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PROJEKTBESKRIVELSE 

Maj 2010 

 

Projekttitel:                

Storslået natur- og kulturoplevelser for alle. 

Oplysning om ansøger: 

Sir Lyngbjerg Plantage.    

I 1879 blev der stiftet et aktieselskab med navnet ”Aktieselskabet Krunderup Planta-
ge”, der tog initiativ til at tilplante de daværende lyngklædte bakker efter en plan, 
som i følge vedtægterne, "tager hensyn til Plantagens Afbenyttelse som Lystanlæg og 
Festplads."  

I dag drives plantagen som et ”non-profit” foretagende med særlig fokus på herlig-
hedsværdien for området og områdets anvendelsesmuligheder som et rekreativt om-
råde med fri adgang for alle. 

Sir Lyngbjerg området har været et af Vestjyllands vigtigste folkelige samlingssteder 
siden 1860-erne i lighed med f.eks. Ejer Bavnehøj, Skamlingsbanken og Himmelbjer-
get, og især de åndelige og politiske bevægelser i 1880-erne og 90-erne trak tusindvis 
af mennesker til møderne. 
 
 

 
 

 

På det højeste punkt i skoven (69 meter) er 
der rejst et flot udsigtstårn til afløsning for 
det tidligere nedslidte tårn.  

Det første tårn blev i øvrigt rejst helt tilbage 
i 1900. 

Det nuværende tårnet er en ca. 14 meter 
høj trækonstruktion med trapper af stål.   
  
Opførelsen af tårnet er betalt af Holstebro 
Kommune, og det er også kommunen, der 
nu vedligeholder tårnet. 
  
Tårnet blev indviet af borgmester Kurt Ny-
gård den 20. august 1998.   
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Formålet med projektet, projektets relevans og målgruppe    

Det er en forudsætning for at holde af naturen, at man har mulighed for at opleve 
den. Sir Lyngbjerg Plantage er en smuk velholdt plantage, hvor det stærkt kuperede 
terræn giver masser af muligheder for såvel motion som oplevelsesture. Udover de 
landskabelige værdier i plantagen, findes områdets største samling af mindesten. Der-
for er der særlig fokus på kulturhistorie i vores projekt. 

 

Projektet er et af de prioriterede projekter, der fremhæves i projektkataloget i udvik-
lingsplanen for Naur-Sir, som blev udarbejdet i 2008/2009 med hjælp fra LAG Holste-
bro og Holstebro Kommune. 

Området blev derudover udpeget af Holstebro Kommune og Holstebro Museum som et 
bevaringsværdigt kulturmiljø i 2003. 

Formålet med projektet er derfor mange, herunder kan nævnes: 

a. Etablering af gang/motionsstier, herunder etablering af handicaps venlige om-
råder 

b. Etablering af opholdsteder med borde og bænke 

c. Etablering af udsigtspunkter med borde og bænke 

d. Etablering af informationstavler ved de otte mindesten  

e. Etablering af et friluftsteater og samlingssted 

f. Geocaching   

g. Undervisning i naturen, m.m. 
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Projektets målgruppe er ligeledes meget bred, da den henvender sig til flere forskelli-
ge segmenter: 
 

a. den lokale befolkning, unge såvel som ældre 
b. dagsturister med interesse indenfor: 

- geocaching 
- natur 
- kultur & egnshistorie 
- friluftsteater 

c. mange Holstebro beboere der kun har 7 km til Sir Lyngbjerg Plantage, må for-
ventes at blive faste brugere af stedet, på grund af de mange forskelligartede 
tilbud 

d. samt et turistmål for de mange sommerhusgæster langs Vesterhavet, som ofte 
efterlyser dagsudflugtsmål med et andet indhold end shopping. 

  
Området tilbydes med fri adgang til alle.   
 
Naur-Sir Centralskole kan ligeledes benytte området til naturundervisning og motion. 
 
Terrænet danner en lavning ved P-pladsen, som på grund af sin udformning er veleg-
net til møder og lignende. Her vil der blive etableret en overdækket scene, således at 
man nu kan genoptage de tidligere arrangementer, så som friluftsgudtjenester, tea-
terforestillinger m.m. under rimelige vilkår, - og i tråd med, at det var på dette sted, 
man i gamle dage samledes til bl.a. "opbyggelige" foredrag.  
  
Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter     
Der er udvalgt nogle vandreruter, som alle skal forbedres, således at området gøres 
mere publikumsvenligt og nem at færdes i. Der skal planeres, udlægges grus og flis. 
 
En forudsætning for en god tur er oftest gode faciliteter og god informationsskiltning. 
Der skal derfor opstilles skilte, informationstavler, etableres borde og bænke på ud-
valgte steder, samt etableres en overbygget friluftsscene. 

 

 

 

 

 

 

• Rute 1. En 1,5 km rute som bl.a. skolen kan bruge som motionsrute for skolens 
mindste. 

• Rute 2. En 2 km historisk rute, som bl.a. historisk interesserede kan følge. På 
ruten vil der blive opsat informationstavler forskellige steder – bl.a. ved de otte 
mindesten 
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• Rute 3. En 3 km rute, som kan benyttes som vandre- eller motionsrute. Den 
holder sig udelukkende i skoven – heraf en mindre del i Ny Krunderup Plantage. 
Ruten kan påbegyndes overalt i skoven. 

• Der er derudover mulighed for at forlænge rute 3 til henholdsvis 5 og 10 km, 
hvor ruten forlænges med brug af cykelstierne omkring Krunderup, Alstrupvej, 
Mozartvej og Langmettevej. Det vil bl.a. betyde at ruten også kan starte med 
udgangspunkt ved Idrætscenter Vest.  

• Opgradering af den gamle friluftsscene, således at stedet igen kan blive be-
nævnt som: ”Sir Lyngbjerg – natur og samlingssted”.  Denne del af projektet er 
ligeledes fremhævet i udviklingsplanen for Naur-Sir. 

• Endvidere er det planen at foreningen vil gemme en skat, som kan findes ved 
hjælp at en GPS-navigation via hjemmesiden geocaching.dk. 

• Foreningen vil også på anden måde åbne skoven for naturelskere, idet den lo-
kale orienteringsklub tilbydes at opsætte et antal faste poster i skoven og frem-
stille et specialkort med de indtegnede poster til fri afbenyttelse for de af sko-
vens gæster, som ønsker at gå eller løbe et mindre orienteringsløb.  

Hvordan forventes det at projektet formidles                     

Der vil ske en opdatering af vores hjemmeside www.sir-lyngbjerg.dk . Plantagen er 
bl.a. allerede nævnt på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside ”minbedstenaturople-
velse.dk” samt under  www.VisitHolstebro.dk 

Der skal opsættes et større informationsskilt ved p-pladser, der både fortæller om 
området og viser vej/giver ideer til aktiviteterne. 

Derudover vil stedet blive kendt i kraft af annoncering i forbindelse med de mange 
planlagte aktiviteter omkring friluftsscenen. 

Forventet effekt af projektet                        

Der hersker ikke tvivl om, at udendørsaktiviteter er godt for helbredet. En positiv 
sidegevinst ved udendørsaktiviteter er bedre trivsel og helbred. 

Vi er overbevist om, at vores tilgængelighedsstrategi med en lang række forskellige 
aktiviteter lige fra motion til kulturarvsoplevelser vil lokke mange dagsturister til om-
rådet. Som beskrevet tidligere tilbydes natur- og kulturformidling, samt et nyt ”natur-
rum” med masser af lokalhistorie for alle. 

Projektet vil derudover medvirke til at gøre Naur-Sir og Krunderup til et attraktivt sted 
at bo og dermed tiltrække potentielle nye tilflyttere og fastholde nuværende beboere. 

Sir Lyngbjerg vil virke som fyrtårn for lokalområdet og Holstebro Kommune og der-
med til gavn for andre end os selv, og det medvirker til at forstærke områdets værdi 
og identitet. 
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Evt. 

Projektet vil være med til at opfylde LAG Holstebros udviklingsstrategi. 
Projektet rammer meget bredt og berører mindst to af indsatsområderne, der er 
nævnt i LAG Holstebros lokale udviklingsstrategi: 
 I. Boliger og byudvikling og  III. Fritid, ”gang i den” og stærk identitet 

Det imødekommer til fulde de 4 stillede krav omkring projekttyper, der 
kan modtage støtte: 

 � viser nye veje og skaber fremskridt                                            
 � synliggør muligheder og kvaliteter                                                    
 � styrker samarbejde og fællesskab                                                          
 � og har stærk lokal forankring 

Foreningen har modtaget hjælp fra Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling i plan-
lægningsfasen, hvilket har haft stor betydning for udformningen af projektet.  

 

 

 

 

 

 

Kortudsnit over Sir Lyngbjerg Plantage samt Ny Krunderup Plantage beliggende ca. 7 km NV 

for Holstebro. 

Yderligere informationer om Sir Lyngbjerg Plantage – geologi, historie, mindesten 
m.v. kan ses på vores hjemmeside: www.sir-lyngbjerg.dk 


