
Følg op på tv-udsendelserne og tag ud i naturen i Holstbro Kommune

I perioden 12. april-10. maj 2020 udsender DR en række udsendelser på DR1 om Danmarks 
natur. Serien hedder ”Vilde, vidunderlige Danmark”. 

Danmarks Naturfredningsforening Holstebro kan desværre ikke arrangere udflugter i denne tid 
men håber, at udsendelserne kan inspirere dig til at gå på opdagelse i den smukke og varierede 
natur i Holstebro Kommune. Vi har udarbejdet et katalog med ideer grupperet efter de temaer, 
som tv-udsendelserne dækker. 

I naturen i Holstebro Kommune er der muligheder for både kortere og længere gåture, 
kanosejlads, oplevelser med børn, stille stunder, picnics, overnatning i det fri, cykelture, luftning 
af hunde i hundeskove, badning, ridning, orientering, mm. Nedenfor er et udpluk af ideer. Du 
kan også hente inspiration på udinaturen.dk eller visitholstebro.dk.

Husk at holde afstand til andre af hensyn til risiko for cornonasmitte!

SKOVEN (DR-udsendelse søndag den 12. april)

1. I Stråsø Plantage er der masser af gode skovoplevelser. Med udgangspunkt fra P-pladsen ved 
Gosmer Bro kan du følge en markeret rute. Allerede efter 15 minutter, inde i skoven og nede ved
åen, kan du se træer, som bæveren har gnavet og væltet. Turen fortsætter gennem mere skov og 
åben hede og forbi et sted, hvor H.C. Andersen blev inspireret til at skrive ”Jylland mellem 
tvende have.” Hele turen er 6 km. 
Læs mere om Stråsø Plantage her. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89797/Str%C3%A5s%C3%B8_281113_Web.pdf
https://www.visitholstebro.dk/holstebro/oplev/natur
http://udinaturen.dk/#%7B%22x%22:671157,%22y%22:6240022,%22zoom%22:2%7D


2. Ryde Plantage ved Stendis er forvandlet til en naturskov, der byder på to forskellige ruter i 
forskellige dele af plantagen. Blå rute er 1 km og begynder i den gamle bøgeskov og går forbi 
nogle af de gamle tørvegrave. Disse tørvegrave fremstår i dag som moser og den sjældne 
spidssnudede frø yngler her. Rød rute er 3 km og byder på mange moser og små søer. Diverse 
gransorter findes stadig langs ruten og derudover finder man eg, gråpil, asp og ask.
Du kan downloade vandretursfolderen for Ryde Plantage her. 

http://friluftsdata.dk/upPdfs/Natur_Ryde_Plantage_Holstebro_972.pdf


3. Feldborg Nørreskov byder på flere muligheder for aktiviteter. Der er hundeskov, bålplads, 
primitiv teltplads, gode mulighed for at se krondyr, afmærkede vandre- og cykelruter, 
fitnessbane, skovlegeplads – kort sagt, noget for enhver smag. 
Få folderen om Feldborg Nørreskov her. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/feldborgfolder1heltbilledeprint.pdf


  

HAV OG KYST (DR-udsendelse søndag den 19. april)

1. Vesterhavet er altid et smukt og spændende sted at besøge uanset årstid. Bølgerne bruser, 
vinden blæser og man kan se langt ud i horisonten. Parker ved Græm Strand eller Spidsbjerg 
Strand ved Husby Klitplantage for at gå en frisk tur langs stranden og fortsæt turen op i klitterne.
Læs mere om Husby Klitplantage her.

https://naturstyrelsen.dk/media/246745/52_husby-klitplantage_31-10-2018.pdf


2. Geddal Strandenge er et godt sted at observere fugle. Start turen ved p-pladsen på Hostrupsvej 
og gå gennem rørsove og enge. 
Læs mere om Geddal Strandenge her. 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67285/103_Spoettrup%20Geddal_folder.pdf


 
3. Der er adgang til Nissum Fjord stort set hele vejen rundt. I området kan du enten cykle, 
vandre, kigge på fugle, sejle i kajak eller fiske. Du kan få oplevelser enten på egen hånd eller 
med guide. 
Se vandre- og cykleture ved Nissum Fjord her.  
Læs mere om området ned Nissum Fjord her. 

DET ÅBNE LAND (DR-udsendelse søndag den 26. april)

1. Tag en gåtur på et af de mange ”Spor i landskabet”, f.eks. Sporet ved Mogenstrup, Karup Å.  
Der er to stier på hhv. 1,5 og 5 km. Engene ved åen byder på et blomsterflor om forsommeren og
summer af fugle og sommerfugle. 
Læs mere om Sporet ved Mogenstrup her.

https://spor.dk/sporene/midtjylland/mogenstrup
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/nissum-fjord/aktiviteter/
https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12111/25/14373.349_Vandretursfolder_M65_NissumFjordnetv_rket_WEB.pdf


  
2. I Vestjylland er der mange smukke heder, hvor man kan se over vidtstrakte områder. 
Sommeren igennem byder heden på lærkesang og mulighed for at se hugorme og krondyr. 
Senere på året kan du samle lyng, blåbær, tyttebær og kantareller. Der ligger store områder med 
hede i f.eks. Stråsø Plantage. Gå tur med udgangspunkt ved f.eks. Fuglsang Bro eller Lystbæk i 
Stråsø Plantage. Læs mere om Stråsø Plantage her. 
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89797/Stråsø_281113_Web.pdf

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89797/Str%C3%A5s%C3%B8_281113_Web.pdf


SØER OG VANDLØB (DR-udsendelse søndag den 3. maj)

1. Tag på kanotur på Storåen. Du kan selv vælge, hvor lang turen skal være, fra nogle timer til 
flere dage med overnatning i det fri. 
Læs mere om kanoture på Storåen her. 

https://www.visitholstebro.dk/holstebro/planlaeg-din-tur/kanotur-paa-storaa-gdk680856


2. Skånsø er en af Danmarks reneste søer – en såkaldt lobeliesø. Der er flere afmærkede 
vandrestier, bænke, hvor du kan indtage din frokost, mens du skuer over landskabet, og en 
primitiv overnatningsplads med bålsted. 
Læs mere om Skånsø her. 

http://friluftsdata.dk/upPdfs/Natur_Sk%C3%A5ns%C3%B8_Holstebro_966.pdf


3. Ved Stubbergård Sø kan du kan enten vælge den korte, handicapvenlig Mosestien med flere 
forskellige oplevelser, eller tage turen på 14 km hele vejen rundt om søen. Det kan være, at du er 
heldig at få øje på en ørn. 
Få vandretursfolderen for Stubbergård her. 

http://friluftsdata.dk/upPdfs/Natur_Stubberg%C3%A5rd_Holstebro_ny_959.pdf


4. Ådalsstien og andre stier ved Flyndersø byder på storslåede og sjældne landskaber. Den 
langstrakte sø ligger i den flade hedeslette med udstrakte lyngarealer, egekrat og 
nåletræsplantager. Du kan måske få øje på nogle af Danmarks flotteste dødishuller, sjældne 
højmoser med kødædende planter, og fiskeørne. 
Læs mere om Ådalsstien og Flyndersø her. 

http://www.sevelby.dk/sogn/index.php?Naturguide:%C3%85dal-stien


NATUREN I BYEN (DR-udsendelse søndag den 10. maj)

1. Gå på jagt i din egen have. Hvor mange arter af vilde dyr og planter kan du finde? Hvordan 
kan du gøre livet nemmere for insekter, sommerfugle, fugle og pindsvin i din have?



2. Gå en tur rundt om Vandkraftsøen i Holstebro. Du kan opleve lyng, bakkede landskab, lam, 
anemoner, spor efter bæver og meget mere på denne smukke og varierede tur, der tager cirka to 
timer (8 km). Parker f.eks. ved turbinerne eller ved campingpladsen i Mejdal. 
Læs mere om turen rundt om Vandkraftsøen her.

https://www.holstebro.dk/vandreture


3. Hold picnic ved Tvis Mølle. Der er bord, bålplads og lyden af rislende vand. På den anden 
side af vejen er der et naturlaboratorium med masser af spændende muligheder. 
Læs mere naturlaboratoriet ved Tvis Mølle her.

https://www.holstebro.dk/naturlab

