
  

 

 

 

 

 

 

Ny guide til naturruter i  

Hedensted Kommune 

I Hornsyld, Snaptun og Aale markeres kortlægningen af kom-

munens mange cykel- og vandreruter med en natur-skattejagt 

Udvalget for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune har i samarbej-

de med Det Fælles Landdistriktsråd taget initiativ til en kortlægning af 

kommunens mange cykel- og vandreruter. Ønsket med guiden, som er 

den første af sin slags, er at inspirere såvel kommunens egne borgere 

som turister til aktivitet og naturoplevelser og samtidig skabe sundhed 

og trivsel. 

”Jo flere vi er, der bevæger os ud i naturen og jo flere, der sætter pris 

på al dens skønhed og muligheder for udfoldelse, jo flere vil vi forhå-

bentlig være til at værne om den. Vi er ofte i en travl hverdag tilbøje-

lige til at glemme, hvad frisk luft og god motion kan gøre for såvel san-

ser som humør. Og det er ikke mindst vigtigt, at børnene lærer at ople-

ve naturen med alle sanser og som en kilde til viden og rum for leg,” 

siger borgmester Kasper Glyngø. 

Guiden, som både udgives på tryk og som en webapp, der kan findes 

på hedensted.dk/ture, giver brugerne mulighed for at træffe forskellige 

og nye valg, når de begiver sig ud på de foreslåede ruter. Og selv for 

den, der kender sin hjemstavn godt, vil guiden gemme på overraskelser 

i form af nye og ukendte udflugtsmål, samtidig med at man bliver klo-

gere på egnens interessante historier, sagn og overleveringer. 

I Hornsyld og Snaptun markeres udgivelsen af guiden og den nye web-

app med en natur-skattejagt mandag 18. juni kl. 17., hvor deltagerne i 

samlet flok begiver sig ud fra henholdsvis Hornsyld Idrætscenter og 

Snaptun Lystbådehavn. 

Også i Aale går natur-skattejagten ind men først dagen efter, tirsdag 

19. juni kl. 10., med start fra skolegården i Aale Hjortsvang Børneby. 

Inden turen går ud i det grønne, skal deltagerne huske at downloade 

appen ”NaturTjek” på deres mobiltelefoner. 

Den trykte udgave af guiden vil blive udleveret til alle deltagerne i de 

tre natur-skattejagter og kan efterfølgende hentes på rådhuse, bibliote-

ker og turistkontoret i Juelsminde. 

For mere information:  

Susanne Ernst, landdistriktskoordinator Hedensted Kommune, 

tlf.: 2170 0823 
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