Lidt historie om Skærven

Skærvens navn kan føres tilbage til årene 1922-1960, hvor
der dengang lå en fabrik på stedet, som knuste sten til
skærver til jernbanen.
Da fabrikken i 1960 indstillede produktionen, henlå
stedet som et øde område med store bare sandbunker,
hvorfor området i folkemunde blev betegnet ”sandtipperne”.
I blæsevejr var der tit sandflugt til Løsning by, til stor gene
for byens borgere. DSB, som ejede området, tømte derfor
deres planteskoler og beplantede hele området, hvilket i
dag er blevet til en meget alsidig skov med en mangeartet
vegetation og et rigt fugle- og dyreliv.
Landskabet bærer stadig præg af den tidligere skærveproduktion, idet der i den østlige ende af skoven kan ses
gamle togskinner, som har krydset fra skoven og over til
det nuværende banelegeme. Andre steder er der markante volde, hvor trolley vogne har transporteret sten til
selve knuseriet, som i sin tid lå ved den åbne plads midt i
skoven.
De to søer i skoven er opstået som følge af skærveproduktionen, idet man her vaskede grus og sten ren for
sand.

Har du lyst til at prøve mere?

”Find vej i Skærven” er udført i samarbejde mellem
Horsens Orienteringsklub og Hedensted kommune.
Projektet er en del af det landsdækkende koncept
”Find vej i Danmark”.

Se mere på:

www.horsensok.dk
Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du finde
flere kort og turforslag i hele landet på:

www.findveji.dk

Dansk
OrienteringsForbund

Skærven

Hvad er “Find vej i …”?
”Find vej i …” er et tilbud til dig, der gerne vil have en
anderledes oplevelsestur i skoven . En slags skattejagt.
Kortet i denne folder giver dig mulighed for at finde de
opsatte pæle, der markerer posterne. På hver pæl finder
du postens nummer, en kode bestående af tre bogstaver
og en stiftklemme.

Post nr.: 25

Kode: UTX

Gå eller løb en tur alene eller
sammen med familien, vennerne, skolen, idrætsklubben eller
kollegaerne og find så mange af
posterne du/I har lyst til. Vælg
f.eks. 10 poster ud. Hvem finder
dem hurtigst?

Posterne kan findes i tilfældig rækkefølge eller de kan
findes i en rækkefølge bestemt på forhånd. Bestem selv,
hvordan I vil udfordre hinanden eller måske bare have en
hyggelig tur rundt i skoven.				
Få mere inspiration på www.findveji.horsensok.dk. Her
findes bl.a. forslag til ruter, signaturforklaringer og forskellige måder at anvende kortet på.

Målforhold 1:7,500
dvs at 1 cm= 75 m

Fandt du den rigtige post?

Notér posternes kontrolbogstaver eller brug stiftklemmem ved posten, i felterne nedenfor. Tjek rigtigheden på
www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.

Kortforklaring

Startstederne er markeret med en violet trekant .
Posterne står i centrum af de violette cirkler.
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo
tykkere stregen er, desto bredere er vejen/stien.
Hvid farve er åben skov,
grøn er tættere skov, kraftig grøn er meget tæt skov.
Gul farve er marker og græsarealer. De sorte prikker
betyder at marken er dyrket og derfor ikke må betrædes.
Blå farve er grøfter, søer og moser.
Brun farve er højdekurver og diger.
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