
Vandrestier, ridestier, naturlegeplads,  
bål- og grillpladser 

Rundt om Præstbjerg Sø er der en handicapegnet sti på 
2,3 km. Desuden er der afmærket tre særskilte stirundtu-
re på 1,6 – 2 km. Der er bænke og gode udsigtspunkter 
langs stierne. 
 
Der findes tre P- og rastepladser med tilhørende borde 
og bænke i området.  
 
Naturlegepladsen med borde og bænke ligger ved center-
bygningen. 
 
Der er tre bål- og grillpladser med tilhørende borde og 
bænke. De to findes ved centerbygningen. Bål- og grill-
pladserne kan ikke bestilles på forhånd, og deles med 
øvrige besøgende. Brænde må tages fra de tilhørende 
brændeskure. 
 

 
Der er 5,6 km afmærkede ridestier i Præstbjerg Natur-
center. Ridestierne går lige forbi lejr- og teltpladsen, som 
også må benyttes af ryttere. Heste kan tøjres ved bom 
eller slippes løs i den lille fold ved Klejnstrupvej. 
 
 
 

Præstbjerg Naturcenter 

Præstbjerg Naturcenter byder på naturoplevelser for alle. 
Også handicappede kan være med på en tur til Præst-
bjerg Her finder du et storslået naturområde med flotte 
udsigter, bakkede hedearealer, egekrat, småskove og 
Præstbjerg Sø. Det tilhørende naturområde øst for rute 
11 er på 176 ha. Dertil kommer Præstbjerg Plantage på 
134 ha, som ligger vest for landevej rute 11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centerbygningen 

Centerbygningen indeholder et mindre udstillingslokale 
samt et opholds- og undervisningslokale med tilhørende  
handicaptoilet. Centerbygningen er et naturligt møde-
sted for ture i området. Herfra er der en storslået udsigt 
over Præstbjerg Sø og store dele af området.  
 
Der findes mange borde og bænke ved centerbygningen. 
I en særskilt bygning findes yderligere 2 toiletter.  
 
Udstillingen 

Fra april til september:   Åben fra kl. 8:00 til 21:00.  
Fra oktober til marts:     Åben fra kl. 9:00 til 19:00.  
 
Udstillingen indeholder udstoppede fugle, dyr, fisk samt 
udlånte museumsgenstande. Her findes også et elektro-
nisk informationssystem, hvor du kan få vist små film-
klip efter eget valg.  
 
Der er gratis adgang.  
 

  

De markerede stier er rundture. Flere ruter kan 
kombineres til en længere tur. Der er ca. 2,5 km 
mellem P pladsen i syd og centerbygningen i nord. 



 



Kørevejledning: 
 
Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 
Sørvad, ligger mellem Tihøje og Vind. Fra rute 11 
mellem Ørnhøj og Nr. Felding kører man mod øst i 
krydset ved Agerfeldt. Følg skiltningen herfra. 
 

Leje af opholds- og undervisningslokalet 

Efter aftale kan lokalet benyttes af: Institutioner, bør-
nehaver, handicapgrupper, besøgs- og turistgrupper, 
skoler og undervisningssteder.  
 
Lokalet udlejes ikke til private formål. 
 
Det koster p.t. 400,- kr. at leje lokalet for en hel dag,  
fra kl. 8.00  -  kl. 22.00. 
 
Det koster 200,- kr. at leje lokalet i mindre tidsrum på 
hver 4 timer: Fra kl. 8.00 – 12.00,  fra kl. 13.00 - 17.00 
eller fra kl. 18.00 - 22.00. 
 
I lokalet findes en mindre samling af udstoppede fugle 
og dyr, håndbøger og naturvejlederudstyr, som må be-
nyttes af brugerne i følge med kyndige lærere og natur-
vejledere. Desuden er der tavle, overheadprojektor, 4 
borde, 24 stole samt 6 skamler.  
 
Der kan være 30 personer i lokalet. Der er ikke noget 
køkken, men der kan laves kaffe/te. Der er service til 
30 personer og et lille køleskab. Nøgle fremsendes 3-4 
dage før aftalt dato. Brugerne sørger selv for oprydning 
og rengøring. 
 
 
Bestilling af opholds- og undervisningslokalet, 
samt booking af shelters: 
       
Herning Kommune, Teknik og Miljø,  
 Tlf.: 96 28 81 47 eller 96 28 81 41 
E-mail: ngopr@herning.dk/ngobh@herning.dk 
 

 
 
 
 

Præstbjerg 
Naturcenter 

Vis hensyn og pas på naturen  
 
 
Yderligere information fås hos: 
 
Herning Kommune, Teknik og Miljø 
Natur og grønne områder, Enghavevej 10  
7400 Herning Tlf.: 96 28 81 47 eller  96 28 81 41. 
E-mail: teknik@herning.dk  - www.herning.dk/natur 

Isfugl 

Lejr- og teltpladsen  
 

 
På pladsen findes fire 
store shelters med 
plads til ca. 10-12 per-
soner i hver. Endvidere 
er der bål- og grill-
plads, brændeskur, 
borde og bænke, handi-
captoilet og en lille 
hestefold. 
 
Vi gør opmærksom på, 
at de 3 shelters kan 
være bestilt på forhånd. 

Pladsen er handicapegnet. 
 
Der er indlagt vand på pladsen, men ingen strøm. På 
den tilstødende teltplads kan der overnattes i medbrag-
te små telte. Alle brugere deles om faciliteterne. Plad-
sen må benyttes til 1 - max. 2 overnatninger. De op-
hængte regler og anvisninger for brug af lejr- og telt-
pladsen skal følges! 
 
Det er gratis at benytte lejr- og 
teltpladsen. Skoler, institutio-
ner, foreninger og grupper kan 
på forhånd bestille shelters. 
Mulighed for leje af båludstyr, 
flytbar trappe samt løftekran 
til shelters m.m.  
 
 
 
Vis hensyn til naturen, fugle- og dyrelivet og 
andre besøgende 
 
Hund – kun i snor  
Du må gerne tage hunden med, men den skal holdes i 
snor under hele opholdet i Præstbjerg Naturcenter. 
 
Brug af åben ild  
Der må kun tændes bål på de tre bål- og grillpladser.  
 
Fiskeri i Præstbjerg Sø er ikke tilladt for alle 
Fiskeri i Præstbjerg Sø er kun tilladt for institutioner 
og skoleklasser ifølge med voksne, lærere eller natur-
vejledere. Det er dog tilladt for handicappede at fiske i 
Præstbjerg Sø. 
  

Hjemmeside:  
www.herning.dk/natur - søg på Præstbjerg Naturcener 
 
På hjemmesiden for Præstbjerg Naturcenter findes bl.a. 
en kalender, hvor du kan se, hvornår lokalet og lejr-
pladsen er ledig.  
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