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Louisevej

Friluftslivet
Ved skydebaneanlægget, som blev opført af tyskerne i 1880’erne,
er der et madpakkehus med borde og bænke, hvor du kan nyde
din madpakke. Ved madpakkehuset er der også bålsted med grillrist.
I den vestlige del af skoven ved Nyhavevej er der en indhegnet
hundeskov. Her kan hunden få lov til at gå uden snor, når den er
under kontrol.

Thomashus

get

Motionsruter
Der findes en afmærket rute i skoven, som både er markeret med
gule mærker på træerne og med km-pæle. Ruten er 5 km lang,
og vil du følge km-pælene, skal du starteved indgangen fra Louisevej
og løbe med uret. Sundhedsporet er markeret med hvide afmærkninger, og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Haderslev
kommune - Haderslev i bevægelse. Ruten starter også ved indgangen fra Louisevej og er 2,5 km. Der er plancher med information
om Sundhedsporet på p-pladsen ved Louisevej.

Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Sti/spor
Højspænding
Dige
Bæk/grøft
Løvskov
Nåleskov
Overdrev
Bebygget område
Have
Omkringliggende arealer
Sø
Skov, privatejet
Hundeskov
Gl. skelsten
Parkering
Madpakkehus
Udsigtspunkt
Toilet
Bålplads
Seværdighed
Borde og bænke
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Gravhøj
Vandre- og løberute
Sundhedssporet
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Haderslev Vesterskov er sammen med Haderslev Østerskov
rester af de førhen så vidtstrakte middelalderskove, Farrisskovene, der bredte sig fra Lillebæltskysten til Kolding og langt
mod vest. Vesterskov har et areal på 189 hektar, og det er
især i den sydlige del (Lystskoven), du kan se mange gamle
træer bl.a. Kongegen, hvor Kong Fredrik d. 9’ende havde sin
faste plads på kongejagterne. I Lystskoven står ”Det elskende par”
- ege- og bøgetræet, der mod naturens orden ”omklamrer”
hinanden. De gamle skelsten i den sydlige del af skoven, stammer
fra den tyske forstlige inddeling omkring år 1870.
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Motorkørsel i skoven er ikke tilladt.
Hunde skal holdes i snor.
Løse hunde er tilladt i hundeskoven ved Nyhavevej.
Det er tilladt at cykle på veje og
stier, men ikke i skovbunden og
på skovspor.
Organiserede løb etc., der kræver
afmærkninger skal ansøges på
Naturstyrelsen webbooking:
www.booking.naturstyrelsen.dk
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Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.nst.dk

