
Velkommen til Hoven 
En landsby omkranset af skov og åer i hjørnet 
af Ringkøbing-Skjern Kommune 

Hårkær Plantage. Ruten er ca. 12 km 
Plantagen er privat, og derfor ma  man færdes pa  stierne 
fra solopgang til solnedgang. Ruten følger offentlige veje og 
er ogsa  egnet til at cykle. Man kan vælge at ga  ad den sti-
plede rute hvor der er gode chancer for at se krydsende 
krondyrflokke - især i de tidlige morgentimer. Denne vej 
igennem skoven er ikke til cykel. 

Tirsbjerg Plantage . Ruten er ca. 8 km 
Flot tur gennem skov og Tirsbjerg Plantage. Turen er kupe-
ret og i Tirsbjerg kan der være noget va dt pa  stierne. Tirs-
bjerg er statsskov og  friteltningsskov. Der er et ryddet 
omra de langs stien hvor telt kan sættes op og naturstyrel-
sen har lavet en ba lplads. Der er  ogsa  en sort bjælkehytte i 
plantagen, hvor man kan nyde kaffen. 

Adgangsreglerne i det åbne land 
Meget fa  kender til reglerne for færdsel i det a bne land og 
har den opfattelse, at det groft sagt kun er pa  asfalterede 
veje, at man frit kan færdes. Nogle personer har boet i et 
omra de i a rtier uden at have kendskab til eksisterende de 
fa r kendskab til, hvad deres nye egn har af muligheder.  

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 
Naturbeskyt-telsesloven sikrer, at alle kan bruge 
landskabet rekreativt. Det gælder ogsa  grusveje, markveje, 
indkørsler, blinde veje og private veje.  
Kommunen afgør, om der er grund til at forbyde adgangen.  
 
www.rksk.dk/borger/natur-soeer-og-vandloeb/adgang
-til-naturen 
 
 

 

Til alle gæster 
Velkommen til Hoven og naturen i baghaven i kanten af 
RKSK kommune - Naturens rige. Vi inviterer jer ud i na-
turskønne omgivelser i omegnen af Hoven. Her har du 
mulighed for at fa  luft under vingerne ved en lille ga , 
løbe eller cykeltur. Vi vil bede jer om at tage hensyn til 
naturen og huske, at vi er pa  privat jord. Hunde skal altid 
holdes i snor, sa  de ikke skræmmer vildtet, og hvis der er 
efterladenskaber, skal dette tages med hjem. Vær op-
mærksom pa  ikke at skade plante og dyrelivet pa  ruter-
ne.  

Vi ha ber, I fa r nogle fantastiske naturoplevelser her i 
Hoven. Har du ris eller ros, er du velkommen til at skrive 
til Hoven Sogns Borgerforening. Folderen er udarbejdet 
af Hoven Sogns Borgerforening i samarbejde med RKSK 
kommune.  

Simmelkær. Ruten er ca. 3 km 
Fra Ha rkærvej ga r ruten gennem en dyrefold og Hoven A  
krydses pa  vej mod Kærhusvej. Gennem dyrefolden kan 
der være noget va dt, sa  vandtæt fodtøj (Gummistøvler i 
de va de a rstider) anbefales. Turen langs a en fra spejder-
huset, byder pa  flot natur og kuperet terræn. 

Sdr. Grene Plantage. Ruten er ca. 12 km. 
Plantagen er privat, og derfor ma  man færdes pa  stierne 
fra solopgang til solnedgang. Turen følger offentlige veje 
ud til vindmøllerne ved Heimdal og gennem Sdr Grene 
plantage og over Omme A . Med fa  grusveje er den ogsa  
egnet til en cykeltur.  
 
Hoven. Ruten er ca. 8 km 
Ruten ga r ad skovsti til Dyrvig og over Omme A . Pa  
Hulmosevej drejes til højre efter landbruget og man 
kommer til nogle søer ved et nedlagt dambrug og Omme 
A  krydses igen ad en lille bro. 

Forslag til vandre- 

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

Vis hensyn og pas på naturen og tag jeres affald med hjem.  

Affald – herunder efterladenskaber fra hunde, må ikke efterla-

des i naturen. 

Hunde skal altid holdes i snor.  


