Naturstyrelsen Søhøjlandet tilbyder naturvejledning
på og omkring Lystrupminde. Yderligere
oplysninger om naturvejledning fås ved
henvendelse til Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Aflevering
Huset afleveres rengjort. Nøglen sendes retur
til Naturstyrelsen Søhøjlandet. Husk afsender.
Nøgler
Den udleverede nøgle passer til indgangsdøren,
hestestalden, bommen og loftsrum med el-måler.

Kontaktoplysninger Naturstyrelsen
Søhøjlandet Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf.: 72 54 39 59 / E-mail:
SHL@nst.dk
Tilsynsførende: Gorm Andersen tlf. 40 28 05 72

Natur omkring Lystrupsminde
Velling og Snabegård Skov udgør en sammenhængende skov på
godt 500 ha. og begge skove er præget af tunnel-dale, skabt af
istidernes gletschere og deres smeltevand. Velling Skov er
enestående ved at have landets største bevoksning af 250-300
årige bøge, som får lov til at ligge urørt hen. Her kan man få en
fornemmelse af, hvordan skovene så ud, dengang der fandtes
urskov. Snabegård Skov ligger vest for Velling Skov og blev anlagt i
første halvdel af 1800-tallet. Skoven består hovedsageligt af
nåletræer, men omkring Snabe Igelsø er der områder med
gamle løvtræer.
Begge skove byder på spændende og varierende vandreruter, der
kan kobles sammen med naturstien Horsens - Silkeborg.
Regler for færdsel på Naturstyrelsens arealer
Man må færdes til fods i skoven, også mellem træerne i
skovbunden
Det er tilladt at cykle på vejene, men ikke at køre i bil eller på
knallert
Man må opholde sig i skovene hele døgnet
Egentlige øvelser, såsom orienteringsløb, natløb o.l. kræver dog
forudgående tilladelse
Det er tilladt, til eget forbrug, at samle svampe, nødder og frugt,
lav og mos, og man må klippe eller skære kviste af løvtræer, der
er højere end 10 m.
Det er tilladt at undersøge dyrelivet, men genér det ikke unødigt.
Lad også være med at forstyrre fuglereder og dyrs bo
Fiskeri er kun tilladt i Møllesøen, på vestsiden, væk fra vejen. Det
er naturligvis ikke tilladt at beskadige eller kravle i hegn, vælte
stablet træ eller ødelægge andre af skovbrugets materialer.

Kontakt Gorm ved problemer med f.eks:
- Strøm
- Olie
- Manglende inventar
- Tilstoppet afløb
- Knuste ruder
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Naturvejledning på Lystrupminde

Lystrupminde
Naturskole
Naturstyrelsen Søhøjlandet Tlf: 72 54 39 59

Vrads

Snabegård

116m

Katkær

Bøgelund Banke
94m

Faciliteter på Lystrupminde Naturskole
Lystrupminde består af tre dele:
Beboelseshuset, hestestalden og savværkshallen.
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Beboelseshuset er indrettet med køkken, toiletter,
overnatningsplads og undervisningsrum til 28
personer.
Hestestalden er indrettet med borde/bænke, som kan
anvendes i undervisningsøjemed. Ketchere og bakker
til fangst af vanddyr i Møllesøen findes på Naturskolen.
Husk at rydde op og feje efter brug.
Savværkshallen kan benyttes til udendørs
aktiviteter. Efter brug fejes hallen.
Hallen er offentligt tilgængelig og derfor ikke
kun for dem, der lejer Lystrupminde Naturskole.
Vis hensyn til hinanden, så er der plads til alle.
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Transport. Nærmeste offentlige transport er Velling,
2,5 km fra Naturskolen. Her passerer rutebilen
Silkeborg – Vejle (linie 215) flere gange dagligt.
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Parkering er muligt på arealet ved Lystrupminde
Naturskole. Det er tilladt at åbne bommen ned til
savværkshallen. Der er også parkeringsmuligheder på Den
Grønne Plads (se nedenfor). Det er ikke tilladt at parkere i
vejkanten eller naboernes indkørsler.
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Den Grønne Plads ligger ca. 300 meter fra Naturskolen ud
til vejen mod Bryrup. (se kortet til venstre, pladsen er
markeret med P-plads skilt) Der finder du bord/bænkesæt
og et madpakkehus.
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Telefon findes på Naturskolen. Udefra kan der
ringes til skolen på tlf. 75 75 67 84.
Modtagerforholdene for mobiltelefoner er normalt
temmelig dårlige på Naturskolen. Det plejer at
hjælpe at bevæge sig op på overdrevet ovenfor
Møllesøen.

Almindelige regler
- Madrasserne må ikke tages udendørs
- Lagen skal anvendes, også ved brug af
sovepose.
- Tobaksrygning er forbudt indendørs.
- Affald skal lægges i affaldscontaineren.
- Hærværk - også skriverier på vægge, lofter
o.l. medfører erstatningskrav.
- Redskaber lægges på plads.
- Inventar, som beskadiges, afregnes med den
tilsynsførende.
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