Forslag til publikumsfacilliteter fra 2007… Feldborg.
Ndr.Feldborg:Overnaqtningsploads i NV
Hestefold ved teltplads i 502 NEJ
Afd 49: skøjtesø – oprenses , indretning af publikumsplads
Sdr.Feldborg:Overnatningslads i Nord
Kort med vejnavne og vigtigste signaturer + lidt tekst
Sjørup: Skovlokum ved overnatningsplads,legeplads,,udvid p plads, mountainbikerute
Geddal/Spøttrup: Bænke ved udsigtspunkterne
Rydhave: Stiforbedring evt. med spang over de vådeste partier, folder.

Brokholm/Havbjerg: Flettet fugleskjul ved udsigtspunkt (hvis muligt)
Sti rundtur syd for naturcentret
Sti i 761 – kort forløb evt. med et par småbroer
Legeplads
Hundeskov
Nordfur: Evt.legeplads
Vinderup Skov: Ny P plads i 706
Økobase i 706 (senere)
Skovlegeplads –hvis behovet viser sig
Folder
Flyndersø: bænke langs udsigtssti
Jenle: Overnatningsplads i grusgrav (skovlokum+bålsted), bænke langs udsigtssti
Alheden: Mountainbikesti omkr.Stendalen
Legeplads i Ulvedalsområdet
Grillplads i 3190
Hundeskov i Nord (nær Frederiks)
Fugletårn i Cramers Mose
P pladser udbygges med borde/bænke
Rabis:
Løvbakkeskov: P plads i 376
grillplads på P plads
Overnatningsplads – gerne snart
Kompedal: Folder med kort tekst men med kort med vejnavne og sigmaturer
P plads i 4418 og 4191
Tårn i NV hjørnet af Grathe Hede
Evt.yderligere kronvildttårn

Nørlund: Folder over Nørlund Nord, med kort tekst, kort (vejnavne og signaturer)
p-plads i 565,518,595
kronvildttårn evt.
indretning af pub arealer Nørlund Bjerg – udsigts-,og kælkebakke.
Hundehegning i syd eller midt
Haunstrup:
Bjerre og Søby: evt.legeplads i 864
evt.grillhus i 864
evt.sauna i 864
Tømmerflåde i Meldgård Sø
Forbedring af skiltning i hele Søby
Folder eller evt.folder sammen med brunkulsmuseet
Genetablering af sti på tip i 860, gerne med rundtur
Ikast Byskov: Folder sammen med kommunen
Befæstning af veje - for drift, men også for cyklister
Når møllerne fjernes : udbygning af udsigtsarealerne
Overnatningspladseri feks 693e,689e og NV
Ridestier forbedres og mærkes
Hundehegn i NV trækkes ind i bevoksningen.
Grusgrav: arealer opkøbes og ”Bjergene” indrettes for publikum (mountainbikerute,
Søer til fiskeri,skøjtning osv., Geologisk profil, rollespilsområde…….)
Bølling Sø: 2 bådebroer
Kilderne: P pladser især i syd savner service fra 2007 – udliciteres
Udlicitering af en del af affaldstømningen i hele området
Hastrup:Hundehegn i 763
P plads udvidelse i 738
Nyt kano WC (hvis ikke det bevilges i 2006)
Kronvildttårn ved et brandlinjekryds
Gludsted:Folder med vejnnavne, signaturer og kort tekst
Kronvildttårne et par steder- feks ved Engvejsdamheden
P plads ved Tyvkærvej tæt på nævnte tårn
Hundehegn i SV
p-plads i NV
Kælkebakke anvises ved Isenbjerg
Palsgård: Folder og info om Arritsskovgård – tilføjes nok i revideret Palsgård folder ?
Den Skæve Bane:
Generelt
Distriktsfolder, temafoldere ( kajak, hundskove, handicaptilbud, ridetursforslag……)

