækst påvirke passagen. Pas på 
naturen, hold hunden i snor og tag dit affald 
med dig. Sporet kan være midlertidigt lukket 
på grund af jagt. Ikke alle toiletter på ruten har 
døgnåbent, nogle er kun åbne i dagtimerne. 
Toiletterne ved Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg 
Kalkgruber og Cafeen v/Mini Landsbyen kan 
kun benyttes i stedets åbningstid.

Skelhøje – et landskab formet af is  
og gletsjerstrømme 
Under den seneste istid, der kaldes for Weichsel istiden, var området omkring Skelhøje 
skueplads for store naturkræfter.

Du befinder dig ved isens daværende hovedopholdslinje, så-
dan som den tog sig ud omkring 22.000 år f.Kr.

Her stoppede isen både fra nord og øst, således at Jylland 
i en linje vest for Viborg til Bulbjerg samt syd for Bovbjerg til 
Viborg, forblev isfrit.

Fra en kæmpe gletsjerport mellem Skelhøje og Dollerup flød 
store mængder smeltevand ud over arealerne mod vest. 
Vandet udjævnede meget af det oprindelige landskab, som 
var skabt under den forrige istid. Herved opstod det vestjyske 
landskab med hedesletter og bakkeøer. Bakkeøerne var po-
pulært sagt arealer, som smeltevandet ikke berørte.

Gletsjerporten havde forbindelse med et system af tunnel-
dale, som strakte sig fra øst med udgangspunkt i blandt 
andet Mariager Fjord og Randers fjord. Gå et smut ned i 
”Skeldalen” bag købmandsgården. Du ser her den sidste del 
af det tunneldalsystem, som har forbindelse til Hald Sø og 
videre til blandt andet Viborg søerne, Loldrup sø og Nørre-
ådalen.

 Du befinder dig på startstedet for Kalk Kami-
noen, som er en 30 km lang vandrerute mellem 
Skelhøje i syd og Stoholm i nord. Ruten går gennem 
en gammel hedeegn, og landskabet i nord er stærkt 
præget af århundreders kalkbrydning. Mod vest lig-
ger Grønhøj Kro, hvor en udstilling fortæller om de 
tyske kolonisters historie og liv Længere mod vest 
går ruten gennem agerland ind i Kongenshus Hede 
og videre nordpå mod kalkgruberne i Daugbjerg og 
Mønsted.
Praktisk info m.m. se spor.dk/kalk-kaminoen

 Sie befinden sich am Ausgangspunkt auf dem 
Wanderweg, dem Camino des Kalks, einer 30 km 
langen Wanderroute zwischen Skelhøje und Sto-
holm. Die Route führt durch eine alte Heide, und die 
Landschaft am nördlichen Ende der Wanderroute 
ist von jahrhundertelangem Kalkabbau stark ge-
prägt. Im westlicher Richtung liegt Grønhøj Gast-
haus, wo eine Ausstellung über die Geschichte und 
das Leben der deutschen Siedler berichtet. Weiter 
westlich führt die Route durch ackerland nach Kon-
genshus Hede und weiter nach Norden in Richtung 
der Kalkgruben in Daugbjerg und Mønsted.

 You are at the startingpoint on the Kalk Kamino, 
which is a 30 km long hiking route between Skel-
høje and Stoholm. The route passes through old 
heathland and the landscape in the northern part is 
strongly influenced by centuries of limestone quar-
rying. To the west you find Grønhøj Inn, where an 
exhibition tells about the history and life of the Ger-
rman settlers. Further west the route goes through 
cultivated areas into Kongenshus Hede and further 
north towards the limestone mines in Daugbjerg 
and Mønsted.

Kalk Kaminoen vil føre dig ud på Alheden, som er den vest-
lige del af den over 600 km2 store Karup hedeslette. Stiens 
forløb mod Grønhøj har samme retning som smeltevandet 
strømmede. Med sig førte vandet store mængder ler, sand, 
grus og sten  som blev spredt ud over området.

Efter et par kilometer gennem det flade landskab ses grus-
gravene. Herfra får vi i dag gavn af de store mængder grus, 
som blev aflejret her omkring.

Når du har krydset Herningvej og Fallesgårdevej, går turen 
mod Grønhøj på kanten af to tørdale, nemlig Fløjgaard Dal 
og Hjortedalen, som blev dannet af vandstrømme efter den 
store afsmeltning.

Skelhøje
Bysamfundet Skelhøje opstod som stationsby for Dollerup 
og Lysgård, da jernbanen mellem Herning og Viborg blev 
indviet i 1906.  Byen har på et tidspunkt blandt andet haft 
et mejeri, telefoncentral, bagerforretning, manufakturforret-
ning, slagterforretning, elektriker, frisør og såmænd også en 
træsko- og cykelhandler.

Fortidens israndslinje stod i Skeldalen nordøst for 
Skelhøje. Gennem isen skimtes nutidens land-
skab, sådan som du kan opleve det, hvis du fra 
Torvet går 100 meter ad “Slugten”.
Akvareltegning af Jens Overgaard Christensen

Læs mere på spor.dk/kalk-kaminoen


