Nutidens skov

Velkommen til Løvbakke Skov

Løvbakke Skov er nu vokset godt til og fremstår som en mosaik af ældre og
og yngre skov, hvor forskellige løvtræbevoksninger dominerer. Der er dog
også omkring 1990 plantet flere forskellige nåletræsbevoksninger. Hermed
er der stor variation både af træarter og tilhørende plante- og dyreliv samtidig med, at skoven er mere robust overfor storm og insektangreb, ligesom
der i en periode vil kunne hentes gavntræ ud af skoven.
Løvbakke Skov er præget af mange ydre og indre hegn, som fremmer
arts-variationen blandt fugle og insekter. Der er større lysninger med henholdsvis eng, hede og slette med vedvarende græs, hvor der går kreaturer.
I den sydvestlige del er der i forbindelse med tilplantningen gravet 3 søer
for at tilføje området yderligere naturværdier. I flere skovbryn er der plantet
forskellige arter af bærbuske.

Praktiske oplysninger

Naturcenter og udstilling

Centralt i skoven ligger Løvbakke Naturcenter. Naturstyrelsen ejer bygningerne og de nærliggende friluftsfaciliteter og Herning Kommune
driver centret, der bl.a. fungerer som naturskole for kommunens skoler
og daginstitutioner. Her er undervisningslokale og et huggehus til bla.
grønsløjd og andre sysler.
En del af naturcentret er udstillingen, Skovens Hemmeligheder, som ved
hjælp at flotte fotos, genstande og tekst fortæller om nogle af de spændende
ting, man kan opleve i Løvbakkerne. I tilknytning til udstillingen er indrettet
et såkaldt naturrum, hvor man kan sidde og drikke kaffe eller spise madpakke, mens man får oplysninger om naturen udenfor og om nogle af de
mange andre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv, der er i Midtjylland.

Fra p-pladsen ved naturcentret P3 er der en asfalteret natursti, der går
rundt i skoven, og som passerer en række friluftsfaciliteter. Her er en
større hundeskov, en bålplads, en skovlegeplads med madpakkehytte,
en motionsbane, en primitiv overnatningsplads samt en større grillhytte. Vest for den store p-plads P2 er der en shelterborg, og i den
østlige del af skoven nord for P6 er der endnu en hundeskov og en
rollespilshytte, hvor man gerne må spise sin madpakke, når der ikke er
vikinger eller orker til stede.

Afmærkede ruter

I Løvbakke Skov er der afmærket 4 forskellige vandreture, ligesom der
er en cykelsti fra Gullestrup til Løvbakke Naturcenter. I den vestlige
del af skoven har Dansk Orienteringsforbund opsat en række faste
o-løbsposter. Kort til disse findes ved P2 og P3.

Kontaktadresser

Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, 7400 Herning, tlf. 97 14 44 88
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Rådhuset,
7400 Herning, tlf. 96 28 28 28, e-mail: kommunen@herning.dk.

Skovens hemmeligheder

De game egekrat og nyere egeplantninger udgør i kraft af den store produktion af agern et eldorado for skovskader, mus og rådyr. De ældre egetræer
rummer desuden, med deres ujævne bark, mange insekter til glæde for
småfugle, ligesom de mange spættehuller og andre naturlige hulrum giver
redesteder og skjulesteder til både fugle og pattedyr.
Den varierede og til tider ret lysåbne skov giver gode betingelser for tilstedeværelsen af store tuer med røde skovmyrer. Der er dermed også føde
til grønspætten, som en stor del af året næsten udelukkende lever af myrer
og deres æg, pupper og larver. Flere steder afslører bunker af kogler under
f.eks. birketræer, at der også lever flagspætter i skoven. Flagspætterne lever
nemlig vinteren igennem af frø fra kogler, som den bearbejder i såkaldte
spætteværksteder.
Når man går tur i Løvbakkerne er der gode chancer for at se harer og
rådyr og måske ræv, mens man som regel må nøjes med at se spor efter
grævling og skovmår. Dyrespor er der mange af. Ikke blot fodaftryk, men
også andre tegn på, at der er liv i skoven - også når der ikke er mennesker
på tur!

Løvbakke Skov

Løvbakke Skov administreres af
Naturstyrelsen Midtjylland, tlf. 72 54 30 00,
e-mail: mjy@nst.dk.
Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte
naturområder. De kan fås på biblioteker og
turistbureauer, samt ved indgangene til mange
af områderne. Se også naturstyrelsen.dk

081-1109 (revideret 2011). Grafisk tilrettelægning og kort: Parabole. Illustrationer: Poul Andersen. Tryk: Scandprint A/S. Denne tryksag bærer det nordiske miljømærke Svanen. Licensnr. 541 006

Løvbakke Skov ligger ved Gullestrup umiddelbart nord for Herning.
Skoven afgrænses i dag mod nord af rute 18, der i en bue løber fra
sydøst mod nordvest og efterlader en isoleret del længst mod nord.
Løvbakke skov er på 311 ha, hvoraf Naturstyrelsen ejer 182 ha,
som overvejende består af tilplantede landbrugsarealer. Herning Kommune ejer de øvrige 129 ha, Løvbjerg Plantage mod vest og Sahlholdt
Skov mod øst.

Løvbakke Skov
Vandreture nr. 81

Løvbakke Skovs historie
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Den nordvestlige del af området kendes også under navnet, Løvbakkerne.
Løvbakkerne fremstod i 1800-tallet som et højdedrag 67 meter over havet
på omkring 50 ha med hede, marker og egekrat. I århundredets sidste halvdel sker de første tilplantninger i dette område.
Ved foden af Løvbakkerne mod syd gik den gamle adelvej fra øst til vest
tæt op ad de nu fredede gravhøje formentlig hvor skovvejen løber syd om
den store p-plads vest for naturcentret.
Sahlholdt Skov mod øst er egentlig en række ældre og mindre bondeskove,
som er blevet forbundet ved at ringe markarealer er plantet til med træer.
I 1960-erne blev der udarbejdet en stram byudviklingsplan for området ved
Gullestrup, men den blev opgivet i 1980-erne til fordel for en mere organisk
planlægning med plads til natur og rekreative interesser. Der er dog stadig
aktuelle byudviklingsplaner for arealerne vest for Gullestrup. Skovens buede
afgrænsning mod sydvest er et udtryk herfor.
I 1989 indgik Miljøministeriet og Herning Kommune en aftale, så staten
overtog ca. 100 ha kommunale landbrugsarealer mod til gengæld at erhverve
flere arealer og plante skov på dem alle. De første tilplantninger på statens
ejendomme skete umiddelbart herefter, ligesom Herning Kommune også
startede tilplantning af kommunens arealer i den østlige del af området.
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Signaturforklaring
Motorvej
Offentlig vej, åben for motorkørsel
Mindre vej / motorkørsel tilladt
Skovvej / motorkørsel IKKE tilladt
Skovspor, sti
Bevoksningsgrænse
Have / bebygget område
Løvskov
Nåleskov
Overdrev
Krat
Græs / ager
Eng
Hede
Privat skov
Privat eng
Mose
Sø
Hundeskov
Vandløb
Faunapassage
Parkering
Cykelsti
Fiskeri tilladt
Skovlegeplads
Information
Madpakkehus
Lejrplads
Grillhytte
Terrænbane
Shelter
Stats- / privat-ejet ejendom
Kæmpehøj
Afmærkede vandreruter
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Egekrat

I den nordvestlige del af Løvbakkerne findes en del egeskov og egekrat med
krogede ege. Egekrattene er rester af Jyllands oprindelige skove. Hvor de
oprindelige løvskove formentlig blev udryddet på hedesletterne allerede i
Jernalderen, overlevede skovrester på bakkeøernes sider ud mod hedefladerne op gennem Middelalderen. I de sidste århundreder frem mod 1900 forsvandt de fleste andre arter end eg. Egen kunne nemlig tåle at blive skåret
ned gentagne gange og overlevede som en dværgbusk i lyngheden. Disse
egebuske har fra slutningen af 1800-tallet fået fred og kunne begynde at
vokse til skov igen. Nattefrost, saltholdig vestenvind, kreaturbid og gentagne
stævninger har sammen med den næringsfattige jord dog resulteret i, at egekrattene har fået sin karakteristiske form med krogede træer eller mangestammede træer, dannet af rodskud fra samme træstød.
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