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KØREVEJLEDNING:
Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 
7550 Sørvad, ligger mellem Tihøje og Vind. 
Fra rute 11, mellem Ørnhøj og Nr. Felding, 
kører man mod øst i krydset ved Agerfeldt.
Følg skiltningen herfra.

Lej lokalet til møder og undervisning
Undervisningslokalet, inde i centerbygningen, kan be-
nyttes af daginstitutioner, skoler og andre undervis-
ningsinstitutioner, handicap- og turistgrupper samt 
foreninger. Lokalet kan ikke lejes til private formål. Der 
er plads og service til 30 personer. Der er køleskab 
og tekøkken. I lokalet er der også udstoppede dyr og 
naturvejlederudstyr, der kan benyttes. Lejer står selv 
for oprydning og rengøring af lokalet. Det koster 500 
kr. at leje lokalet en hel dag fra kl 8.00-22.00 eller 250 
kr. for fire timer enten fra kl. 08.00-12.00, fra kl.13.00-
17.00 eller fra kl. 18.00-22.00. 

Kontakt: Herning Kommune,Natur og Grønne Områder 
tlf. 9628 8147 eller 9628 8141
Email: ngopr@herning.dk eller ngobh@herning.dk
Hjemmeside: www.natur.herning.dk

Tag på overnatningstur i telt eller i shelter
På lejr-og teltpladsen er der fire store sheltere med 
plads til 10-12 personer. De tre af shelterne kan være 
booket på forhånd. Den tilstødende teltplads kan bru-
ges til små telte.  Man må opholde sig på pladsen i 
højst to døgn. Alle på pladsen er fælles om faciliteterne.  
Pladsreglerne, der er ophængt på pladsen, skal over-
holdes af alle. Der er bål-plads, brændeskur, borde, 
bænke samt handicaptoilet.
Det er muligt, for 125 kr., at leje båludstyr, flytbar trappe 
og kran, til brug for handicappede, i forbindelse med 
shelter-bookning. Det er gratis at benytte pladsen. 

Shelterne kan bookes på: natur.herning.dk

VIS HENSYN TIL NATUREN OG
ANDRE BESØGENDE

 HUND – KUN I SNOR
 Du må gerne tage hunden med, men  
 den skal holdes i snor under hele op 
 holdet i Præstbjerg Naturcenter. Løse  
 hunde politianmeldes!

 BRUG AF ÅBEN ILD
 Der må kun tændes ild på de anlagte  
 bål- og grillpladser.

 FISKERI I PRÆSTBJERG SØ 
 Fiskeri i Præstbjerg Sø er kun tilladt  
 for handicap-, børneinstitutioner og  
 skoleklasser ifølge med hjælper/un- 
 dervisere. Der er indrettet platforme  
 for kørestolsbrugere.

 Alle mellem (18 – 65 år) skal have  
 fiskertegn. Overhold mindstemål og  
 fredningstider.Genudsæt fisk du ikke  
 vil spise!



Klejnstrupvej

Plantage

Natur-
center

Naturoplevelser for alle 
Naturen omkring Præstbjerg Naturcenter er storslået. 
Her er bakkede hedeområder, egekrat, smukke udsigts-
punkter, små skove og smukke søer. Den nærliggende 
Præstbjerg Plantage ligger lige vest for hovedvej 11 og 
er også et besøg værd. Tæt ved centret er der en lege-
plads, overdækkede madpakkehuse, bålsteder med grill, 
borde, bænke samt toiletter, der frit kan benyttes. Der er 
tre p-pladser i hele området. Se nærmere på oversigts-
kortet her i folderen.

Centerbygningen er et fint mødested
Inde i bygningen er der en lille udstilling, hvor du kan 
blive klogere på naturen og kulturen i området. Her 
findes også et handicaptoilet og et puslebord. Udstil-
lingen er åben fra april til september fra kl. 8.00-21.00 
og fra oktober til marts fra kl. 8.00-19.00. Der er gratis 
adgang for besøgende.

Bål og brænde
Bålstederne kan ikke reserveres, men må deles med 
andre. Brænde kan saves på stedet. For en sikkerheds 
skyld kan du tage brænde eller grillkul med hjemmefra. 
Det er kun tilladt at have åben ild på de etablerede bål-
steder.  Efter brug af bålsteder skal du huske at slukke 
ild og gløder. 

Oplev naturen og udforsk området
Tag en tur ud i området og bliv betaget af den storslåede 
natur. Du kan enten følge en af de afmærkede stier, eller 
du kan lave din egen tur rundt i området.

Hvis du gerne vil ud at ride, er der en fin ridesti på i alt ca. 
12 km i Præstbjerg området og der er en mindre heste-
fold ved shelterpladsen på Klejnstrupvej. 
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Præstbjerg 
Sø

Stier ved 
Søstien 2,5 km
Skovstien 4,2 km
Hedestien 3,9 km

Stier ved 
Egestien 3,5 km
Lyngstien 1,6 km
Plantagestien 4,2 km
Ridestien 12 km
Handicaptoilet
Toilet

Arealerne uden for den rødstip-
lede linje på kortet er privatejet
respekter venligst dette. 

Ill
us

tra
tio

ne
r S

tig
 B

ac
hm

an
n 

N
ie

ls
en

, N
at

ur
pl

an


