Hvad er et egekrat?
Egekrattet er et monument over tidligere tiders hårde
udnyttelse af naturen – især på de sandede jorder i
Vestjylland.
Krat opstår der, hvor der bliver drevet rovdrift på skovens
træer. Egen og aspen har en særlig evne til at tåle en
hård behandling, så det vil tit være disse to arter, der
dominerer i krattene.
Før i tiden græssede bøndernes dyr i skoven. Især her i
Vestjylland, på de vindombruste hedesletter, var træernes læ for vinden et dejligt sted for dyrene at være. Når
dyrene græssede i skoven, bed de hele tiden træernes
spæde grønne skud af.
Eg og asp har en speciel evne til at skyde fra roden, så
selvom dyrene åd de spirende skud, så havde træerne
stadig deres livskraftige rod. På et eller andet tidspunkt
lykkedes det et skud at blive så stort, at dyrene ikke længere kunne nå bladene, og træet fik fred til at gro.

Adgangsregler

Stoubæk Krat

Sådan finder du Stoubæk Krat:
Krattet breder sig vest for Storå umiddelbart
overfor Hodsager by. Der er parkering ved
Feldborgvej - landevej 467 - og to steder ved
Rotvigvej.
Vis hensyn og pas på naturen
Hele området i Stoubæk Krat er privatejet.
Det er derfor kun tilladt at færdes på de
afmærkede stier i tidsrummet fra kl. 6.00 til
solnedgang.
Din hund skal altid holdes i snor i
Stoubæk Krat

Fredning og pleje
En fantastisk rigdom af mange arter af planter og dyr
var afgørende for, at man i 1975 fredede Stoubæk Krat.
Fredningen sikrer bevarelsen af et naturskønt område
samt offentlighedens adgang.
For at sikre de eksisterende naturtyper er det nødvendigt
at naturpleje i egekrattet. Selvsåede nåletræer fjernes
fra hedearealet, og en gang imellem tyndes der ud i eg
og enebær.
Derudover plejes hedens dværgbuske med jævne
mellemrum, for at bevare den lysåbne naturtype, med
hedelyngen som den mest karakteristiske plante.
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Vandreture i Stoubæk Krat
I Stoubæk Krat fornemmer man naturens mangfoldighed.
Her findes urskovslignende egekrat, Storå, der næsten slår
knuder på sig selv, egepurret, der flyder ud over terrænet
fra skovbrynet, og indlandsklitternes kuplede høje på den
flade hedeslette. På heden står enebærbuskene som troldagtige tinsoldater.
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Langs alle tre ruter kan man risikere sumpet terræn, så solidt fodtøj anbefales.

”Skovgøgeliljen”, der er en sjælden
plante i det vestlige Danmark, vokser
også i Stoubæk Krat.
Ved Storå kan man se, hvordan vandet bogstaveligt talt æder af det faste
land. I 1989 blev der gravet et stryg
Skovgøgelilje
ved Vandkraftssøen ved Holstebro.
Det har betydet, at helten og havørreden igen bruger den
øvre del af Storå som yngleplads.

j

Dyr i Krattet
Sommerfuglen ”Brun Pletvinge”, som er meget sjælden,
lever i Stoubæk Krat. Den holder af både de åbne skovlysninger i egekrattet og af selve egekrattet, hvor den lægger
sine æg på den lille plante kohvede, på ærenpris og på
vejbred.

Ophalerplads for kanosejlere

Kartoffelkælderen (udstilling)

Primitiv teltplads

Fredningsgrænse

Parkeringsplads

Gul sti (ca 2,2 km)

Rasteplads

Blå sti (ca 2,5 km)

Informationsskilt

Rød sti (ca 4,5 km)
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Hele området er privatejet. Vis hensyn. Der er kun adgang til fods og kun ad de viste stier på kortet.

Odderen er vendt tilbage til Storå. Ved
åen har man set både ekskrementer
og spor efter oddere.
Odderen er så menneskesky, at det er
det eneste, vi får at se af den.
Odder

Kartoffelkælderen

I Hodsager findes en lille udstilling
om egnens natur og historie. Udstillingen er indrettet i en tidligere
kartoffelkælder i parken nedenfor
kirken. Der er indendørs borde og
bænke samt en brændeovn. Der er
gratis adgang til udstillingen.

Syd for Hodsager by er der en teltplads ud til Storå. Her
må der, fra 1. juni til 31. oktober, sejles i kanoer med gæstemærke. Gæstemærker kan købes, og kanoer lejes,
ved VisitHerning og VisitHolstebro.
Læs mere om sejlads på Storå i folderen: Kanotur på
Storå.

