
Tinkerdal Besøgssted 
- et nyt tilbud i skoven til 
borgere og turister 
 
Borgmester Arne Lægaard indvier Tinkerdal Besøgssted på Skovens Dag den 3. maj 
 
Borgere i alle aldre i Holstebro Kommune og turister i området får nu et tilbud om at opleve 
skoven på en ny, spændende og aktiv måde. På Skovens Dag søndag den 3. maj kl. 
11.30 indvies Tinkerdal Besøgssted, der er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro 
Kommune, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland og borgerforeningerne i Hogager og 
Skave. 
 
Fakta om Tinkerdal 
 
Tinkerdal Besøgssted er en videre udvikling af Borbjerg Skovlegeplads, der bl.a. rummede 
en motionsbane og en skovlegeplads med grill-sted. Det nye besøgssted er ikke et 
naturcenter i traditionel forstand med bygninger, men snarere et udendørs naturrum og 
indfaldsport til skoven, hvor der er koncentreret en række forskellige faciliteter. De skal 
gøre det lettere for borgere og turister at få frisk luft, motion, rekreation, naturoplevelser og 
socialt samvær – det hele på én gang.  
 
I Tinkerdal Besøgssted får alle aldersgrupper mulighed for aktiviteter, der spænder fra 
roligt og hyggeligt samvær til udfordrende fysiske aktiviteter – med eller uden hund. Stedet 
rummer bl.a.: En skovlegeplads for de mindste, et GetMoving motionsbane for børn og 
voksne, en større hundeskov med fitness-redskaber for hunde, et madpakkehus for 
mindre grupper, en grillhytte for større grupper, en shelterborg til overnatning for f.eks. 
skoleklasser og spejdere, borde, bænke og bålpladser, samt en åben plads til leg og andre 
aktiviteter. 
 
Tinkerdal Besøgssted ligger mellem to p-pladser. Mod syd ligger en mindre p-plads ved 
Tinkerdalsvej og mod nord en større på rute 16 med offentlige toiletter. Fra sidstnævnte p-
plads udgår afmærkede vandre- og cykelruter. Herfra er det muligt at starte på en ca. 30 
km lang cykeltur rundt i hele den 2.400 ha store, statsejede Feldborg Nørreskov, d.v.s. 
både Borbjerg, Sevel og Nordre Feldborg plantager. Man kan også komme på en 
vandrerute, der bl.a. går forbi et nyt opholdsareal med borde, bænke og bålplads ved 
Hogager Dam. I forbindelse med dette areal er der også lavet en mindre p-plads ved 
Hornstrupvej. 
 
Flere planer i støbeskeen 
 
Tingsted Besøgssted er begyndelsen til noget, det skal vokse sig større i de kommende 
år. 
 
- I løbet af i år vil vi udvikle planer for naturskoleaktiviteter for daginstitutioner og skoler fra 
Hogager, Skave og Borbjerg og andre dele af Holstebro Kommune. Aktiviteterne kan tage 
udgangspunkt i Tinkerdal Besøgssted, men vil også inddrage det tidligere skovfogedsted, 
Tingedalshus, der ligger midt i skoven. Transport af børn rundt i skoven vil foregå på cykel 
eller måske med tiden i en traktortrukket vogn, der er godkendt til personstransport. Vi vil 



gerne samarbejde med Holstebro Kommune og brugere af stedet om at udvikle flere 
naturvejledningstilbud til de lokale og til turister i de kommende år, siger statsskovrider 
Poul Ravnsbæk, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland. 
 
Et skoleeksempel på 
godt samarbejde 
 
- Tingsted Besøgssted og de planer, der ligger for fremtiden i området, er et 
skoleeksempel på godt samarbejde mellem staten (Skov- og Naturstyrelsen), kommunen 
og aktive borgere i form af lokale borgerforeninger. Det er dejligt, at vi sammen kan skabe 
rammerne for både gode naturoplevelser og aktiviteter, der fremmer sundheden og viden 
for alle aldersgrupper. Turister efterspørger flere muligheder for oplevelser i deres ferier. 
Også i det perspektiv bliver stedet et stort aktiv for vores område, siger borgmester Arne 
Lægaard. 
 
Der er budgetteret med 1 mio. kr. til projektet, hvor finansieringsaftalen omfatter 400.000 
kr. fra Holstebro Kommune, 400.000 kr. fra Skov- og Naturstyrelsen og 200.000 kr. fra 
LAG (Lokal Aktionsgruppe), samt en arbejdsindsats fra lokale borgere fra Skave og 
Hogager. 
 
Fakta om Skovens Dag 
 
* Skovens Dag starter kl. 10 og slutter kl. 16. Kl. 11.30 indvier borgmester Arne Lægaard 
Tinkerdal Besøgssted. 
 
* Ud over folk fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland vil der være aktive hjælpere fra 
borgerforeningerne i Skave og Hogager samt hundetræner Helle Kristensen fra Skave. 
 
* Temaet for årets Skovens Dag er ”Skovens Klima”. Skoleklasser fra bl.a. Nr. Snede har 
forberedt en udstilling, og i løbet af dagen vil der være flere naturture med skovens klima 
som tema.  
 
* Dagen byder på en lang række aktiviteter, f.eks. ”find skovens klima med GPS”, 
træklatring, bål med pandekagebagning, snitteværksted, bod med perler, bueskydning og 
øksekast. 
 
* Der kan købes øl og vand med gratis smagsprøver på grillet krondyr. 
 
Flere oplysninger: 
 
Borgmester Arne Lægaard, tlf. 9611 7501, mobil 2016 6392. 
 
Skovrider Poul Ravnsbæk, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, tlf. 9745 4188. 
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