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 Arne Christensen fra Danmarks Naturfredningsforening bød velkommen og fortalte lidt om forløbet siden 2004, da DN kontaktede det 

daværende Ringkøbing Amt, med henblik på at få lavet bl.a. en sti i området

 Naturens Dag, søndag d. 9. september blev afholdt i rigtig flot sensommervejr. I smukke omgivelser ved syd 

enden af Stubbergård Sø, havde over 300 personer valgt at deltage i et arrangement med indvielsen af en ny sti, 
samt se resultatet af et stort naturgenopretningsprojekt i det ca. 107 hektarer store fredede område. Den nye sti 
er på ca. 2 kilometer og snor sig igennem et ret fladt landskab hen forbi den genskabte Møllesø, over vandløbet 
Stampestrømmen og op i højderne ved de gamle kalkgrave med en flot udsigt ud over søen, hvorfra vandløbet 
udspringer, inden stien slutter ved de gamle kalkovne ved Hækvej. Man kan vælge at gå den noget længere vej ad 
landevejen eller tage de 2 kilometer ad stien tilbage til udgangspunktet. I alt en tur på ca. 4 kilometer tur/retur ad 
den smukke sti.
Projektet er blevet til via et godt samarbejde imellem tovholderen Torben Høj Nielsen, Holstebro Kommune og 
Bjergby Herrup Fællesforening og Danmarks Naturfredningsforening. Torben fortalte om selve projektet undervejs 
på turen.



 Finn Thøgersen, medlem af HolstebroByråd, holdt den officielle indvielsestale og klippede snoren over.

 Den store flok af naturelskere ses her kort tid efter at snoren er klippet. I baggrunden Stubbergård Sø.



 Flaget på Søndermølle var med til at gøre arrangementet festligt.

 

 Ove Jacobsen fortalte om Sønder Mølles historie, som kan føres helt tilbage til før 1536, da den hørte under Stubberkloster. Senere kom 

den under bl.a. Landting og Rydhave, inden den i 1817 blev købt fri og blev " selvejet".



 Bente Sørensen fortalte om Stampemøllen, som også udnyttede Stampestrømmens vand. Stampe- eller valkemøllen bearbejdede ca. 1,86 

kilometer uld stoffer i 1838 og var ret betydningsfuldt dengang. En flot model af en stampemølle kunne gæsterne også se.

                                                                                                                                                                 
         Biolog Bo Boysen fra Holstebro Kommune fortalte bl.a. om brøndkarsen, som vokser og trives godt i Stampestrømmen



 Det reetablerede vandløb er et godt sted for brøndkarsen, som kan tåle det kolde kildevand uden at visne. Brøndkarsen kan bruges til salat,

men er dog lidt pikant skarp i smagen.



 Flere generationer studerede den nye sti og omgivelserne.



 Udfordringen med at passere vandløbet gav de fleste af deltagerne en god oplevelse.



 Der blev hurtigt en kø ved "den alternative stenbro". En del tog imod de "hjælpende hænder"



 Vandløbet Stampestrømmen udspringer nu fra denne sø. Tidligere udsprang Stampestrømmen få meter herfra i en kilde og i et niveau ca. 4

meter højere oppe. En rørlægning langt nede i jorden tilbage i 1960 gjorde, at området mistede sin dejlige kilde, til stor fortrydelse for 
mange.



 Der er ret kuperet i de gamle kalkgravningsområder, hvilket giver et spændende landskab.



  
Efter turen og fortællingerne var der kaffe og kage. Stor tak fra DN Holstebro til Bjergby Herrup Fællesforening for 
deres uvurderlige assistance med kaffebrygning, kagebagning samt andre praktiske gøremål. Ole Primdahl, 
formand for DN Holstebro, takkede for den fine tilslutning til arrangementet og rettede en speciel tak til Holstebro 
Kommune, de mange fortællere undervejs på turen, samt de 4 lodsejere for at tillade, at stien fik lov til at gå 
igennem deres jord til glæde for mange borgere.
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