KONGEÅDALEN

Skibelund Krat
Her finder du både smuk natur og en nærværende historie.
Skibelund Krat ligger på en sydvendt skråning af Kongeådalen.
Dalen er skabt af smeltevandsstrømme i slutningen af sidste
istid. Dalen er cirka to kilometer
bred her ved Skibelund Krat.
Tidligere var her egekrat på hele
stykket, men efter Skibelundforeningen købte en del af området
i 1869, er der indplantet først

nåletræer og siden en del bøg. I
dag består den vestlige del hovedsageligt af egekrat, mens den
østlige del med monumenterne er
højstammet bøgeskov.
10 hektar af krattet blev fredet i
1974. Formålet med fredningen
er at bevare de fredede arealer
som skov med lysninger, festpladser, mindesten og stier.

Historiens vingesus

Hvid anemone
I området kan du, især i egekrattet, opleve et stort flor af hvide
anemoner om foråret. Følg den
lille natursti, der er markeret med
gule pæle vest for hotellet. I skoven kan du også opleve krat-viol,
liljekonval, stor konval og majblomst.

Efter nederlaget i 1864 dannede Skibelund Krat rammen om
velbesøgte grundlovsmøder
med fokus på den sønderjyske
sag og deltagere fra begge sider
af Kongeå-grænsen.
Der er opstillet en række
mindesten til ære for folk, der
har kæmpet for danskheden
i Sønderjylland. Her finder du
også Modersmålet og Genforeningsstenen af Niels Hansen
Jacobsen og Niels Skovgaards
Magnusstenen.

Anemonerne blomstrer i april-maj
og har en jordstængel, hvor den
opbevarer næringen fra året før.
Derfor kan den spire hurtigt frem
om foråret, inden træerne får
blade.
Anemonen har et lille olieholdigt
vedhæng på frøet. Myrerne er vilde med det. De samler frøene for
at få olien – og smider resten af
frøet væk. På den måde spreder
de anemonens frø.

Du kan finde beskrivelser af stenene i VisitVejen Appen, som
du kan hente gratis på Google
Play og i App Store.

Hvad er Egekrat?
Her ved Skibelund Krat er egekrattet opstået som tilgroning af overdrev på skrænterne af ådalen.
Egekrat rummer store naturværdier, fordi de er gamle og er
holdt lysåbne på grund af deres
tidligere udnyttelse til græsning
og stævning. I dag er alle egekrat
beskyttede af skovloven.

Skibelund Krat
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Krat-viol

Parkering ved Hotel Skibelund Krat 4, 6600 Vejen
Ruten vest for hotellet er 1,4 kilometer og ruten øst for hotellet er 800 meter lang
I den østlige del er der opstillet flere bænke langs stierne
Læs mere på www.kongeaastien.dk under 'Svinkeærinder'
Læs mere om monumenterne på www.kortlink.dk/vejenkunstmuseum/sqk5
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