Den afmærkede rute i skoven er både markeret med gule mærker på træerne
samt med km-pæle til den aktive løber. Ruten er 5 km lang, og hvis du vil
følge km-pælene, skal du starte ved p-pladsen på Louisevej.
Sundhedsporet er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen - Sønderjylland og Haderslev kommune - Haderslev i bevægelse. Sporet starter ved
indgangen fra Louisevej og har en længde på 2,5 km. På pladsen er der opstillet plancher med kort og vejledning i brug af sundhedssporet samt tabeller, som kan give dig oplysninger om dit aktuelle kondital.

Velkommen til Haderslev Vesterskov
Den frodige løvskov på 1,9 kvadratkilometer har i over hundrede år fungeret som byskov for Haderslev. Derfor har den fået lov at udvikle sig
smukt med mange gamle træer og varieret skovnatur. I skoven er der en
række anlæg, som frit kan benyttes af publikum, f.eks. naturlegeplads,
regnlæsrum, hundeskov samt vandre- og løberuter.
Skoven er en rest af de store Farrisskove der i middelalderen bredte sig
fra Vestjylland til Kolding.

Seværdigheder
I den sydligste del af skoven ligger Lystskoven (Remsted Busk), som rummer megen kulturhistorie, da den i over 100 år er drevet med det formål at
give gode oplevelser for skovens gæster - deraf navnet Lystskoven. Kig efter
de mange gamle træer, hvoraf mange får lov til at stå til de dør af alderdom.
Det gælder bl.a. Kongeegen (1), hvor Kong Frederik IX havde fast post under
kongejagt. Midt i Lystskoven (2), står ”Det Elskende Par” - ege- og bøgetræet
som, lidt imod naturens orden, ”omklamrer” hinanden. I den nordlige del af
Lystskoven står en del gamle skelsten, som stammer fra den tyske forstlige
inddeling fra omkring 1870.
Ved skydebaneanlægget (3), som oprindeligt blev opført af det tyske militær
i 1880’erne, findes et regnlæsrum, hvor man kan nyde sin madpakke i ly for
vind og vejr. Ved regnlæsrummet er der desuden en bålplads med grillriste.

Praktiske oplysninger
De fleste skovveje er normalt tilgængelige for
barnevogne og kørestole. Stier og spor er generelt ikke egnede
for handicappede.
I den vestlige del af skoven ved p-pladsen på Nyhavevej findes
en hundeskov. Her må du lufte hunden uden snor, men husk at
den skal være under fuld kontrol.
I den sydvestlige del af skoven i umiddelbar nærhed
af p-pladsen ved Louisevej ligger en naturlegeplads.
Ved skydebanen findes et regnlæsrum
samt bål- og grillplads.

Haderslev Vesterskov

Haderslev Vesterskov administreres af
Naturstyrelsen - Sønderjylland, tlf. 72 54 30 00,
e-mail: SDJ@nst.dk.
Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte
naturområder. De kan fås på biblioteker og
turistbureauer, samt ved indgangene til mange
af områderne. Se også naturstyrelsen.dk
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