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Her er der gevinst hver gang

Gå på opdagelse  
i børneskovene i Viborg Kommune 

Der er seks børneskove  
- tag gerne på opdagelse i dem alle

Der er etableret 6 børneskove. Vi håber, at flere får 
lyst til at lave børneskove. Se på hjemmesiden, om 
der er kommet flere til og læs om børneskovene: 
sundhedscenter.viborg.dk/boerneskove
Du finder dem her:

Viborg, Papskoven: 
Vibækvej 42A, 8800 Viborg

Stoholm, Dynamitskoven: 
Liljevej 41, 7850 Stoholm

Frederiks, Lyngsøparken: 
P-plads ved Solvænget 172, 7470 Karup 

Ørum, Futdalen: 
Følg grusvejen mellem Veldsvej nr. 31 og 33. 
Parkér ved bommen ved Futdalen. 

Bjerringbro, Brokbakken: 
Koldskær 8, 8850 Bjerringbro

Klejtrup, Anemoneskoven: 
Parker på Fuglevænget, hvor der er sti til børnesko-
ven mellem nr. 52 og 47

I børneskoven* må du gerne:
• Gå, løbe og lege uden for stierne.
• Samle kogler, mos, nødder, bær, urter 

og grene og kviste fra skovbunden. 
• Bygge huler af grene og kviste du fin-

der på skovbunden.
• Tænde bål på bålpladsen.
• Sove i shelter, i telt eller i hængekøje. 
• Passe godt på skovens dyr, dig selv og 

dine venner. 
• Passe på skoven.

* Det samme må du i andre offentlige skove. I pri-
vate skove gælder andre regler.

I børneskoven skulle du prøve at:
• Løbe og hoppe og give den gas.
• Ligge helt stille og kigge op gennem 

træerne.
• Lukke øjnene og lytte til skovens lyde. 
• Slukke telefonen og være til stede.

http://sundhedscenter.viborg.dk/boerneskove
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Gå på opdagelse i en børneskov
Børn er halvt så meget i naturen i dag, som da deres 
bedsteforældre var børn. 
Viborg Kommune vil gerne have flere børn ud i natu-
ren og har derfor etableret seks børneskove tæt på by 
og boligområder i tæt samarbejde med de forskellige 
lokalområder. 

Børneskovene er helt almindelige skove, hvor der er 
gjort lidt ekstra for at lave et samlingssted og for at 
inspirere til aktivitet i skoven. 

I børneskovene kan store som små gå på opdagelse i 
skoven og være aktive sammen. I naturen er der højt 
til loftet og plads til ro og fordybelse. Naturen stiller 
ikke krav til os. Naturen er en fantastisk legeplads og 
et godt sted at lære! 

Børneskovene er til fri afbenyttelse for dem, der kom-
mer forbi. Større grupper kan booke. Se hvordan på:

sundhedscenter.viborg.dk/boerneskove

Vi håber, at I vil bruge naturen og samtidig respekte-
re den.

Kom ud i naturen – brug børneskovene 

Lykkehjul i alle børneskove 
Du kan dreje på lykkehjulet og få inspiration til 12 
konkrete aktiviteter, som familien kan lave sammen.

Der er gevinst hver gang.

Madpakkehus

Bålsted

Lykkehjul

Parkering

Information

Klatre

Ro, afslapning og fordybelse

Leg og store armbevægelser

Gemmeleg

Hulebyg

Tag fat

Balance på træstamme

Synge

Trille ned af bakke

Kaste med kogler/pind

Find spor fra dyr

Parkour i skovbunden

Find aktiviteterne på Naturskolens hjemmeside 
naturskolen.viborg.dk

Børneskovenes faciliteter
I alle børneskove er der en indgangsportal, et mad-
pakkehus, et bålsted og et lykkehjul. Der er informati-
onsmateriale omkring lykkehjulet og naturen i børne-
skoven, så både du og børnene kan få viden omkring 
naturen og inspiration til leg og aktivitet. 

Udover disse ting vil der i de forskellige børneskove 
være forskel på, hvad du kan finde, så gå på opdagel-
se i skovene. 

Der er mulighed for at parkere i nærheden af børne-
skovene. 

Faciliteter i børneskoven

http://sundhedscenter.viborg.dk/boerneskove 
http://naturskolen.viborg.dk

