
 

Den 5. maj 2011 
 
 

Skovens Dag i Løvbakkerne ved Herning 
 
 
Herning Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland holder i år i fællesskab Skovens Dag søn-
dag den 8. maj i Løvbakkerne ved Gullestrup nord for Herning.  
 
På Skovens Dag indvies en række friluftsfaciliteter i Løvbakke Skov samt et huggehus, na-
turrum og udstillingen, Skovens Hemmeligheder, på Løvbakke Naturcenter. 
 
Den officielle indvielse sker ved Naturcenteret kl. 11:00, hvor næstformand i Udvalget for 
Teknik og Miljø i Herning Kommune, Christen Dam Larsen og skovrider Poul Ravnsbæk fra 
Naturstyrelsen Midtjylland vil sige nogle få ord og i fællesskab hugge rebet foran udstillingen 
og huggehuset over med en økse. Herefter vil alle interesserede have mulighed for at tage 
det nye naturrum og den nye udstilling i brug.  
 
Naturrummet er et form for opholdsrum, hvor man kan drikke kaffe eller spise madpakke i 
forbindelse med en skovtur eller efter at have dyrket motion i skoven. Samtidig kan man få 
en række oplysninger om naturen i Løvbakkerne samt om de mange muligheder for naturop-
levelser og motion, der findes i og omkring Herning. 
 
Udstillingen, Skovens Hemmeligheder, fortæller i en flot opsætning ved hjælp af lyd og bille-
der om nogle af dyrene i Løvbakke Skov. Efter et besøg i udstillingen er man blevet klogere 
på f.eks. skovskader, spætter, myrer og muldvarpe. Og ved hjælp af GPS-koordinater kan 
man gå ud i skoven og finde steder, hvor man kan se, at dyrene har været, og hvor særlige 
informationstavler fortæller mere! 
 
Fra klokken 10 til 16 kan man se og prøve de øvrige nye faciliteter eller nogle af de aktivite-
ter, der forestås af kommunens og skovens folk eller af frivillige fra nogle af de mange for-
eninger, der er faste brugere af Løvbakke Skov og Løvbakke Naturcenter. 
 
I Huggehuset kan man snitte krybskyttefløjter, brummere, nutellaknive eller lave amuletter af 
træ eller kastestænger fra kronhjorte. Man kan forsøge sig som bueskytte, eller man kan 
besøge vandhulslaboratoriet og se spændende småkryb og låne udstyr og selv drage på 
vandhulssafari til et af områdets små søer. Man kan også låne en GPS og finde poster i sko-
ven, hvor man får mere at vide om naturen, eller man kan bygge sin egen fuglekasse eller se 
en skovarbejder save en kasse ud med motorsav. Man kan blive klogere på naturnær skov-
drift og certificering af skove eller man kan hygge sig på legepladsen, hvor der er nye red-
skaber og madpakkehus samt bålhygge med pandekager og snobrød samt mulighed for at 
prøve kæmpepuslespil og andre sjove aktiviteter. 
 
På dagen indvies desuden en 1,9km lang, asfalteret natursti, der er velegnet til handicappe-
de og til motion på hjul, f.eks. løbehjul, rulleskøjter, rulleski, rollator, kørestol eller trehjulet 



   

cykel. I dagens løb bliver der blandt andet mulighed for at prøve orienteringsløb, stavgang, 
og rulleski eller få en tur i hestevogn rundt i skoven. 
 
Nær stien er der etableret en motionsbane med en række forskellige redskaber, og ved den 
nærliggende p-plads vest for hundeskoven er opført en stor grillhytte. 
 
FDF sørger for bålhygge og bålmad ved deres nye shelters i den vestlige del af skoven, og 
rollespilsforeningen, New Hope, har åbent hus ved Vikingehytten øst for Gullestrup, hvor en 
række rollespillere er i gang dagen igennem. 
 
Naturstyrelsen Midtjylland byder på grillstegt krondyr, og der er salg af øl og vand. 
 
Parkering sker på den store p-plads for enden af den vestlige gren af Løvbakkevej. (Der kan 
således ikke parkeres ved Løvbakke Naturcenter). Det er også muligt at gå eller cykle ad 
stien fra Gullestrup til naturcenteret. 
 
De nye faciliteter i Løvbakke Skov og Løvbakke Naturcenter er etableret gennem et partner-
skab mellem Herning Kommune, Naturstyrelsen Midtjylland og en række lokale foreninger. 
Projektet har fået støtte af Friluftsrådet og Miljøministeriets pulje til Lokale Grønne Partner-
skaber, mens Herning Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland har bidraget med de reste-
rende midler. Projektet løber i alt op i ca. 3,5 million kr. 
 
 
Yderligere oplysninger:       
Naturvejleder Torben Bøgeskov, Naturstyrelsen Midtjylland, tlf. 20 13 78 90 
Naturvejleder Dorte Langborg Hansen, Herning Kommune, tlf. 29 28 29 78 
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