Vandrerute
Junget Øre

Shelters ved Eskov Strandpark

6. Urhøje
Urhøje er to tætliggende gravhøje på henholdsvis 18 og 24
m i diameter.
Urhøje ligger på en leret bakke, som strækker sig 51,8 m over
havet, og dermed udgør Østsallings højeste punkt. Fra højene
er der en fantastisk udsigt mod nord over fjorden mod Livø,
Fur og Vesthimmerland, og mod syd og øst over Salling.
I bakken blev der tidligere, som det eneste sted i Salling, gravet
moler. Gravningerne har betydet en væsentlig og permanent
omformning af landskabet. I dag vil molergraven dog for de
fleste se ud som en integreret del af landskabet.
Under 2. verdenskrig oprettede tyskerne en udkigs- og lyttepost på toppen af Urhøje. I begyndelsen gik vagtposten
uden læ på de vindomsuste bakketoppe, men senere blev
der opsat et skilderhus med vinduer hele vejen rundt. I huset
havde vagtposten en stor kikkert på fod. Det var muligt for
vagtposten at kommunikere med mandskabet i vagtstuen ved
foden af højene, ved hjælp af et nedgravet afløbsrør.
Kort efter krigens ophør blev barakkerne fjernet - formentlig
for at blive anvendt til at huse flygtninge - og der er i dag ingen
spor efter tyskernes tilstedeværelse på højene.

Junget Øre Plantage

Vandreturen er på 2,1 km.
Turstart: Parkeringsplads ved Eskov Strandpark.
Afmærkning: Pæle med blå markering
Handicapvenlig: Kun fra P-plads til badebro

Yderligere oplysninger om vandreruter og naturstier kan fåes
ved henvendelse til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på
tlf.nr. 9752 3266 eller Skive Kommune på e-mail:
stier@skivekommune.dk
Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med støtte fra
Friluftsrådet, EU, Fødevareministeriet samt Lokale- og Anlægs
Fonden.

1. Eskov Strandpark
Eskov Strandpark med sine ca. 270 sommerhusgrunde er smukt
beliggende i et bakket morænelandskab. Området blev i 1969
udstykket fra gården Eskov, og de første huse blev bygget i
begyndelsen af 1970’erne.

2. Rekreativt område
I den sydlige del af sommerhusområdet op til Junget Øre Plantage findes et rekreativt område, renoveret og indviet i 2011.
Her er legeplads for børn i alle aldre, madpakkehus/grillhytte,
volley-, basket- og fodboldbane. Der er desuden opsat tre
shelters med tilhørende bålplads, som kan benyttes af alle til
overnatning. Midt i det rekreative område findes en servicebygning med handicapvenligt toilet og bad, samt pusleplads.

3. Molerskrænt
Ud for Eskov Strandpark går en molerskrænt (se forside) ned
mod stranden. Neden for skrænten er der gode muligheder for
at finde fossiler. Man kan følge en smal sti på toppen af skrænten eller vælge at følge stranden. Fra skrænten og stranden
er der en fantastisk udsigt over Fur og Livø.

Junget Øre

4. Stranden

5. Junget Øre Plantage

Midtvejs på turen på stranden kan det blive et problem at
komme tørskoet igennem, da der her bryder væld frem, som
gør stranden mudret.

Junget Øre Plantage er en traditionel plantage bestående
af hovedsageligt nåletræer og med en artsfattig skovbunds
vegetation.

Selve øret skifter karakter fra år til år, som det formes af
fjordens strømninger.

Plantage er anlagt i slutningen af 1800-tallet og dækker et
areal på ca. 40 ha. Gennem plantagen løber et markant skeldige, som tidligere delte øret mellem herregården Jungetgård
og gården Eskov.

Stranden byder på gode, børnevenlige bademuligheder, lige
som der i 2010 blev opsat en handicapvenlig badebro med
opholdsplatform ud for Eskov Strandpark. Gangbesværede
har god mulighed for at benytte stien fra parkeringspladsen
ud til badebroen.

Arealerne vest og syd for Junget Øre Plantage er stærkt kuperede og ikke egnet til egentlig dyrkning. Området har gennem
årene derfor hovedsageligt været brugt til fåregræsning.

