
 

 

Indbydelse til gåtur i Funder Krat med Grønt Forum i Skøn på Silkeborg. 
 
Som medlem af Skøn på Silkeborg inviteres du og din familie til en gåtur i en af Silkeborgs mest 
unikke bynære skove, Funder Krat. Du kan vælge mellem to ture: 
 
Søndag, den 6. september 2020 kl. 13:30 - 16:00 eller 
 
Søndag, den 13. september 2020 kl. 13:30 - 16:00 
 
Hvorfor gåtur i Funder Krat? 
Funder Krat er udlagt til urørt skov og rummer et helt enestående plante- og dyreliv. Her kan man i 
sandhed tale om et område med biodiversitet. Området ejet af Silkeborg Kommune er på 29 HA. 
Her er nogle tal fra Orbicons rapport fra 2015 om Funder Krat: 
 
Plantearter: 396 arter, heraf 51 arter af træer og 15 arter af buske 
Mosser: 69 arter 
Svampe: 131 arter 
Laver: 35 arter 
Fugle: 70 arter af ynglefugle 
Pattedyr: 33 arter heraf hele 10 arter af Flagermus 
 
En af SPS´ arbejdsgrupper ”Grønt Forum” har bl.a. fokus på Funder Krat, fordi vi vurderer, at det 
er vigtigt ikke bare at bevare Funder Krat for eftertiden, men også de tilstødende naturområder, da 
de er med til at karakterisere Silkeborgs DNA. Det vil vi selvfølgelig gerne høre jeres holdninger til, 
når vi har gennemført turen. 
 

Hvor skal vi mødes? 
Vi mødes på parkeringspladsen overfor 
Lysbrohøjen 7, ved stjernen på kortet. 
 
Her vil medlemmer af Grønt Forum tage 
imod. Da nogle af stierne kan være lidt 
opblødte opfordres til gode vandrestøvler. 
 
 
Hvordan tilmelder jeg mig? 
Skriv en mail til Ole, sovk@city.dk med navn 
og antal deltagere. Der er maks. Plads til 20 
på hver tur – så skynd dig – det er først til 
mølle! 
 

Hvor langt skal vi gå? 
Turen vil være ca. 6-7 km lang, alt afhængig af, hvad vi får lyst til at kigge nærmere på. 
 
Det vil være rigtig godt at tage en kande kaffe eller lignende med, da vi gør et kort stop et sted på 
ruten og lige tager alle indtrykkene ind. SPS er vært med noget godt til maven. 
 
Grønt Forums medlemmer kan ikke lade være med at fortælle lidt om, hvad vi ser på turen, men 
alle må hjertens gerne byde ind. Ellers handler det om at nyde omgivelserne og hinandens 
selskab. 
 
De bedste hilsener 
 
Rasmus, Anette, Lise, Vivi, Jørgen, Jørgen, Asbjørn, Anders, Peter og Ole (Grønt Forum) 


