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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
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.
Kalk Kaminoen er etableret af Kalk Kaminoens Venner
med støtte fra SPOR og Viborg Kommune. SPOR er
støttet af Nordeafonden og Miljøministeriet. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks
Jægerforbund.
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Se efter den gule
folderkasse, her
starter sporet.
Kalk Kaminoen er
på sporet afmærket
med flagermuslogoet
og hvide pile på pæle
eller beslag.
Den røde rute er på
sporet afmærket med
røde trekanter
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BORD/BÆNKE

Kalk Kaminoen er en 30 km lang vandrerute
mellem Stoholm i nord og Skelhøje i syd, hvor
der er forbindelse til Hærvejen. Ruten går
gennem en gammel hedeegn, og landskabet
i vandrerutens nordende er stærkt præget af
århundreders kalkbrydning i Daugbjerg og
Mønsted sogne.
Salthorsten har presset kalken og landskabet op i en højde på ca. 50 m over havet, og fra p-pladsen ved Mønsted Kalkgruber
er der en storslået udsigt mod nordvest over Jordbro ådal, som sammen med Mønsted ådal
er udpeget som Natura 2000 område
for bl.a. at beskytte den sjældne Damflagermus.
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Følg sporet
på Kalk Kaminoen

Læs mere på
spor.dk/kalk-kaminoen

Sie befinden sich auf dem Wanderweg, dem Camino des Kalks, einer 30 km langen Wanderroute zwischen Stoholm und Skelhøje. Die Route führt durch
eine alte Heide, und die Landschaft am nördlichen
Ende der Wanderroute ist von jahrhundertelangem
Kalkabbau stark geprägt. Im Grønhøj Gasthaus zeigt
eine Ausstellung die Geschichte und das Leben der
deutschen Siedler. Die Route führt durch Ackerland in
östlicher Richtung und endet in Skelhøje, wo die Wanderung auf dem Ochsenweg fortgesetzt werden kann.
You are on the Kalk Kamino, which is a 30 km long
hiking route between Stoholm and Skelhøje. The route
passes through old heathland and the landscape in
the northern part is strongly influenced by centuries of
limestone quarrying. At The Grønhøj Inn an exhibition
tells about the history and life of the German settlers,
and the route turns east through cultivated areas before the end at Skelhøje, where you can continue on the
ancient road, Hærvejen.

går ruten
Mellem Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber
igennem Daugbjerg Krat, hvor der ses rester af gamle
mineindgange og jordfaldshuller. Langs vejen kan endnu anes spor af hulveje, hvor oksekærrer en gang kørte
brændt kalk ud til byggepladserne i Midtjylland.
Daugbjerg Kalkgruber gemmer sig i løvskoven i Dybdal Skov og er et godt eksempel på en gammel enkeltmandsmine tilhørende en gård. På den snirklede vej ind
mod Daugbjerg passerer man Daugbjerg Vandmølle og
Daugbjerg Minilandsby . Herfra videre mod Daugbjerg
Kirke.
Syd for Daugbjerg går ruten forbi Daugbjerg Dås , og
et landskab med mange dødissøer præger det opdyrkede agerland. Under sidste istid havde isen én af sine
opholdslinjer her og efterlod talrige søer, hvor der i perioder med knaphed på brændsel blev gravet tørv. I Søgård
mose
fandt man under tørvegravning i henholdsvis
1942 og 1944 et moselig.
åbner sig længere sydpå, hvor
De flade hede arealer
det første større forsøg på hedeopdyrkning blev udført af
tyske kolonister ved Grønhøj og Havredal i 1760-erne, og
den første egentlige skovplantning fandt sted ved Stendal 1788. Opdyrkning med nye gårde og husmandssteder på heden samt skovrejsning tog dog først fart efter
1866, hvor Det Danske Hedeselskab blev stiftet.
Ved Grønhøj Kro fortæller en udstilling om de tyske kolonisters historie og liv, og ruten drejer mod øst igennem
agerland inden vejs ende ved Skelhøje (13), hvor turen
kan fortsætte på Hærvejen.
Hovedopholdslinjen for isen fra Danmarks sidste istid
stoppede lige ved Skelhøje. Smeltevand fra tre store dalsystemer løb i smeltevandstunneller under isen og kom
ud lige bag byens gamle slagterhus. Her ved gletcherporten fossede vand, sten, grus og sand vest på og dannede Karup hedeslette, Alheden.

