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Adgangsregler: 
• Adgang på trampestier sker til fods og på eget ansvar.
• Hunde skal føres i snor.
• Færdsel kan foregå fra kl. 6:00 til solnedgang.
•  Færdsel må kun foregå på veje og stier.
• Fiskeri, sejlads, badning, overnatning samt brug af åben ild og tobaksrygning er ikke
 tilladt uden lodsejerens tilladelse.
• Ejeren kan ved skiltning forbyde adgang på dage, hvor der afholds jagt, eller i områder,   
 hvor der foregår intensivt skov og/eller landbrugsarbejde.
•	 Henkastning	af	affald	er	ikke	tilladt.
• Kørsel med knallert på stien er forbudt.
• Færdsel til hest er ikke tilladt på stierne og/eller alene efter ejerens tilladelse.
•	 Færdsel	og	ophold	bør	ske	med	mindst	mulig	forstyrrende	effekt	for	ejeren,		 	 	
 naturen og andre gæster.
• Færdsel på dyrkede arealer er forbudt. 
•	 Ophold	må	ikke	finde	sted	inden	for	150	meter	fra	boliger	og	driftsbygninger.

Rind Å syd for Birkebæk
Fra P-pladsen ved den gamle skovrider-
gård udgår der 3 ruter

	 Hvid	 -	 Hederuten	 ca.	 1,5	 km.	 På	
ruten kan man opleve at komme forbi 
en opstemmet sø, som er under tilgro-
ning med vandpileurt, dynpadderokke og 
spagnummos. Opstemningen er fortaget 
for at holde vandet tilbage så græsset for-
bedres til kreaturer ved Birkebæk Rond 
(lang smal skoveng). På heden er der en 
flot	udsigt	over	området,	hvorfra	man	tid-
ligere	kunne	se	7	kirker.	I	1951	testamen-
terede købmand Hermann Kjær hedeare-
alet til Arnborg Kommune, 

fra	 kommunesammenlægningen	 i	 1970	
Herning Kommune.
 Blå - Å-turen ca. 2 km. På ruten 
kan man opleve et lille vandløb og senere 
følger man ådalen mod nord, hvor der er 
gode udsigtsmuligheder over Rind ådal. 
Den sidste del af turen går igennem sko-
ven i Bikebæk Plantage.
 Gul - Arnborg ca. 2 km. Ruten føl-
ger blå rute til ådalen, hvor gul rute går 
mod syd til Arnborg. Man følger ådalen 
med	 flotte	 udsigter,	 og	 senere	 kommer	
man over Rind Å og til Arnborg by hvor 
man kan fortsætte videre gennem Arn-
borg Anlæg til Hjemstavnshuset. 

Birkebæk Plantage
I	 1874	 købte	 Det	 Danske	 Hedeselskab	
Birkebæk Plantage og begyndte en om-
fattende forsøgsplantning. 

Man valgte primært nåletræ og især rød-
gran, som blev plantet sammen med 
bjergfyr. Bjergfyrren blev fældet og brugt til 
udvinding	af	tjære	og	trækul	frem	til	1920,	
f.eks. i tjæreovnene i Hesselvig Plantage.

Skovridergården
I	1885	overtog	Chr.	Dalgas	(søn	af	E.M.	Dalgas)	
den gamle hedegård ”Birkebæk”, og gården blev 
indrettet til at huse Hedeselskabets maskinpark 
og på gården etableredes skovskole med elev-
boliger.	Skovridergården	blev	nedrevet	i	1968.

Omkring gården blev der lavet en stor parklig-
nende have med roser og mange forskellige 
træer. Man kan stadig ane fundamenter efter de 
nedrevne bygninger og især de gamle træer.
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