Gjern Natur har siden sin start i 2011 i samarbejde med private lodsejere etableret en del stier, hvorved der er givet adgang til nogle spændende naturarealer, som man ellers ikke
havde lejlighed til at opleve.
Det er vores håb, at mange må få fornøjelse og gode oplevelser på stierne.
De fleste stier er trampestier og går kun i begrænset omfang
på befæstede veje. Stierne er derfor ikke egnet til barnevogne
og kørestolsbrugere.
Det er tilladt at færdes til fods på stierne, hvorimod stierne
ikke er beregnet til cykling eller ridning.
Til nogle af stierne er der adgang via private veje, vis gerne
hensyn og kør langsomt.

Kør langsomt på private veje,
tag affald med retur,
hold afstand til privat beboelse,
hold hunde i snor.
Tak
Mere info om de enkelte stier findes på
gjern-natur.dk/stier

Vore 10 stier

Længde/farve

Startsted

1. Lille Troldhøj

ca 500 meter.
Hvid

P-plads mellem
Sørkelvej 67 og 69

Stejl
Bord-bænkesæt
på toppen

2. Egedalsmosen

2 km
4 km incl Åshøj

P-plads mellem
Sørkevej 67 og 69

Gummistøvler anbefales
Bord-bænkesæt,
fugletårn
Er forbundet med
Åshøjstien

Svostrupvej,
indkørsel til nr 22
eller P-plads mellem
Sørkelvej 67 og 69

Flere bord-bænkesæt

Troldbjervej 6, Gjern
Banestien vest for
banebro

Flere bord-bænkesæt
Stejl på delstrækninger

Sort
3. Åshøjstien
.

4 km incl Egedalsmosen
Gul

4. Kildedalen Troldbjerg 1.5 km Gul

5. Golfbanestien

4 km Rød

Golf Resort,
Amerikabakken 499,
Gjern eller
Toften, Gjern

Vær opmærksom på
golfspillere, vis hensyn

6. Gjern Å

2 km, ikke
afmærket

Ved Søndergade 4,
Gjern
Teglværksvej/
Gjern Å
Banebroen på
banestien

følg Gjern Å
hunde ikke tilladt
trailagtig sti
gummistøvker og lange
benklæder anbefales.

7. Ellerup sø

400 meter. Blå

Syd for Mølhaugevej
16, Ellerup

Bord-bænkesæt findes

8. Sorring Sønderskov

3,5 km Rød

Skovvej øst for Låsbyvej, Sorring ca
25m nordvest for
kommuneskel

P-plads findes lidt nordvest for startsted ved
vestsiden af Låsbyvej

9. Grauballemandens
mose

10. Fårvang Skovsø

Bemærk venligst, at nogle stier kan være kortvarigt lukket i
jagttiden.

Gul markering på Stadion Nevelvej,
grøn baggrund
Grauballe, ca 60m
4,2 km
fra Nebelgårdsvej

Bord-bænkesæt findes
Parkering ved Stadion
og ved Nebelvej/Nebelgårdsvej

500 meter,
ikke afmærket

Bord-bænkesæt findes.

Hedevej, Fårvang

