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Naturen og kulturen
– hånd i hånd

Jens Jensens
Anlæg

Tag på tur i bil, på cykel eller i kano. I Sinding
kan du prøve kræfter med mountainbikebanen
i Sinding Plantage.
Ved Ørre er der fri adgang til Nygård Gl. Skole,
fattighuset Helenes Hus og missionshuset
Nazaret. På Ovstrup Hede har du, fra toppen
af det overdækkede tårn, udsigt over den
uspolerede hede med masser af hjortevildt
og fugle.
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Storåen er oplagt til en fredelig og smuk
kanotur. Hvis du har hest, kan du tage den
med til Hodsager Plantage. Du kan også ride
rundt i skoven og overnatte med hesten på
shelterpladsen med hestefolde.
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Nygård gl. skole

Helenes Hus

Nazaret

Præstbjerg
Naturcenter
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Løvbakke
Naturcenter

Abildå
Brunkulsleje

Mod Ikast

Masser af naturoplevelser for
børn og voksne
Skjer

n

Kør op på toppen af Trehøje Bakke og nyd
det storslåede hedelandskab til alle sider.
Ved Præstbjerg Naturcenter er der plads
til, at hele familien kan opleve naturen på
heden.
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Her er mulighed for at få tag over hovedet,
nyde din mad i det fri og få inspiration til
vandreture, rideture og andre udeaktiviteter. Børnene kan også lege på den store
naturlegeplads. Ved Abildå Brunkulsleje
kan du gå en tur rundt i det varierede og
ﬁne brunkuls-naturlandskab.
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Naturen er lige uden for døren
Helt tæt på byerne har du mulighed for
store og små udﬂugter og naturoplevelser.
Her er parker, badesøer, strande, moser og
skovområder, hvor du kan nyde
friluftslivet enten helt stille og roligt eller
med fuld fart på. I Løvbakke Dyrehaves
smukke og varierede landskab kan alle
komme rundt og opleve naturen og
dådyrene på tæt hold.

Momhøje
Naturcenter

Hjortsballehøje

På “Parkér og Cykl” pladserne kan du
parkere bilen og skifte til cykel, så oplever
du byen, parkerne og naturen på en helt
anden måde. “Parkér og Cykl” pladserne
har cykelpumper, vejvisningskort, lys samt
overdækket cykelstativer.

Arnborg
Hjemstavnshus
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Shelter

Ridesti

Hundeskov

Fiskeplads

Udsigtstårn
National cykelrute

Badesø

Regional cykelrute

Disc Golf

Lokal cykelrute

Golf

Cykelsti – fast belægning

Brunkulsleje

Cykelrute – fast belægning

Parkér & Cykl

Cykelrute - grusbelægning

Dyrehave

Oﬀentlig skov

Mountainbike

Privat skov
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LandArt
De 4 Hjertekamre

LandArt
Laksen

Skovsnogen

Vilde landskaber med unik
natur og spændende historie
I Søby Brunkulslejer kan du køre eller
cykle rundt i et helt unikt naturområde.
Her ﬁnder du varierende landskaber,
smukke udsigter og spændende
kulturhistoriske oplevelser.
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Sejlads

I området langs Skjern Å, med de
berømte laks, ligger byerne Arnborg,
Skarrild og Sdr. Felding. Hvis du gerne
vil fornemme den brusende å, helt tæt
på, kan du sejle, ﬁske, cykle eller tage en
overnatning i det fri.

