
Velkommen til Troldhede 
En landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune, med 
mange muligheder for børnefamilier 

Sheltersområde & Mountainbike-banen 
Bagved Troldhede Hallens P-plads pa  Idrætsalle  ligger 
et omra de med 2 shelters, ba lplads samt  
borde og bænke. Umiddelbart bagved ligger en kort 
mountainbike-rute. Der er ogsa  en sti, som kan følges 
tilbage til Troldhede Hallens P-plads. Turen er ca. 2 
km og mest egnet til at ga  eller løbe med mindre, man 
er pa  mountainbike.    

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, indkørsler, blinde veje og private 
veje.  
Kommunen afgør, om der er grund til at forbyde ad-
gangen. Hvis adgangen forbydes, skal der være tale 
om helt særlige gener. Det er f.eks. 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 
 
Ruterne kan ba de løbes og cykles alt efter behov. Ru-
terne kan ogsa  kombineres, og man kan selv ga  ad 
andre stier og markveje eller sma veje, der ikke er ind-
tegnet i denne folder.  Du kan ogsa  finde flere ruter pa  
Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. 
 
https://rksk.dk/kortstifinderenmm 
http://rksk.dk/kortsogneruter   

 

(8) Sdr. Feldingvej. Turen er ca. 3 km. 
Følg Sdr. Feldingvej ud til Troldhede Smede og VVS. 
Herefter til højre af en privat vej. Denne følges indtil 
vejen deler sig, og man ga r mod højre. Nu besta r ruten 
af en markvej, der i perioder kan være fugtig. Ved en-
den af markvejen ligger Hedebyvej, der er en grusvej. 
Følg vejen til højre og derefter igen til højre pa  Borris-
vej. Efter 1 km er man tilbage ved Sdr. Feldingvej. Ru-
ten er egnet ba de til ga - eller cykeltur. 

(9) Blichersgade og Borrisvej. Turen er ca. 6,5 km. 
Start ved Blichersgade og fortsæt ud af byen. Vejen 
ga r tæt pa  jernbanen mellem Troldhede og Skjern. 
Efter ca. 1.5 km ga r vejen over i grusvej. Vejen fører 
igennem et skovomra de med flere søer. I omra det har 
der været gravet efter brunkul. Senere passeres en 
viadukt, hvorefter man følger Borrisvej til venstre. 
Vejen følges, indtil man na r tilbage til Sdr. Feldingvej i 
Troldhede by. Herefter ga r man til venstre og passe-
rer igen jernbanen mellem Troldhede og Skjern.  Ru-
ten er velegnet ba de som ga tur eller pa  cykel. 

(10) Fiske-muligheder i Vorgod Å 
Fiskeruten langs Vorgod A  er forbeholdt lystfiskerne. 
Ved fiskeri i Vorgod A  kan fiskekort købes hos Min 
Købmand, Troldhede. 

Læs her om fiskeri ifølge Skjern A `s gældende regler 
og fredning – www.skjernaasan.dk. Ønsker man at 
fiske i Kulsøen skal statens lystfiskeri tegn købes, se 
regler pa  www.Naturstyrelsen.dk. 
 

Forslag til vandre- 

og cykelture  
 Maj 2021 

Tak til de lodsejere som har inviteret os til at gå på 

deres jord.  

Vis hensyn og pas på naturen.  

Affald – herunder efterladenskaber fra hunde, må 

ikke efterlades i naturen. 

Hunde skal altid holdes i snor.  
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Til alle gæster. 

Velkommen til naturen i Troldhede i udkanten af RKSK 
kommune - Naturens rige. 

Vi inviterer jer ud i naturskønne omgivelser i Troldhe-
de. Her har du mulighed for at fa  luft under vingerne 
ved en lille ga /cykel eller løbetur.  

Vi vil bede jer om at tage hensyn til naturen i Troldhede. 
Hunde skal altid holdes i snor, og hvis der er efterladen-
skaber, skal dette tages med hjem. Vær opmærksom pa  
ikke at skade plante og dyrelivet pa  ruterne.  

Vi ha ber, I fa r nogle fantastiske natur oplevelser her i 
Troldhede. 

Har du ris eller ros, er du velkommen til at skrive til 
Brandinggruppen i Troldhede via hjemmesiden Trold-
hede.nu. 

Folderen er udarbejdet af Brandinggruppen i Troldhede i 
samarbejde med RKSK kommune.  

Forslag til vandre- og cykelruter nær Troldhede 

I Troldhede har vi en fantastisk natur. Der er mulighed 
for at fiske ba de i a en og i Kulsøen. Der er gode mulighe-
der for ga  eller løbe ture rundt om Kulsøen. Kaffen kan 
nydes i madpakkehuset ved søen.  

Denne folder kommer med forslag til gode ture i omra det 
omkring Troldhede, som man kan benytte som inspirati-
on til udeliv i fritiden.  

Et af de største grunde til at flytte til landdistrikterne er 
ofte ønsket om nærheden til naturen. Der er derfor gode 
muligheder for at ga  pa  opdagelse i Troldhedes smukke 
omgivelser.  

Rutebeskrivelser 
I denne folder er der beskrevet 9 turforslag af varierende 
længde og udformning. Nogle ruter kræver robust fodtøj, 
og at man ikke er gangbesværet. Nogle af ruterne kræver 
af og til gummistøvler i regnfulde perioder.   

(1) Albæk Hede. Ruten er ca. 6 eller 9 km. 
Denne rute starter ved Troldhede Kirke og ind ad Assing-
vej, der ga r over i Vejelsigvej. Skal turen være kort drejes 
til højre pa  en grusvej og efter ca. 1 km igen mod højre pa  
Skovvejen og senere igen til højre pa  Sdr. Feldingvej, 
hvorefter man snart er tilbage i Troldhede By. Turen er 
egnet ba de til en ga - eller cykeltur. 
Skal turen være længere følges Vejelsigvej helt ud til en-
den, og der svinges mod venstre pa  Albækhedevej. Deref-
ter følges vejen til venstre og ind ad Rævehøjvej. Ved 
Paarupvej igen til venstre, og der fortsættes ca. 2 km ind-
til Troldhede Kirke. Turen er egnet ba de til en ga - eller 
cykeltur. 

(2) Kulsøen. Ruten er ca. 2,5 km  
Ruten er ikke velegnet for gangbesværede og ruten kan 
være fugtig i perioder med meget nedbør. Kulsøen har en 
fantastisk natur og historie om det gamle brunkulsleje. 
Hovedparten af omra det ejes af staten, dog er et areal pa  
den sydlige del af Kulsøen privat ejet. Her forefindes et 
kombineret shelter og madpakkehus med mulighed for 
overnatning. Der er mange borde og bænke opstillet pa  
omra det, hvor man kan nyde sin medbragte madkurv.  
Vis hensyn til naturen og brug de opstillede affaldsspan-
de. 

(3) Krog Høj. Ruten er ca. 2,5 km 
Turen starter fra Kulsøens P-plads, hvor man følger stien 
langs med Kulsøen parallelt med Nr. Viumvej helt ud til 
Rodersdal vejen. Stien pa  denne del hedder ”Krog Høj 
stien”, som er det gamle navn for omra det. Fra gammel 
tid har der muligvis været en gravhøj, som senere er ble-
vet dækket af sandet fra brunkulsgravningen i Kulsø-
omra det. Derefter krydser man Nr. Viumvej og ga r tilba-
ge oppe pa  sandtippen i skoven. Na r man kommer til 
enden, ga r det stejlt ned. Derefter er der mulighed for en 
smuttur til søen til venstre, hvor der er borde og bænke. 
Ga  tilbage til den stejle nedtur og videre langs med mar-
ken til Bjørslevvej. Her følger man vejen tilbage til Nr. 
Viumvej og Kulsøens P-plads.  

 
 

 

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

(4) Mosegaardsvej. Ruten er ca. 9 km. 
Følg Borrisvej fra starten ved Sdr. Feldingvej og fortsæt ca. 
2,5 km. Herefter drejes til venstre af en grusvej  - Skov-
vangsvej. Denne følges og derefter til venstre pa  Mose-
gaardsvej. Der drejes til venstre ad Hedebyvej, og grusve-
jen følges indtil Borrisvej. Herefter drejes til højre. Efter 1 
km rammes Sdr. Feldingvej igen. Turen er en blanding af 
skovomra der og marker. Den er egnet ba de som ga tur og 
cykeltur. 

(5) Ulvedalen. Ruten er ca. 2,5 km.  
Kør 3 km ud af Bjørslevvej indtil P-pladsen pa  højre side. 
Følg stien rundt i skoven og op langs selve Ulvedalen, der 
er formet af smeltevand fra istiden. Der vil være et skilt pa  
P-pladsen, der viser, hvis skoven er lukket pga. jagt. Der er 
ogsa  en bænk ved P-pladsen. 

(6) Vesterallé. Turen er ca. 1 km. 
Turen starter pa  parkeringspladsen pa  Vesteralle , der kan 
stien følges ligeud. Man kommer ind i et lille og hyggeligt 
skovomra de omkranset af mange træer. Der kan man en-
ten følge stien til højre eller venstre. De ender begge pa  
Rønnealle . Her ga r man til højre og følger vejen tilbage til 
Vesteralle  op ad Grønningen.  

(7) Troldhede byrute. Turen er ca. 4 km 
Start ved Troldhede Hallen og videre ad Idrætsalle  forbi 
rensningsanlægget. Her ga r vejen over i grusvej, og deler 
sig. Man drejer mod højre og følger vejen henover jernba-
nen mellem Troldhede og Kibæk og kommer ud pa  Kirke-
gade, hvorefter man drejer til højre ind mod Troldhede by. 
Her ga r ruten forbi Troldhede kirke, som blev bygget i 
1907. I 2016 fik kirken en større tilbygning, som var til 
glæde for mange i sognet og i 2020 blev skifertaget renove-
ret. Drej til højre pa  Dalgasgade og følg vejen gennem 
Troldhede by forbi Troldhede Børnehus tilbage til hallen. 
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