
Adgang på småveje, markveje og stier 
Som udgangspunkt har alle ret til at vandre og cykle pa  veje og stier 
i det a bne land. 

Adgangsreglerne i Naturbeskyttelsesloven sikrer, at alle kan bruge 
landskabet rekreativt. Det gælder ogsa  grusveje, markveje, indkørs-
ler, blinde veje, private veje.  
Kommunen afgør, om der er grund til at forbyde adgangen. Hvis 
adgangen forbydes skal der være tale om helt særlige gener. Det er 
fx ikke nok, at vejen eller stien ga r tæt forbi bygninger eller have.  
Man kan forbyde færdsel pa  private enkeltmandsveje og -stier pa  
dage, hvor der er jagt, og i omra der, hvor der er landbrugsarbejde, 
der kan være forbundet med fare.  
Læs mere om adgangsreglerne pa  www.RKSK.dk 
 

Sporet ved Bjerrely. Ruten er ca. 7 km 
Fra skolen drejes til venstre ad Langgade. Efter ca. 450 meter hol-
des til venstre ad Rolighedsstræde. Vejen følges ligeud indtil vejen 
svinger til højre og man kommer til landbrugsejendommen 
”Lillelund”. Ved ejendommen følges vejen nord om landbrugsbyg-
ningerne og ikke forbi stuehuset. Man skal være opmærksom pa , at 
det er en arbejdsplads og passe pa  kørende maskiner.  Roligheds-
stræde følges til den ender ved Bjerrevej. Bjerrevej følges til venstre 
ca. 340 meter, hvorefter der drejes til højre ad grusvejen. Denne 
følges forbi ejendommen, hvorefter man følger grusvejen til venstre 
ca. 470 meter mod brunkulsøerne. Ga  til højre gennem krattet til 
man fa r udsigt over søen. Hold til højre og følg søens kant og pæle-
ne/flag fra ”Spor i Landskabet”. 
Brunkulsomra det er et smukt omra de med hede, overdrev og gamle 
brunkulsøer. Kaffen kan nydes ved bord/bænkesæt eller i græsset 
med udsigt over søen. Søen har vandtilførsel fra underjordiske kil-
der, hvilket gør den meget ren. Pa  ruten er terrænet meget varie-
rende og man kan forcere den græsklædte skra ning og nyde en 
enesta ende udsigt over landskabet og det ørkenagtige omra de. Ru-
ten er en del af ”Spor i Landskabet”, og der er lavet en særskilte 
folder. Folderen kan ses pa  https://spor.dk/bjerrely 
 

Cykelruten mellem Rimmerhus og Fjelstervang  
Cykelruten er knap 12 km. Ved start i Fjelstervang følges Haun-
strupvej ud af byen . Lige efter svinget kommer Tinghøjvej pa  ven-
stre side. Tinghøjvej følges ca. 4,5 km, hvorefter Tinghøjvej ender 
ved Hølletvej i Rimmerhus. (Pa  Tinghøjvej kan man ogsa  vælge en 
kortere tur ved at tage Granlyvej til højre. Granlyvej ender i Haun-
strupvej, der følges mod syd til Fjelstervang). Der drejes til højre ad 
Hølletvej ind gennem Rimmerhus. Hølletvej ender ved Dybdalvej, 
der løber tværs gennem Rimmerhus . Her drejes til højre og vejen 
følges ud af byen. Der kan gøres et kaffestop ved ”Rimmerhuset”. 
Efter ca.  1,5 km bliver Dybdalvej til Rimmerhusvej. Rimmerhusvej 
krydses senere af Fjelstervangvej. Man kan krydse Fjelstervangvej 
og fortsætte ligeud ind i Haunstrup Brunkulslejer. Man kan ogsa  
vælge at dreje til højre ad Fjelstervangvej, der senere bliver til 
Haunstrupvej, der fortsat følges tilbage til Fjelstervang. 
 

Herning Kommuneplantage. Ruten er ca. 6 km. 
Fra skolen drejes til venstre ad Langgade i østlig retning. Der fort-
sættes til højre ad Farvergade. Ved Overvej drejes til venstre og ved 
Lærkedalvej drejes igen til højre.  Der fortsættes ad Lærkedalvej i 
yderligere ca. 1 km, indtil man na r en vej til venstre. Man følger 
vejen, der er en indkørsel til et hus. Ved huset fortsætter man i 
samme retning og ga r tværs over marken.  Marken er dyrket, sa  ga  i 
en række, sa  sporet kun bliver en smal trampesti. Husk, at I er gæ-
ster pa  privat jord og vis hensyn ved ikke at smide affald og hav 
altid hunden i snor.  Efter knap 250 meter na s en markvej, der føl-
ges ind i plantagen. I plantagen er der flere stier at vælge mellem 
alt efter turens længde.  

Hvis man har lyst til at gøre turen kortere kan man lave en lille 
rundtur ved kun at følge Lærkedalvej ca. 650 meter. Her ses en 
gruppe træer pa  venstre side. Kanten af marken, der grænser op til 
disse træer, følges til venstre. Forenden af marken na s en grusvej, 
hvor man drejer til venstre. Grusvejen følges op til  Kibækvej. Ki-
bækvej følges til venstre indtil Farvergade, hvor man drejer til høj-
re.  Farvergade ender ved  Bjerrega rdsalle , som følges tilbage til 
skolen.  

Granlyvej. Ruten er 7,6 km 
Denne rute kræver af og til gode vandrestøvler, da der kan være 
va dt langs Nørrebækken. Skolestræde følges nordpa  indtil 
Haunstupvej, der krydses for at fortsætte ad Tinghøjvej. Tinghøjvej 
følges ca. 630 meter, hvorefter der kommer en grusvej pa  højre 
side. Denne følges mod nord. Før ga rden følger man markvejen til 
højre rundt om ga rden. Efter yderligere ca. 312 meter kommer 
Nørrebækken. Bækken følges til venstre pa  sydsiden og efter ca. 
116 meter krydses bækken og man fortsætter mod nord langs læ-
hegnet op til kanten af engen, hvor man drejer til venstre. Man ga r 
langs kanten af engen knap 700 meter. Her drejes til højre væk fra 
bækken gennem a bning i læbælte mod Granlyvej. Man har lov til at 
ga  op pa  bakken og nyde udsigten. Granlyvej følges til højre og ved 
Haunstupvej drejes til højre. Følg herefter første grusvej til højre 
ned over Nørrebækken til Tinghøjvej, hvor der drejes til venstre. 
Efter ca. 220 meter kan drejes til højre ned mod Fjelstervang Stadi-
on, hvor man ga r gennem Stadion og følger vejen tilbage til Skoles-
træde. 

Sønderlundvej. Ruten er 5,8 km  
Ruten er velegnet ba de som vandre– og cykelsti.  Fra Skolestræde 
krydses Langgade, og man fortsætter ligeud ad Haunstrupvej, der 
ender  i Overvej, som følges til højre. Ved Troldhedevej drejes til 
venstre.  Efter ca. 50 meter holdes til venstre ad Sønderlundvej, der 
følges ca. 2,2 km. Herefter drejes til venstre ad Lærkedalvej, der 
følges tilbage til Fjelstervang. Ved Kibækvej drejes til venstre tilba-
ge mod skolen og Skolestræde.   

Velkommen til Fjelstervang 
Et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune med 
mange muligheder for børnefamilier 

Forslag til vandre- 

og cykelture  
 



Til alle gæster 
Velkommen til de naturskønne omra der i Fjelstervang i udkanten 
af Ringkøbing-Skjern kommune - Naturens Rige. Her har du mu-
lighed for at fa  luft under vingerne med en lille ga -, cykel- eller 
løbetur. I denne folder er der beskrevet syv turforslag af varie-
rende længde og udformning. Nogle ruter kræver robust fodtøj, 
og man ikke er gangbesværet. Nogle af ruterne kræver af og til 
gummistøvler i regnfulde perioder.  

Vi vil bede jer om at tage hensyn til naturen i Fjelstervang og ikke 
skade plante– og dyrelivet.  Hunde skal derfor altid holdes i snor, 
sa  de ikke forstyrrer vildtet, der skjuler sig. Hvis der er efterla-
denskaber, skal dette tages med hjem.  

Fjelstervang Hundeskov 
Fjelstervang har en hundeskov syd for boldbanerne.  Her ma  
hunden være løs, hvis den er under fuld kontrol. Al færdsel sker 
pa  eget ansvar. Parkering kan ske syd for affaldssorteringsomra -
det ved Haunstrupvej.  

Vi ha ber, I fa r nogle fantastiske naturoplevelser her i Fjelster-
vang. 

Folderen er udarbejdet af stigruppen i Fjelstervang  i samarbejde 
med Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved spørgsma l kan du rette 
henvendelse til RKSK, Land, By og Kultur.   

Forslag til vandre- og cykelruter nær Fjelstervang 
Vi har i Fjelstervang en fantastisk natur. Der er mulighed for at ga  i 
a bne naturarealer eller store skove alt efter vind og vejr. Man kan 
ogsa  nyde naturen langs vandløb eller ga  langs marker og lære 
afgrøderne godt at kende. Kaffen kan nydes mange steder med 
ba de en god udsigt og bord-/bænkefaciliteter.  

Denne folder kommer med forslag til gode ture i omra det omkring 
Fjelstervang, som man kan benytte som inspiration til udeliv i friti-
den.  En af de største grunde til at flytte til landdistrikterne er ofte 
ønsket om nærheden til naturen. Det er derfor vigtigt, at man be-
nytter sig af muligheden for at ga  pa  opdagelse i de smukke omgi-
velser.  

Kulturlandskabet omkring Fjelstervang 
Fjelstervang er omgivet af et helt særligt kulturlandskab - de 
gamle brunkulslejer. De har sat deres dybe spor ba de i mennesker 
og natur.  

Brunkulsgravningen tog for alvor fart i forbindelse med 1. og 2. 
verdenskrig. Krigen ude i verden og besættelsen af Danmark 
gjorde, at der var akut mangel pa  brændsel. I Midt- og Vestjylland 
blev en del af behovet dækket ved gravning efter brunkul i store 
a bne lejer.  

Gravningen efter brunkul er sket under meget forskellige former. I 
begyndelsen med skovl og trillebør, senere med maskiner, der 
kunne bryde dybere ned. Men selv om det lyder lettere at bryde 
brunkullene med maskiner, blev maskinel brydning forbudt i 
1944 – kun brydning af overfladejorden var lovlig. 
Arbejdet var et af Danmarks farligste erhverv, og ikke mindre end 
101 personer omkom ved arbejdsulykker i jyske brunkulslejer. 
Dertil kommer et større antal arbejdere, der blev kvæstet og 
invalideret for livet. 

Na r historierne om arbejderne i brunkulslejerne bliver fortalt, 
forsta r man godt, hvorfor ulykker hørte til hverdagen. Na r 
brunkullene skulle transporteres op fra bunden af lejerne, foregik 
det med trillebør pa  sma , smalle træplanker pa  tværs af lejerne, 
der ofte var mange meter dybe. Om vinteren var brædderne 
dækkede med is, og sa  var det ikke nemt at holde balancen, 
hvorfor arbejderne tog støvlerne af for ikke at glide pa  de glatte 
brædder.  

Men der var flere farlige ting. For eksempel ikke-afskærmede 
maskiner, og maskiner der faldt ned i lejet. Og sandskred, der 
begravede folk. I elmasterne hang uisolerede kabler, og na r 
arbejderne skulle bruge strøm, tog de ofte en lægte med to 
jernkroge i enden, og hægtede den over kablet. Na r arbejderne var 
va de, eller kom til at røre et kabel, gik det galt.  
 
Nu sta r kun det smukke landskab tilbage med sure søer, hede og 
skovomra der. Stille og smukt vidner det om en barsk fortid.   

Fritidsliv i naturen er kendt for at øge livskvaliteten. I Fjel-
stervang er der gode muligheder for at tage børnene med 
ud i naturen ad småveje og stier, der sikre at børnene kan 
observere og lege i naturen uden farer fra trafikken.  

Rutebeskrivelser 

Haunstrup Brunkulslejer. Ruten er ca. 11 km. 
For at undga  det farlige sving pa  Haunstrupvej ud af Fjelster-
vang følges i stedet markveje og læbælter mod nord over 
Nørrebæk.  Pa  hver side af Nørrebækken kan kaffen nydes 
ved  bordebænkesæt. Læbæltet over Nørrebæk leder op til 
Albækvej, som følges indtil Haunstrup Brunkulslejer. Natur-
styrelsen har pa  deres hjemmeside beskrivelser og kort over-
omra det. 
 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/
naturguider/haunstrup-brunkulslejer/ 

Momhøje. Turen er fra 7 km og opefter 
Fra skolen drejes til venstre ad Langgade i østlig retning. 
Fortsætter ad Bjerrega rdsalle  til krydset. Fortsæt ligeud ad 
Bjerrevej til ejendommen. Ved ejendommen følges vejen 
venstre om landbrugsbygningerne. Man skal være opmærk-
som pa , at det er en arbejdsplads og passe pa  kørende maski-
ner. Færdsel pa  eget ansvar. Man fortsætter ad Bjerrevej, der 
efter et højresving ender i Momhøje. 



Tak til de lodsejere som har inviteret os til at gå på deres jord.  

Affald – herunder efterladenskaber fra hunde, må ikke efterlades i naturen. 

Hunde skal altid holdes i snor, så de ikke skræmmer vildtet op. 

 

Ruterne kan både løbes og cykles alt efter behov. Ruterne kan også kombine-

res, og man kan selv gå ad andre stier og markveje eller småveje, der ikke er 

indtegnet i denne folder.  Du kan også finde flere ruter på Ringkøbing-Skjern 

Kommunes hjemmeside 

http://rksk.dk/kortsogneruter   

http://rksk.dk/kortsogneruter

