Velkommen til Funder Ådal
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Dengang mammutterne drog rundt i Jylland,
nåede gletsjere fra øst ud til området lige
vest for Funder Ådal. Dalen blev dannet af
smeltevand, som løb mod nordvest under
isen i retning mod Bølling Sø. Isen smeltede
for cirka 10.000 år siden og efterlod et bakket
land – omtrent som en stor æggebakke.
Funder Å har siden løbet fra Bølling Sø mod
sydøst og formet nutidens ådal.

Nyd udsigten fra østsiden af ådalen
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Den smukke ådal kommer rigtig til sin ret
inderst i området langs stien øst for Funder
Å. Her er der flotte skrænter og en storslået
udsigt over mod de furede Hørbylunde
Bakker. Fra bund til top i ådalen er der op
mod 50 meter. Nederst i lavningerne er der
moser, enge og sumpskove, og øverst på
de tørre bakker er der heder, plantager og
løvskov. Alle vegne er der et rigt plante- og
dyreliv.
Ved Hesselhus kan man tage en afstikker
ned i bunden af ådalen og opleve Funder Å

tæt på. Her snor vandløbet sig smalt og livligt
af sted som en bæk, på vej fra sit udspring
oppe ved Bølling Sø. Funder Å har et stort
fald og er er et af de vandløb i Danmark,
som har den hurtigste strøm. Fra bakkerne
løber mange kilder til, og vandløbet bliver
hurtigt til en rigtig å.

Natur- og miljøpleje

På turen ind i ådalen kan man se eksempler
på naturpleje med husdyr. Funder Å er
i 2007 blevet genslynget af Silkeborg
Kommune, efter at have været rettet ud i
næsten 100 år. Man kommer også forbi flere
små søer, som Silkeborg Kommune har lavet
for at mindske udvaskningen af okker til åen.

Funder Ådal er privat ejet

Områdets stier ligger på privat jord, som
ejerne venligst har stillet til rådighed. Nyd
derfor området uden at forlade stierne.
Hunde skal holdes i snor – også uden for
indhegninger med dyr.

God tur!
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