
 

Den 23. april 2009 
 
 

Skovens Dag i Borbjerg Plantage 3. maj 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland holder igen i år Skovens Dag nær skovlegepladsen i 
Borbjerg Plantage, der ligger ved rute 16, 15km øst for Holstebro. Arrangementet ligger så-
ledes indenfor bekvem køreafstand af både Holstebro, Skive, Viborg, Ikast og Herning.  
 
Søndag den 3. maj vil der fra kl. 10 til 16 være en række forskellige aktiviteter på og ved 
skovlegepladsen.  
 
Et hjørne af området er forbeholdt de yngste gæster. Naturvejledere og skovløbere vil her 
hjælpe børn og deres medbragte voksne med at snitte krybskyttefløjter og brummere eller 
måske lave amuletter af knogler eller gevirer. Der er også mulighed for at kaste med økse 
eller skyde med bue og pil og måske komme en tur op i et af skovens store træer. Selvfølge-
lig vil der også være mulighed for at bage snobrød og pandekager. 
 
Det er ikke kun skovens egne folk, der vil være i aktion den 27. april. De lokale borgerfore-
ninger fra Skave og Hogager vil ligeledes være aktive på pladsen.  
 
Temaet for Skovens Dag er i år Skovens Klima. Dagen igennem er der information om sko-
vens klima, skovens betydning for klimaet og klimaændringernes betydning for skove og 
dens planter og dyr. Kl. 10:30 er der en guidet tur med fokus på klimaændringerne og sko-
vens fugleliv og kl. 13:30 og 14:30 er der guide ture med fokus på skovens klima og klima-
ændringernes betydning for skovens træer. 
 
Traditionen tro er der mulighed for at få smagsprøver på lokale krondyr. Som noget nyt kan 
man vælge mellem smagsprøver, der er CO2-neutrale, og smagsprøver, der ikke er CO2-
neutrale. Selvfølgelig kan der købes sodavand og fadøl, ligesom der er gang i flere bålsteder 
med grill, så man kan grille sine medbragte bøffer eller pølser. 
 
Som vanligt er der mærket en bilrute rundt i hele den knap 2400ha store Feldborg Nørre-
skov, som Borbjerg Plantage er en del af, så man på kort tid kan komme rundt i det store 
naturområde, hvor bilkørsel ellers ikke er tilladt.  
 
Kl. 11:30 vil Holstebros borgmester, Arne Lægaard, indvie det nye Tinkerdal Besøgssted, der 
fremover kan være til gavn for skovens faste gæster, og som forhåbentlig også kan trække 
nye gæster og turister til. 
 
Tinkerdal Besøgssted består bl.a. af en ny, stor grillhytte, hvor skovens gæster kan grille 
medbragt mad under tag, en madpakkehytte for mindre grupper, en skovlegeplads, en Get-
Moving-motionsbane for især børn og unge, en stor shelter til 30 overnattende skovgæster 
samt en 10ha stor hundeskov med en hundefitnessbane med mange forhindringer, hvor 



   

hunde og deres ejere kan få pulsen lidt op. Endelig vil besøgsstedet være udgangspunkt for 
afmærkede vandre- og cykelruter. 
 
Alle er derfor velkommen til at medbringe hund, løbesko eller cykel, så de nye faciliteter for 
alvor kan tages i brug med det samme. 
 
Til Skovens Dag er der tegnet nyt kort over hele Feldborg Nørreskov, som bruges i en ny 
folder samt nye infotavler i skoven. 
 
 
Læs mere om arrangementet på www.skovognatur.dk 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger:  Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90  
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