
Naturen ved Møllesøen 
 

For den fugleinteresserede er området et sandt eldo-
rado.  Næsten alle rørskovens fuglearter er repræsen-
teret i bæltet med rør- og kratbevoksning. Går man 
en tur en sen aftenstund før Skt. Hans høres ofte 
indtil flere nattergale. Mod syd holder gøgen til,  
hvor den lægger sine æg i de mange små fugles reder. 
 
Svanen ses ofte svømme majestætisk af sted på søens 
overflade, og ikke sjældent skræmmes en fiskehejre 
op, når den går på det lave vand og spejder efter fisk 
i vandet. 

Vandreture 
Borbjerg Møllesø 

 

Yderligere information fås hos: 

Holstebro Kommune 
Rådhuset 
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 

Tlf.: 96117500. Fax: 96117002 
E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk  -  www.holstebro.dk 

 

Sådan finder du Borbjerg Møllesø 
 

Borbjerg ligger ca. 10 km. øst for Holstebro, med 
retning mod Skive. Fra Holstebro kører du mod Vi-
borg ad Viborgvej. Ca. 3 km før Skave, eller i Skave 
by drejes mod nord . Efter yderligere ca. 3 km. kom-
mer du til Borbjerg by. 
 
Du kan også komme til Borbjerg ved at køre ud af 
Skivevej. Efter 8 km drejes til højre mod Borbjerg. 
Efter yderligere 2 km drejes til højre af Bukdalvej 
 
Udgangspunkt for turen er parkeringspladsen ved 
kirken. Gå ned ad kirkebakken, så man får søen på 
venstre side.  

Kirken og Kirkebakken 
 

Borbjerg kirke blev bygget omkring 1150. Den lille 
indgangsportal til kirkegården fra øst var meget brugt 
før det blev almindeligt at køre bil. 
 
Ønsker om at bevare kirkebakken gav 1920 anled-
ning til at sognets beboere stiftede interessentskabet 
”Borbjerg Kirkebakke”. Samme år rejstes genfore-
ningsstenen. 
 
Kirkebakken har været anvendt til gymnastikopvis-
ning og store folkemøder både dengang som nu. På 
friarealet ud mod søen holdes hvert år Sct. Hans bål. 

Mindesten på Kirkebakken 
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Kære hundeejer 
 

Uden Hund. Det er en aftale mellem kommunen 
og lodsejerne langs stien, at hunde ikke - heller ikke 
dem i snor - skal forstyrre hverken mennesker eller 
dyr. Lad derfor hunden blive hjemme. 

Du er velkommen i naturen 
 

Færdsel:  
 

Motorkørsel og cykling på de udlagte stier er ikke  
tilladt. Færdsel er tilladt på stierne og arealet mellem 
stien og søen. Træer, buske og planter må betragtes, 
men ikke ødelægges eller plukkes. 

Borbjerg Møllekro 
 
 

Møllen ved Borbjerg blev oprettet i 1408.  Forskelli-
ge herregårde har været i besiddelse af stedet, indtil 
møllen i 1803 blev købt fri af fæste.  1931 omdanne-
de Johannes Kobborg stedet til traktørsted. I dag 
fungere Borbjerg Mølle som Kro, med restaurant og 
kursusaktiviteter. Søen ejes af Borbjerg Mølle. Her  
kan du  leje både, og købe fiskekort. 

Borbjerg Møllesø 

Borbjerg Møllekro 

Borbjerg Møllesø 
 

 

Der venter den naturelskende vandrer smukke ople-
velser på turen rundt om Borbjerg Møllesø. Områ-
det langs naturstien består af sumpet mose langs 
bækken, og høje træbevoksede skrænter. Turen fø-
rer dig forbi Borbjerg kirke  og Borbjerg Mølle der i 
dag er indrettet som kro. 
 
Syd for Trabjergvej, hvor stien drejer væk fra asfalt-
vejen, ligger ”Helmuskrogen”. Ifølge sagnet stiger 
en hovedløs hest op af sumpen  ved midnat på dette 
sted. Her var så bundløst, at man nemt kunne stikke 
skaftet på en rive helt ned til tænderne. 

Kirke 

Borbjerg 
Møllekro Kirkebakken 
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