
Plantelivet 
 

Imellem beplantningerne og langs stierne findes en 
række lysninger med hedelyng, revling og pors.  En-
kelte steder findes blåbær og tyttebær. 
 
Et karakteristisk element er de gamle udgravninger, 
der nu ligger som vandhuller under tilgroning i tør-
vemosset sphagnum. Sphagnum er let at kende på 
sine ”uldne hoveder”, og danner sammen med især 
smalbladet kæruld en tæt hængesæk. 

Vandreture 
Ryde Plantage 

Plantagen 
 

Skoven dækker ca. 56 ha.  Hertil kommer 10 ha pri-
vatejet krat og mose. De 53 ha af skoven er ejet af 
Holstebro Kommune.  

Sådan finder du Ryde Plantage 
 

Ryde Plantage ligger ca. 17 km nord-øst for Holste-
bro, og ca. 8 km syd for Vinderup. 
 

Mellem Holstebro og Viborg køres af Viborgvej til 
Skave. 500 m øst for Skave drejes nord på ad Sevel-
vej. Efter ca. 2 km drejer du mod nord-vest ad Øster 
Stendisvej. Herfra er der ca. 3 km til parkeringsplad-
sen i plantagens vestlige del.  

Fuglelivet 
 

I vandhullerne træffes gråand og grønbenet rørhøne. 
Ellers domineres plantagen af karakteristiske skov-
fugle. Blandt standfuglene ses sortmejse, sumpmejse, 
og Danmarks mindste fugl fuglekongen. Om foråret, 
når trækfuglene er ankommet, er der gode chancer 
for at høre jernspurv, munk og sangdrossel. Sang-
drossel kendes på sin høje, klare og melodiske sang 
med temaer der gentages 2 - 4 gange. 

 

Yderligere information fås hos: 

Holstebro Kommune 
Rådhuset 
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 

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

Den sjældne spidssnudet frø yngler i Ryde Plantage 
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Ryde Plantage 
 

Da plantagen blev anlagt omkring år 1900 var målet 
en produktion af nåletræ, men det økonomiske 
grundlag for at dyrke nåletræer på de lave våde area-
ler  er stort set forsvundet. Ved omlægning af driften 
er plantagen langsomt ved at ændre sig fra produkti-
ons skov, til naturskov, med mange forskellige træar-
ter, og et varieret og rigt fugle og dyreliv. 
 
Midtvejs på den røde rute krydses Præstegårdsplanta-
gen. Her kunne præsten i Ryde hente brænde til op-
varmning og madlavning. 

  
 

Rød rute (3,0 km):   
 

Som den blå rute, er stien anlagt som en natursti. Tag 
derfor fornuftigt fodtøj med. Turen fører dig rundt i 
en meget varieret skov, der er anlagt i et lavt liggende 
område med mange moser og små søer.  

Vandreture 
 

Blå  rute (1,0 km):  
 

Den blå rute begynder i den smukke gamle bøgeskov 
nord for Stendisvej. Turen fører dig forbi nogle af de 
gamle tørvegrave, hvor man tidligere hentede tørv til 
brændsel. Tørvegravene ligger i dag som moser. Her 
yngler den sjældne spidssnudet frø. 

 

Træer i Ryde Plantage 

På de magre arealer finder vi forskellige typer af nåle-
skov, som står i hedelyng og revling. I enkelte af de 
frostudsatte lavninger er betingelserne så ringe, at 
nyplantning ikke giver mening. 
 
På den bedre jord står lærk, sitkagran og douglas-
gran, men her findes også rødgran, omroicagran, 
ædelgran og skovfyr. 
 
Nord for parkeringspladsen findes en gammel og 
smuk bøgebevoksning, men kun hundrede meter øst 
for bøgen ændrer arealet helt karakter og ender i en 
birkesump.  
 
Egen er en gennemgående træart i hele plantagen, 
men gråpil, asp og ask og også almindelige. 
 

”Præstegårdsplantagen” 
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