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Gødstrup Sø

 Hund – Kun i Snor
 Du må gerne tage hunden med, men  
 den skal holdes i snor.

 CyKlinG - iKKe TilladT
 Det er ikke tilladt at cykle på moun- 
 tainbikes på stierne.

 SejladS - iKKe TilladT
 Det er kun tilladt for lodsejere   
 at sejle på Gødstrup Sø.
 

Du kan opleve søens fugle fra fugleskjulet hele året 
rundt. Der er adgang fra den handicapegnede sti og 
gangbro ved den sydlige P-plads.

Fugleskjul

På nordsiden af søen ser du Tårnborg Voldsted.
I højmiddelalderen, i 1300-tallet, lå der et tårn på vold-
stedet, hvorfra der var udsigt over hele området. 

I dag finder du et skilt på stedet med mere historisk 
information.

Tårnborg Voldsted

Gødstrup Sø, og arealerne rundt om søen,
er delvis private og offentlige.

Du er derfor velkommen på stierne, og på de 
udyrkede arealer ved søen, fra kl. 6.00 og til 
solnedgang. Husk at vise hensyn til naturen, 
beboerne i området og andre besøgende.

adgangsregler
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Fugleskjul

Her kan du gå eller løbe en tur, besøge fugleskjulet med 
din kikkert, nyde en madpakke ved et bordbænkesæt og 
følge med i årstidernes skiften.
 
Gødstrup Sø fredningen udgør et samlet om-
råde på 172 ha. Fredningen sikrer, at området 
bevares, og at du kan opleve den varierede
natur omkring søen.

Tag på en 3,5 km tur rundt om søen. Du kan følge de 
røde pile. Stien er en trampesti. Det betyder, at der i 
perioder, hvor det regner, kan ligge vand på stien, og 
gummistøvler kan være en god idé. 

Gødstrup Sø Stien

Fiskeri ved søens bred

Velkommen til Gødstrup Sø

Gødstrup Sø blev brugt til badning og sejlads, 
længe før Herning blev en stor by. Desværre 
blev søen i 1960’erne meget forurenet.

Med etableringen af renseanlæg i industrien, 
og en omlæggelse af åen, er søen nu på vej 
mod en naturlig økologisk balance.

Gødstrup by er vokset op omkring Gødstrup 
Præstegård, der ligger ved nordenden af 
søen. I dag er det hospitalet ”DNV Gødstrup”, 
der sætter Gødstrup på landkortet.

Fiskehejre
Fiskeri er tilladt fra den kommunale del af søen, som 
vist på kortet, for unge under 16 år. Ved fiskeri følges 
anvisningerne på skiltet i området. Reglerne kan også 
ses i “Fiskefolderen” på Herning Kommunes hjemme-
side.

Fri fiskeri
(for unge under 
16 år).

P-plads 


