
Naturskolen
Kjærgaard Mølle

- Folkeskoler
- Børneinstitutioner
- Daghøjskoler
- Fagskoler
- Gymnasier
- Seminarier

- Aftenskoler
- Klubber og foreninger
- Spejdere
- Familier
- Virksomheder
- Og alle andre …..

Naturskolen - et tilbud til alle:

Udover i dagtimerne kan besøg arrangeres på aftener og i weekender.
Lokalerne udlejes til kurser, møder og fester. 
Prisliste på hjemmesiden - se adressen nederst på siden.

Adresse:
Naturskolen Kjærgaard Mølle
Kjærgaardsmøllevej 5
7600  Struer

Naturskoleleder: Henning Givskov
Tlf.: 97 86 52 52, bedst kl. 07.45-09.00 eller kl. 13.00-14.00
Email: hgi@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Klosterheden Statsskovdistrikt, tlf.: 97 81 00 33, kl. 09.00-15.00
Hjemmeside: www.skovognatur.dk/klosterheden

                                                                        

     Skov- og Naturstyrelsen  
                                                                  Klosterheden Statsskovdistrikt

Kjærgaard Mølles historie

Kjærgaard Mølle tilhørte indtil 1547 nonneklosteret ved Stubbersø, (ca. 20 km syd -
øst for Struer). Den betydelige mølle med overfaldshjul blev benyttet af bønder helt 
fra Thyholm. Midt i 1700-tallet kom møllen i bondeeje, og med to nye kværne og et 
grubbeværk til grynfremstilling fi k den endnu en storhedstid. I slutningen af 1800-
tallet var der tilknyttet købmandshandel, smedie og bageri til møllen, men 
vandmøllernes tid var ved at rinde ud. I 1913 brændte møllebygningen, og i 1917 
blev der lavet en turbine, som kunne levere strøm til elværket i Fousing frem til 2. 
verdenskrig. Det lille dynamohus er stadig bevaret.

Beliggenhed

Kjærgaard Mølle ligger 6 km vest for Struer og 15 km sydøst for Lemvig i et land-
skab, hvor sidste istid har sat karakteristiske spor.
Naturen er meget afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræbevoks-
ninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.
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Kilen



Aktiviteter

- Foredrag
- Kurser for lærere og pædagoger
- Hestevognsture
- Bæverture
- Hjortevildtsture,
       busture tidlig morgen/aften
- Vandhulsture
- Dyrespor
- Fuglestemmer
- Fugleture
- Træfældning

- Naturværksted: 
       fugle-foderbræt/-kasser,
       træsmykker, blyanter, penne …. 
- Naturlege
- Oplevelsesture
- Overnatningsture
- Svampeture
- Fisk dissekeres, grilles og spises
- Pandekager på skovkomfur
- Kryddersnapse
- Ulve, uhygge og genfærd ……
- Skoven i skolen - alle skolens fag

Påklædning

Det er meget vigtigt at være varmt og praktisk påklædt med tøj/regntøj og sko/
støvler, der passer til vejret og den aftalte aktivitet.
Det  er altafgørende, at forældrene til skolebørnene informeres herom.

Andre aktiviteter aftales efter ønske.

Naturskolen Kjærgaard Mølle

Naturskolen blev stiftet i oktober 1977 af Lemvig, Thyborøn-Harboøre og Struer 
kommuner samt Nr. Nissum Seminarium og Klosterheden Statsskovdistrikt. Natur-
skolen startede den 1. februar 1978.

Årligt besøgstal:  Ca. 6.000 børn og voksne.
Antal besøg/år: Ca. 225.

Naturskolens formål er at:

- fremme børn og voksnes glæde ved naturen.
- skabe forståelse for naturens love. 
- skabe respekt for livet og naturressourcerne.
- motivere til at værne om naturen -

vores livsgrundlag.

Service til 55 personer. AV-udstyr. Klassesæt af div. bøger, håndbøger, ekskursions-
udstyr, værktøj, laboratorieudstyr, bålgrej og mange andre materialer til aktiviteter i
 naturen. Diverse mindre husdyr samt to fjordheste og hestevogn (18-25 personer). 
Bål -plads og „huggeplads“.

Vognport Værksted Kontor

Hestestald

Garage Depot

Depot

Depot

Toiletter

Køkken

Undervisning

2

Undervisning
50 m2

50 m

Indretning og udstyr


