
Nytårstravetur i Hesselholt Skov 

Hesselholt Skov er målet for årets Nytårstravetur. Trænger du til at få rørt 
musklerne og komme ud og møde gamle bekendte, så er muligheden her!  
Vi mødes på P-pladsen ved Mosskovpavillonen. Guide på turen er statsskovrid-
der Bendt Egede Andersen, der vil tage os med ud på en ca. 4,5 km. tur.  

Turen starter med et kig ned til St. Økssø, hvor vi lige skal se, hvor maget is 
der er, hvor Søens Folk bader. Videre går turen forbi De gule Banker og Jætter-
nes Baghave, som er en imponerende samling kæmpestore douglasgraner. Vi 
kommer også forbi nogle af de pladser, hvor der i Kold Krigs perioden lå am-
munitionsdepoter. De er nu fjernet, bl.a. pga. den militærteknologiske udvik-
ling. 

Vi kommer også forbi et par store jordfaldshuller, Røverstuen og Hestegraven. 
Tilbage til Den jyske Længdebane får vi en pragtfuld udsigt over intakte og 
spillevende højmose, Lille Økssø Mose. Vi slutter med kakao og boller ved 
Mosskovegen, inden vi går tilbage til bilerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigtige oplysninger: 
Tid: Søndag den 7. januar 2018 kl. 13:00 – 16. 
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen, Møldrupvej 34, 9520 Skørping. 
Tilmelding: Ingen. 
Pris: Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 30,00 for øvrige. 
Turens længde: Ca. 4,5 km i jævnt terræn. Barnevogne og hunde i snor kan 
medtages. 

Praktiske oplysninger: 
Kom i god tid, vi plejer at være rigtig mange på Nytårs traveturene.  
Følg P-vagternes anvisninger, så der bliver plads til alle.  
Ved ankomsten kan du tegne medlemsskab til Turistforeningen, hvis du/I da 
ikke allerede er medlem. Hav så vidt muligt lige penge med eller betal med 
MobilePay. 
 

Arrangør: Rebild Turistforening.  

Bendt Egede Andersen 
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Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at 

give deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgode-

ser vi ved at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer 

som værter for deres gæster.  02-01-2018/JPV 

Lille Økssø er en af skovens mange højmoser, men 

som navnet antyder, har den en fortid som sø. Kun 

ude i midten skimtes endnu et lille vandspejl. Oprin-

delig har den været en brunvandet, sur sø som Mossø 

og Store Økssø. Gradvis har en hængesæk af sphag-

nummos bevæget sig ud fra søbredden og lukket 

vandspejlet. Søen blev til en kærmose, et såkaldt fat-

tigkær. Navnet fordi mosen er fattig på arter. Ganske 

langsomt har mosen udviklet sig til en højmose. Lag 

på lag af sphagnummos og andre planterester får tør-

velaget til at vokse, og når planternes vandforsyning 

udelukkende stammer fra regnvand, er mosen blevet 

til en ægte højmose. 

Røverstuen er både et specielt geologisk fæno- 

men og scenen for en af myterne om "Røverne fra 

Rold". Røverstuen er et stort cirkulært jordfaldshul, 

ca. 12 m dybt og 35 m i diameter.  

Et jordfaldshul opstår normalt ved, at nedsivende 

regnvand blandet med humussyre på dets vej gen-

nem sprækker i kalken opløser denne, således at der 

opstår et hulrum, der hele tiden bliver større og 

større. På et tidspunkt falder loftet ned, og jord-

faldshullet er en realitet. Men helt så enkel er den 

geologiske forklaring på Røverstuen. Kalken ligger 

her 50 m nede, og andre forklaringer skal måske 

søges. 

Hestegraven er et stort jordfaldshul ikke langt fra 

Røverstuen mod øst ad "Røvernes vej". Hullet er af 

samme kaliber som Røverstuen. Også Hestegraven 

har sit eget sagn. Det fortælles, at et brudepar engang 

kom kørende her ved midnatstide, og lige pludselig 

brast jorden, og de nygifte forsvandt sporløst med 

både hest og vogn. Fortællingen kendes andre steder 

fra og er et såkaldt vandresagn.  


