Find poster i
Åbjergskoven
Denne lille folder giver dig mulighed for at prøve, at finde nogle faste poster i Åbjergskoven, ved hjælp af et orienteringskort.
Kortet med posterne indtegnet og en beskrivelse af, hvor de er placeret i skoven, finder du på midtersiderne, mens der på
bagsiden er en kort beskrivelse til nogle af skovens historier og natursammensætninger.
Du har også mulighed for at finde posterne ved hjælp af GPS, koordinaterne finder du på midtersiden.

Hvordan kan jeg bruge kortet?

Gå eller løb en tur alene eller sammen med andre f.eks. familien, venner, kollegaer og find så mange af posterne du/I har lyst til.
Vælg 10 poster ud. Hvem finder dem hurtigst? Posterne kan findes i tilfældig rækkefølge.
Vælg 10 poster og find dem i en bestemt rækkefølge.
Vælg et antal poster og find dem i en bestemt rækkefølge. 2 hold løber henholdsvis forlæns eller baglæns rundt. Hvem kommer
først i mål?
Bestem selv, hvordan I vil udfordre hinanden eller måske bare have en hyggelig tur rundt i skoven.

Hvordan ser en post ud?

De runde cirkler på kortet angiver placeringen af posterne. En post består af en ca. 75 cm. høj træstolpe med et metalskilt
forsynet med et ”find vej i” logo, et postnummer samt en trecifret kontrolkode. Hvis nummeret på posten svarer til nummeret
ved cirklen på kortet har du fundet den rigtige post.
Er i flere og konkurrerer på den ene eller anden måde, kan I enten notere den trecifrede kontrolkode eller bruge stiftklemmen
(sidder under metalskiltet på posten), som kontrol på at I har været ved posten.
Brug eventuelt felterne under kortet på side 3 til at klippe eller notere i.

Gode råd før du bruger kortet.

Før du starter er det godt at have udvalgt en rute på forhånd. (brug eventuelt forslagene på side 2).
Kortet er i målestokket 1:10000. Det vil sige at 1 cm. på kortet svarer til 100 m.(ca. en fodboldbanes længde) ude i skoven.
Hvis du ønsker mere information om orientering kan du finde hjælp på vores hjemmeside www.horsensok.dk.

Forslag og tilbud

De faste poster i Åbjergskoven er placeret med forskellig sværhedsgrad. Du har derfor mulighed for at planlægge en rute lige
efter dit behov og niveau. Ønsker du en længere rute kan posterne kombineres med de faste poster i Bygholm Park. (forslag
hertil kan findes på www.horsensok.dk i ”find vej i ” afsnittet.
Åbjergskoven har et rigt stisystem og især i den østlige del af skoven (start 1) er stierne så gode og store, at det er nemt, at lægge
søndagsturen til Åbjergskoven, uanset om man er nybegynder eller har hele familien og barnevognen med, og på den måde få
kombineret naturens friske luft og lyde, med det at prøve, at finde nogle poster.
Tjek jævnligt hjemmesiden, der vil løbende komme nye måder, at anvende posterne og kortet på. Blandt andet, kan vi nævne
fotoorientering , som en af de ting, der vil løbende vil komme tilbud til.
God fornøjelse
Horsens Orienteringsklub – Horsens Kommune
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Postbeskrivelse på ”find vej i”
poster Åbjergskoven
Startstederne (2 stk.) er på kortet markeret med en rød trekant, men du kan starte
og slutte hvor du vil.
Start 1 (S1): P pladsen på højre hånd i starten af skoven, (fra Schüttesvej).
Står i skovkanten tæt ved opslagstavlen og bordene.
Start 2 (S2): Ved Horsens OK’s klubhus, ved hækken bag bordene.
Postnummer – definitioner

GPS-koordinater
Bredde/Længde

S1
S2
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

N55 52’3.97 / E9 49’19.34
N55 52’9.71 / E9 47’40.77
N55 51’58.30 / E9 49’0.78
N55 51’57.48 / E9 48’50.40
N55 52’0.99 / E9 48’48.45
N55 52’0.80 / E9 48’37.76
N55 52’1.02 / E9 48’22.34
N55 52’2.37 / E9 48’16.45
N55 51’58.97 / E9 48’16.94
N55 51’59.62 / E9 48’12.26
N55 52’0.89 / E9 47’54.40
N55 52’4.05 / E9 47’52.10
N55 52’6.88 / E9 47’55.87
N55 52’11.01 / E9 47’43.01
N55 52’14.55 / E9 47’32.52
N55 52’14.59 / E9 47’28.29
N55 52’12.22 / E9 47’26.52
N55 52’4.97 / E9 47’22.87
N55 52’5.76 / E9 47’36.54
N55 52’3.49 / E9 47’45.49
N55 52’3.74 / E9 48’3.72
N55 52’5.22 / E9 48’12.11
N55 52’4.77 / E948’23.80
N55 52’7.32 / E9 48’34.04
N55 51’58.35 / E9 48’31.76
N55 52’3.37 / E9 48’47.18
N55 52’6.95 / E9 48’50.89
N55 52’9.60 / E9 48’55.33
N55 52’8.21 / E9 49’7.64
N55 52’2.24 / E9 48’59.58
N55 51’58.50 / E9 49’8.06
N55 52’7.31 / E9 49’16.11
N55 52’4.00 / E9 49’8.10
N55 52’5.02 / E9 49’21.72
N55 52’1.68 / E9 49’24.34
N55 52’6.7 / E9 48’42.10
N55 52’9.04 / E9 47’34.89
N55 52’3.61 / E9 48’34.12

Vækstgrænse/P plads
Hækhjørne
Stikryds
Stisammenløb
Stisammenløb, nordligste
Stisammenløb
Stisammenløb, nordligste
Stisammenløb
Hegn, sydvestlige hjørne
Stisammenløb
Stisammenløb
Stisammenløb
Stisammenløb
Stisammenløb, nordligste
Stisammenløb
Stisammenløb
Stendynge
Sti sammenløb grøft
Sten
Vækstgrænseknæk
Høj, flad, oppe på
Sten
Høj, oppe på
Sti sammenløb grøft
Vækstgrænsehjørne
Digeknæk
Grøftesammenløb
Sten
Grøfteknæk
Sti krydser grøft
Grøfteende, vestende
Grøftesammenløb
Grøftesammenløb
Sten
Sten, vestligste
Slugt
Udløber
Hul

Forslag til 3 ruter:
Flere ruteforslag og udskrivning af kort med baneforslagene.
Se www.horsensok.dk (find vej i, afsnittet) eller via www.findveji.dk

Rute 1 - 2,7 km:

Start 25 - 26 - 27 - 28 - 46 - 49 50 - 54 - 56 mål (startposten)

Rute 2 - 2,9 km:

Start 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 34
- 33 - 32 - 31 - 29 - 30 - 43
- 35 - 36 mål (startposten)

Rute 3 - 5,3 km:

Start 54 - 51 - 50 - 48 - 47 - 45
- 42 - 41 - 59 - 36 - 44 - 30
- 60 - 58 - 52 - 55 - 53 - 57
- 56 mål (startposten)

Signaturer

Oplevelser i Åbjerg Skov
Mange af posterne er opstillet nær nogle af Åbjerg Skovs kulturminder og smukke naturområder. Her på siden har vi udvalgt og
beskrevet nogle af de mange oplevelser I kan få i skoven:
Umiddelbart nord for post 54 er der opstillet borde og bænke på en pynt i Bygholm
sø (se forsidebilledet). Søen er kunstigt opdæmmet i 1918, for at give energi til
et jævnstrømsværk, der blev nedlagt i 1959. Ved søens udløb er der etableret et
omløbsstryg, som giver fiskene adgang til gydebankerne højere oppe i Bygholm Å.
Nær post 46 kan man se hulvejen, der førte ned til ”fårebroen”, der var en dæmning der
sikrede færdslen i det sumpede engareal, der omgav Bygholm Å før 1918. Dæmningen
kan stadig anes i søen ved ekstremt lavvande.
Der er gode fiskemuligheder i søen, se mere på www.blbhorsens.dk
Den ca. 8 km lange kondisti rundt om søen trækker mange besøgende til skoven.
Posterne 54, 51, 50, 49, 58, 46, 35, 36, 37 og 38 ligger ved eller tæt på kondistien.
Fra post 45 kan man se ned på Skindmølledam, et naturskønt område med to kunstigt
opdæmmede søer. Navnet antyder, at søerne tidligere været brugt i forbindelse med
garverivirksomhed. Under 2. verdenskrig havde tyskerne ammunitionsdepot og skydebane ved
dammen. Betonrester heraf kan stadig ses.
Start 2 ligger ved skovens gamle traktørsted, hvor man indtil
sidst i 1960’erne kunne få serveret sin eftermiddagskaffe,
lavet på vand fra brønden bag flagstangen. Efter lukningen
overtog Horsens kommune huset og lagde strøm og vand
ind. Siden 1978 har Horsens Orienteringsklub brugt stedet som klubhus.
Borde, bænke og affaldsspande ved huset kan frit benyttes til medbragt kaffe eller frokost.
I traktørstedets tid kunne man leje robåde til en romantisk tur på søen. Bådene lå ved en
bådebro nær post 36.
Hundetræning og ridning trækker også mange gæster til skoven. Ved post 40 ligger ridestiens vandgrav. Området syd
for skoven har meget fint grundvand, mange af de blå ringe på kortet markerer boringer, der udgør en del af Horsens bys
vandforsyning
Post 30, 31 og 32 ligger ved et indhegnet område. Indhegningerne beskytter nyplantet skov
mod f.eks. rådyr, der kan være hårde ved de nyplantede træers skud og bark. Ved post 47 ses
stolperne fra et gammelt hegn, der omgav beplantning med grantræer.
Post 60 står i et lille område med ældre lærketræer.
Lærketræet er det eneste af de danske nåletræer der
taber nålene om efteråret, hvilket giver godt udsyn til
de mange dyr og fugle der lever i træerne. Der har i
mange år boet et egernpar i området.
Flere steder i skoven ses rester af de jord- og
stendiger, der i ældre tid opdelte skovens områder
mellem forskellige ejere. Diget ved post 48 er anlagt i
forbindelse med fredskovsforordningen i 1805.
Mellem post 25 og 26 ligger der på højre hånd en naturlig ellesump. Tidligere blev ellesumpe som denne drænet, men mere
naturvenlig skovdrift har de sidste år givet sumpen lov til langsomt at vokse til en lille sø. Søens rene vand og de mange
druknede træer gør området til hjemsted for spændende dyr, planter og svampe. Med
lidt tålmodighed kan man møde bl.a. rådyr, blishøns, hejrer, spætter, padder samt
mange forskellige vandinsekter og trælevende biller i området.
Har I lyst til at se mere af skoven, kan det anbefales at gå langs ”Bygholm sporet”,
der er en del af projektet ”Spor i landskabet”. Se mere på www.spor.dk
God fornøjelse

