Sir Lyngbjerg Plantage

Velkommen til Sir Lyngbjerg Plantage. Skoven er privat
ejet, men ejerkredsen lægger vægt på, at skoven skal
være et åbent attraktivt naturområde, hvor de besøgende
bl.a. kan nyde udsigten fra udsigtstårnet og den
righoldige natur, samtidig med at stedets særegne natur
og kulturarv bevares.

Plantagens historie
Siden 1860érne har Sir Lyngbjerg været en af de vigtigste
folkelige samlingssteder i Nordvestjylland i lighed med
f.eks. Himmelbjerget og Skamlingsbanken.

Gennem tidens løb er der her i bakkerne blevet opført en
række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder. Det blev til i alt 8 mindes
mærker, som var datidens politiske manifestationer, men
som i dag er kulturhistorie og minder os om de mange
folkelige møder, som fandt sted i Sir Lyngbjerg. De kan
bl.a. opleves på den afmærkede historiske rute.

Gennem LAG Holstebro
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De kirkelige og især de politiske møder på Sir Lyngbjerg
samlede ofte 2-3000 tusinde mennesker i de politisk
spændte år, hvor demokratiet skulle stå sin prøve efter
grundlovens tilblivelse i 1849.
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Afmærkede ruter.
I skoven er der afmærket en historisk rute på ca. 2 km. med i
alt 14 informationstavler om stedets natur og historie - bl.a. i
forbindelse med de 8 mindesten.
På kortet over Sir Lyngbjerg Plantage er ruten markeret
med en rød stiplet linje.
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Naur-Sir Skole
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Sir Lyngbjerg Centret

Sortesti

Den røde rute og den blå korte rute er på en del strækninger
sammenfaldende. Den blå rute er på kortet markeret med blå
pile.

Del af MANGEHØJE PLANTAGE

Istidslandskab.
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Signaturforklaring:
Offentlig vej
Adgangsvej
Skovvej/skovsti
Mindesten med INFO-tavle
INFO-tavle
Historisk rute
Blå motionsrute
Skovgrænse
Naboskov
Lysåbent skovområde
Bebyggelse/have

Sir Lyngbjerg er geologisk set en del af en randmoræne
og består af en række bakkedrag, hvoraf det højeste punkt er
knap 70 meter.

10
9

3 km

Ydersti

Udarbejdet i samarbejde med Holstebro kommune.

3 og 5 km rute
1,5 km rute
Forbindelsesrute
Drivvejen

Hvis man udelukkende vil koncentrere sig om at sætte pulsen
i vejret, er der også afmærket en blå vandre- og motionsrute
på henholdsvis 3 og 5 km, hvor den længste rute bl.a. kan
påbegyndes fra Sir Lyngbjerg Centret.

5 km

Du kan læse mere om
Sir Lyngbjerg på
www.sir-lyngbjerg.dk
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