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Holstebro Kommune 

Madpakkehuset 
Huset giver alle skovens besøgende mulighed for 
at tage en madpakke med på skovturen. Der er 
borde og bænke i madpakkehuset med plads til ca. 
30 mennesker. 
 
Gården ”Skovlund” 
Foruden skoleaktiviteter fungerer Skovlund som en 
arbejdende planteskole. Derfor beder vi venligst 
om, at besøg på de indhegnede undervisningsom-
råder kun sker efter forudgående aftale.  
 
Her finder du Skovlund 
 
Nybovej 28, 7500 Holstebro. 
 
Fra Ringvejen kører du mod syd ad Herningvej. 
Ca. 600 m. fra Ringvejen drejer du ind ad Nybo 
Bakke. Fortsæt gennem industrikvarteret til du når 
plantagen. Følg skiltene der viser mod naturskolen. 

En travetur i 

Skovlund 
 

og langs Vegen Å 

Skovlund Plantage og Vegen Å 
Den smukke og uregulerede Vegen Å passerer 
Skovlund Plantage og løber sammen med Storå i 
Holstebro midtby. Fra midtbyen kan du gå eller 
cykle langs med Vegen Å på stier der fører dig til 
Skovlund Plantage. Her findes en afmærket en 
natursti.  
 
Naturstien 
Ved at følge den markerede natursti rundt i skoven 
får du et godt indtryk af den varierede skov. Under-
vejs passeres flere af oldtidens  gravhøje.  
 
Læg mærke til vandhullerne du passerer på denne 
del af turen. Flere paddearter yngler i disse små 
skovsøer. Bl.a. findes både stor og lille vandsala-
mander.  
 
Naturskolen  
Holstebros naturskole holder til på gården Skov-
lund, der ligger midt i plantagen. Naturskolen er et 
tilbud til især kommunens skoler og institutioner, 
men andre kan efter aftale få lov at benytte vores 
lokaler og pædagogiske aktivitetstilbud.  

Lidt syd for naturskolen er der etableret en lejr med 
shelters, hvor skoler, institutioner og andre kan 
overnatte i det fri. Lejren rummer 4 shelters, en lille 
hytte, borde/bænke og bålplads. 
 
Kontakt Kommunens naturvejleder for yderligere 
information (se www.holstebro-naturskoler.dk). 
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Afmærket natursti ca. 3,4 km 

Vegen Å - stien     ca. 3,0 km 
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Sti langs Vegen Å 
 

Cykel / vandresti mellem 
Holstebro by og Skovlund 
Plantage.  

Kan du løse opgaverne? 
 

Langs naturstien er der opsat 
20 standere som dels fortæller 
om den lokalitet du står ved, 
og dels stiller et spørgs-
mål. Svaret får du på 
næste stander. 

Adgangsvej til naturskolen 

Nybovej 


