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Holstebro Kommune 

Her finder du stien 
 

Den foreslåede rute finder du i den østlige del af 
Holstebro by. Turen kan med fordel starte i Lystan-
lægget, hvor der er gode parkeringsforhold, samt 
toilet. Pavillionen i lystanlægget har adressen: 
 
Lystanlægget 1, 7500 Holstebro. 
 
Turen er ca. 5,6 km lang og følger veje og stier. 
Turen er en vandrerute, der ikke er egnet til cykler 
eller kørestolsbrugere, da der er trapper, og noget 
af turen følger skovstier. 
 
Ruten er mærket som Hjertesti. Bemærk at skilte-
ne kun viser i én retning - med uret rundt. Går du 
modsat kan det være svært at få øje på skiltene. 
 
Stien er velegnet som løberute. 

Et møde med Friluftsteatret (3) med cirka 3.500 pladser blev 
anlagt i efterkrigsårene. Her afholdes hvert år kon-
certer, amatørteater og arrangementer for børn. 
 
Hornshøjene (4) består af 15 fredede gravhøje, 
der udgør en markant højgruppe ved Oldtidsvejens 
forløb. Det er den række af gravhøje, der strækker 
sig fra Vesterhavet ind til Viborg. Foruden de 15 
fredede høje ligger her 26 overpløjede gravhøje, 
som ikke er fredede. I en af dem er fundet to spiral-
fingerringe af guld, som kan ses på Holstebro Mu-
seum. Kongehøjen er med sine 4,5 m den mest 
anseelige af højene. Flere af de fredede høje er 
noget mishandlede. Det skyldes, at de først blevet 
fredet i 1937, da fredningsloven kom. 
 
Østre Plantage (5), som er på 45 ha, blev påbe-
gyndt tilplantet i 1874. 
 
Vandkraftsøen (6) er kunstigt anlagt i Storådalen, 
som beskæftigelsesprojekt i 1942. Vandkraftværket 
skulle sikre strømproduktion i en periode hvor ener-
giforsyningen syntes usikker. Der er anlagt robaner 
på søen, hvor man ikke må sejle med motorbåd, 
men gerne med kanoer og kajakker. Hvert år afhol-
des her rostævner. 

Stryget (7) på den vestlige side af Ringvejen er 
anlagt i 1989 for at sikre, at vandrefiskene laks, 
ørred og helt kan vandre frit op og ned i Storåsyste-
met. Stryget giver adgang til ca. 500 kilometer 
vandløb ovenfor Vandkraftværket, som kan ses øst 
for dæmningen, der fører Ringvejen over Storå.  
 
Lunden (8), som er en bynær løvskov, rummer et 
fredet egekrat. Fra stien gennem Lunden er der en 
meget smuk udsigt over Storå. 

Vandkraftværket 
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Hjerteforeningen 

Naturen i byen 
 

og Hjertestien 



Hjertestien 
 

Den viste tur er udarbejdet i samarbejde med hjer-
teforeningen, der har afmærket ruten med skilte og 
pile. Hjerteforeningen afholder her motionsture, 
med det formål at forbedre vores sundhed ved re-
gelmæssig motion. Ruten anvendes ikke kun til 
arrangementer, men kan altid benyttes. 
 
Turen tager udgangspunkt i Lystanlægget, hvor der 
også er parkeringsmuligheder, men det er naturlig-
vis tilladt at begynde turen hvor du har lyst.  
 
 
Læs mere om Hjerteforeningen på:  
 

www.hjerteforeningen.dk 

Lystanlægget er et dejligt sted at begynde denne 
bynære vandretur. Etablering af lystanlægget blev 
startet op i 1823. 
 
Pavillonen (1) er ottekantet og blev opført i 1895. 
Det er muligt at leje lokalerne til private arrange-
menter. Børneinstitutionen  Malehuset, der ligger 
bag ved pavillonen, har indtil for få år tilbage været 
museum. 
 
Kirkegården Ligger i umiddelbar nærhed af Lyst-
anlægget og er ligeledes et meget smukt anlæg 
med mange store træer. Kirkegården rummer man-
ge historiske minder. 
 
Fisketrapperne (2) i Lægård Bæk blev anlagt i 
1992 for at skabe bedre vilkår for fiskene. 
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