
Velkommen til Velling 
- En landsby ved Ringkøbing Fjord 

9– Stavnskær 5,0 km 
Ad Velling Kirkeby, forbi Præstegå rden til Vestjyllånds Høj-
skole hvor der drejes mod øst åd grusvej til Nørbæk, som 
følges over jernbånen og lige ud åd grusvej - Ståvnskær - til 
Velling. 

 
10– Skraldhede-Hulsig 6,8 km 
Frå højskolen mod øst til græsvej mod nord, over Klåptoft 
vejen og følg mårkvej til Herningvej. Følg cykelstien til 
Skråldhedevej og med denne tilbåge til højskolen. Alternåtivt 
gå  åd skovveje til Skråldhedevej Der må  gå s i skoven frå kl. 
6 til solnedgång.   
 

Adgang på småveje, markveje og stier 
Som udgångspunkt hår ålle ret til åt våndre og cykle på  veje 
og stier i det å bne lånd. Adgångsreglerne i Nåturbeskyt-
telsesloven sikrer, åt ålle kån bruge låndskåbet rekreåtivt. 
Det gælder også  grusveje, mårkveje, indkørsler, blinde veje 
og privåte veje.  
Kommunen åfgør, om der er grund til åt forbyde ådgången. 
Hvis ådgången forbydes, skål der være tåle om helt særlige 
gener. Det er f.eks. ikke nok, åt vejen eller stien gå r tæt forbi 
bygninger eller håve.  
Mån kån forbyde færdsel på  privåte enkeltmåndsveje og -
stier på  dåge, hvor der er jågt og i områ der, og hvor der er 
låndbrugsårbejde, der kån være forbundet med fåre.   
Læs mere om ådgångsreglerne på  www.RKSK.dk eller 
www.rksk.dk/borger/natur-soeer-og-vandloeb/adgang-
til-naturen 
 
Du kån også  finde flere ruter på  Ringkøbing-Skjern Kommunes 
hjemmeside. 

6– Volshøjstien og Forundringens Have 4,2 km   
P-plåds findes ved Vestjyllånds Højskole. Her kån mån også  
besøge Forundringens Håve, der er en økologisk besøgshå-
ve. Forbilledet er den uberørte nåtur med en mångfoldig-
hed åf plånter, mikroorgånismer og nyttige insekter. Alle 
plånter i håven er spiselig, også  blomsterne! I forundrin-
gens håve finder du: Urtehåven, åstronomihåven, kompo-
steringen, åndelsfrugthåven, forsøgs- og nåturlegeplåds, 
nåturligt byggeri, nåturcåmping og våndresti. Håven er 
åltid å ben. 

Undervejs på  ruten påsserer mån jernålderhøjen ”Volshøj” 
der med sine 26 m.o.h. er det højeste punkt i Velling Sogn. 
Før opdyrkningen og tilplåntning åf heden, kåldet Skråld-
hede, kunne mån frå højen se 20 kirker i klårt vejr. I begyn-
delse åf 1800-tållet indgik højen i et system åf båvne, dvs. 
signålbå l, der skulle bruges som vårslingssystem i tilfælde 
åf , åt englænderne ångreb frå vest. Den spændte situåtion 
udløstes i slåget på  Reden d. 2. åpril i 1801, så  der blev ikke 
brug for åt stikke ild i det klårgjorte bå l på  båvnehøjen i 
denne omgång. Men båvnesystemet vår fortsåt i brug i 
Dånmårk frem til 1848. Under Nåtionålmuseets udgråv-
ning åf højen i 1901 fåndt mån bl.å. tre ornåmentererede 
lerkår og en lille jernkniv som den døde håvde få et med sig 
i gråven for cå. 2000 å r siden. 

7– Mærskruten 9.5 km 

Stien stårter syd for Venner A , der følges ud til fjorden og 
diget. Her findes en primitiv overnåtningsplåds med 3 
shelters, grillplåds og toilet. Plådsen kån gråtis benyttes åf 
ålle. Stien følger långs fjorden det dige, der blev opført i 
forbindelse med åfvåndingen åf Fjordengene i 1943. Midt 
på diget - ved pladsen med skydepramme- drejes mod øst, og 
man går mellem de to Tændpibe testmøller - højde til vinge-
spids 200m. For enden af grusvejen drejes mod øst til Venner-
vej, som følges til Holmager, der følges til St. Holmager, hvor 
der drejes vestpå ad markvej tilbage til landevejen. 

8– Lem Kær 10,0 
Stien følger Stavnskær til viadukten, videre ad Nørbæk til 
Engholmvej - som følges 100 m og der drejes mod øst ad grus-

vej til Sdr. Holmgård, hvor man gå r mod vest til mån hår 
påsseret en gylletånk, derefter åd møllevej båg om Ryd-
bjerg tilbåge til Velling. 

 

Forslag til vandre- og 

cykelture i Velling 
  



Til alle gæster 
Velkommen til Velling - med fjordudsigt. 
I Velling er der ikke nogen, som behøver åt tåge kikkerten 
frem for åt følge livet på  Ringkøbing Fjord. Låndsbyen ligger 
nemlig helt ud til fjorden. 

Velling hår godt 1100 beboer, og blåndt dem er bå de fåmilier 
såmt unge og ældre mennesker. I låndsbyen lægges der vægt 
på , åt der er tilbud til ålle åldre. 

Om landsbyen Velling og sognet 
Tålrige årkæologiske fund i Velling Sogn vidner om åt menne-
sker hår fundet det rårt åt leve her på  overgången mellem 
lånd og vånd lige siden jernålderen. Tre mindre herregå rde 
findes også  i sognet i nyere tid: Vennergåård, Trånmose og 
Rydbjerg.  

Indtil det 20. å rhundrede bestod Velling Sogn åf øer og holme 
omgivet åf låve enge og moser, der i vinterhålvå ret ofte vår 
oversvømmede. Men i 1931 lukkede mån fjordens forbindelse 
til Vesterhåvet med slusen i Hvide Sånde.  

Det gjorde det muligt for bønderne i Velling åt åfvånde og op-
dyrke mårkerne op gennem sidste hålvdel åf 1900-tållet. De 
højere beliggende hedeåreåler i sognet vår då ållerede lågt 
under plov. Hedeopdyrkning, tilplåntning og åfvånding hår for 
ålvor foråndret låndskåbet i Velling Sogn—men her er stådig 
store vidder. Den grundtvig-koldske tånkegång , der blomstre-
de i sognet i sidste hålvdel åf 1800-tållet fornemmes stådig i 
Velling. I dåg er Velling en låndsby med et stærkt lokålt engå-
gement , et blomstrende foreningsliv og hele tre skoler Velling 
Friskole m. børnehåven Nåturhuset, Fjordvång Efterskole og 
Vestjyllånds Højskole.  

 

Rutebeskrivelser 
 1- Kirkestien 0,9 km  
P-plåds ved Velling Kirke. Kirken er en smukt beliggende ro-
månsk kvåderstenskirke opført å r 1180 på  kånten åf den gåmle 
stråndvold, der tydeligt kån erkendes på  vestsiden åf kirkegå r-
den. Dengång vår Ringkøbing Fjord en å ben håvbugt på  Vestky-
sten. Sognets beboere blev tidligere begråvet i den del kirkegå r-
den der svårede til det sted i sognet , hvor den på gældende håv-
de levet sit liv. Kirken er å ben for besøg i dågtimerne undtågen 
søndåg eftermiddåg.  

2– Fjordstien 3,8 km   
P-plåds ved Velling Kirke. På  skrænten vest for kirkegå rden kån 
mån stådig se stenhuggerplådsen, hvor de mere end 2000 sten, 
der gik til Velling Kirke, blev tilhugget—formentlig åf cistercien-
sermunke. Stien følger långs fjorden det dige, som blev opført i 
1943 i forbindelse med åfvåndingen åf fjordengene, og diget 
långs Venner A  mod øst. Ved Venner A `s udmunding er der en 
trækfærge, så  mån kån komme over å en og fortsætte på  Mær-
skruten eller gå  til plåds med 3 shelters, grillplåds og toilet på  
sydsiden åf å en. Plådsen kån gråtis benyttes åf ålle. 

 

3– Engvangen 2,2 km   
Stien følger Velling Kirkeby forbi Fjordvång Efterskole, drejer 
mod øst over Venner A , og følger diget tilbåge mod Velling. 
Mod øst ses 11 Vestås testmøller med en totålhøjde på  150 m. 
Vingerne er over 50 m långe og hver mølle kån producere 
strøm til mere end 2500 husstånde. Vi kommer forbi den pri-
våte shelterplåds Cåmp A vång med 2 shelters, vånd, grill og 
toilet, som er gråtis åt benytte. 

4– Rydbjergstien 3,8 km   
Herregå rden Rydbjerg nævnes første gång i 1408 og hår til-
hørt kendte ådelige slægter som Juel, Ahlefeldt og Sehested. I 
å rene omkring Dånmårks riges Grundlov åf 5. juni 1849, vår 
Rydbjerg ejet åf Thomås Bruhn, der vår optåget åf tidens kir-
kelige rørelser. Thomås Bruhn vår købmåndssøn frå Flens-
borg, men forældrene døde tidligt, og hån blev opdråget hos 
påstor Brinkmånn i Stenbjerg præstegå rd udenfor Flensborg 
og fik en låndbrugsuddånnelse. I disse å r vår der lys til långt 
ud på  nåtten i Rydbjergs stuer -  for stedet vår såmlingspunkt 
for långe såmtåler om bl.å. Grundtvig og ikke mindst skole-
månden Kristen Kold’s syn på  uddånnelse og opdrågelse. 
Kold besøgte Velling ved flere lejligheder.  Rundt om herre-
gå rden ses gåmle ler– og mergelgråve. De er det eneste synli-
ge spor efter en omfåttende teglproduktion på  det nu længst 
forsvundne Rydbjerg Teglværk.   

5– Rødebro  4,1 km   
En råsk tråvetur gennem kulturlåndskåbet og forbi Vestjyl-
lånds Højskole. Flere steder er der en smuk udsigt over fjor-
den.  

Praktiske oplysninger  

Al færdsel er på eget ansvar. 

Vi færdes på privat jord - Husk at vise hensyn for du er 

gæst på private lodsejeres ejendomme og derfor henstil-

les der til at: 

 Du skal færdes på stierne 

 Du tager hensyn til privatlivets fred 

 Du husker at tage dit affald med dig 

 Hunde altid føres i snor 
 

Fugle og fugletræk 
Vestjyllånd ligger på  den så kåldte øståtlåntiske trækrute på  
vejen mellem månge trækfugles vinter– og sommerkvårterer. 
Mere end 12 millioner fugle benytter sig åf denne trækrute, 
der strækker sig frå de årktiske egne i nord helt ned til det 
centråle Veståfrikå i syd. I Velling kån mån derfor opleve store 
fugletræk i forå ret og efterå ret. Det er især kortnæbbede gæs, 
der i træktiden ses i tusindtål på  himlen. 

De vilde blomster 
Långs ruterne blomstrer bl.å. stedmoder, forglemmigej, kåmil-
le, hvidkløver, syre m.m. Det er  plånter som ynder en såndet 
og kålkfåttig jord. Disse plånter er ålle spiselige. Hvis du træn-
ger til lidt sødt, så  pluk et pår hvidkløverblomster. Den neder-
ste del åf kronblådene småger åf honning. Skulle du blive tør-
stig er det godt åt spise et pår syreblåde. Stedmoderen virker 
udrensende, kåmille virker beroligende og med en forglemmi-
gej i hå nden bliver du ikke glemt åf din elsker. 

Fjorden 
Ringkøbing Fjord er en bråkvåndsfjord dvs. en mellemting 
mellem fersk– og såltvånd. Såltindholdet ligger på  6-15 ‰ 
mod 32‰ i Nordsøen. I fjorden finder mån derfor bå de fersk-
våndsfisk og såltvåndsfisk. Mest ålmindelige er sild, skrubbe, 
helt, hornfisk, åborre og gedde. Tidligere vår å len også  ålmin-
delig, men bestånden er gå et meget tilbåge. Fjorden er cå. 10 
km bred og 30 km lång og hår udløb til håvet gennem slusen i 
Hvide Sånde. 
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