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Vandrerute 5 fra Skarrild
Dalgasturen –12,1 km
KM
Kirkepladsen

0

Tv ad Hovedgaden

0,4

Tv ad Nr karstoftvej

0,2

Tv ad Hesselvigvej

1,9

Tjæreovne (0,5 km)
Fortsæt ligeud til vej-Y (østlig

1,6

indkørsel t. Hesselvig Enggård)
Fortsæt ligeud til Sdr Greenvej

0,9

Tv ad asfaltvej (Sdr Greenvej)

0,6

Rasteplads m. borde, bænke
Fortsæt lige ud

1,1

Tv ad Gl. Skarrildvej (grusvej

4,8

efter 0,2 km.)
Tv ved gul pil og følg stien over

0,5

Dalgaskanalen,Lustrup Bæk og
Dalgasstien til Hovedgaden
Tv ad Hovedgaden

0,1

Tilbage i Skarrild IALT

12,1

Hvad ser man på turen
På turen kommer man igennem et typisk
Vestjysk landskab med plantager, vandløb og kanaler. Der er mulighed for at se
de gamle kirker i Skarrild og Arnborg.
Information om Skarrild kirke kan købes i
våbenhuset.

Straks på begyndelsen af turen passeres Skjern å over
landevejsbroen mod Sønder Omme.
Hvis hele ruten føles for lang, kan man dreje tv. i vej-Y mod
vest (efter Hesselvig Enggård) og følg de gule pile. Efter
passeringen af Skjern Å og Dalgaskanalen drejer man tv ad
Gl. Skarrildvej (grusvejktyds i skoven) og er på ruten igen. Ca.
3,5 km. kortere. (blå prikker på kortet på bagsiden).
FRA SKARILD MOD ARNBORG
Ca 1 km ad Hesselvigvej findes en parkeringsplads for HSF.
Her er det en god ide at følge stien ned til Skjern Å, som her
tager sig ud fra en af dens flotteste sider.
Længere ad Hesselvigvej, inde i skoven vises der af til
Tjæreovnene, som også er et besøg værd.
De blev restaureret i starten af 1990’erne, og er, så vidt vides,
de eneste, som er blevet bevaret i Danmark.
De to gamle tjæreovne blev genopbygget som et minde om et
gammelt erhverv, som for længe siden blev nedlagt.
Tjæreovnene giver et billede af, hvordan man producerede
trækul og trætjære – samtidig viser de et stykke kulturhistorie,
som hører til de jyske plantager.
På vejen fra Hesselvig til Arnborg passeres en del forskellige
vandløb i en meget smuk ådal.
Set syd fra er disse:
Sandfeld Hesselvig kanal - Et løb fra Skjern Å - Skjern Å’s
hovedløb - Rind Å
Man ser desuden stemmeværket, hvor vandet stemmes op til
Dalgaskanalen. Det kan her se ud som om, vandet fra Rind Å
kommer til at løbe baglæns.
ENGVANDING
Den betydeligste engvandingskanal i Danmark blev Skjern Å
Nørrekanal, som blev projekteret af E.M.Dalgas i 1871-72.
Kanalen begyndte ved Rind Ås udløb ved Nedergreen og
sluttede 23 km længere vestpå ved Ahlergårde nær Borris.

Vandet kommer dels fra en opstemning af Rind
Å, dels via en hjælpekanal fra Skjern Å.
Anlægget blev Danmarks største og selve
hedefladen, som omdannedes til frugtbare
kunstenge. I dag benyttes vandet til
markvanding med moderne vandingsmaskiner,
men ved Tarp og ved Drongstrup ved Sdr.
Felding drives endnu to overrislingsanlæg som
demonstration. Langs sydsiden af Skjern Å ses
Sandfeld-Hesselvig Kanalen, opført 1870-71. I
årene 1877-79 indrettede Hedeselskabet
engvandingsskole og forsøgsstation på
Hesselvig Enggård.
ARNBORG
Hjemstavnshuset og den gamle Arnborg Kirke
ligger smukt på skrænten ned til Rind Å, et af
Skjernåens store tilløb. Hjemstavnshuset er en
flot restaureret købmandsgård fra ca. 1885, der
rummer dels den gamle butik og dels et
naturcenter. Her fortælles den spændende
historie om Hedeselskabets virksomhed og
betydning for egnen
TILBAGE TIL SKARRILD
Her følges den gamle landevej. Midtvejs
mellem Arnborg og Skarrild løber Hjøllund
Bæk ind i Skjern å fra nord.
Efter at have drejet tv ved den gule pil, kan man se
den 4-længede, stråtækte gård Søndergård, som har
lagt jord til størstedelen af Skarrilds nyere
bebyggelse.
Lidt efter går man over kanalen til
akvadukten, som fører kanalen over Lustrup
bæk – det eneste anlæg af dets art i Danmark.

