Turforslag – ikke alle ruter på kortet er
beskrevet.

Velkommen til Lyne

Et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune,
hvor vi har naturen lige uden for døren

Billeskoven- Starbæk Mølle. Vandretur. Turen fra Lyne og
retur er ca. 7,2 km.

Du kan tage turen fra Lyne eller du kan vælge at parkere din bil ved
kartoffelcentralen. Du følger grusvejen mod syd til den smukke
Billeskov, som blev plantet i 1995-1997. Efter Billeskoven går du
gennem slugten mod Lydum å som kan passeres via en spang. Herfra
kan du gå til Starbæk Mølle hvor der findes et bord-bænkesæt.

Lyne Skov. Vandretur ca. 1,4 km.

Gå ad stien fra Lyne by og udforsk skoven på egen hånd. Der er
adgang på alle stier. På den åbne plads i skoven er der bålhytte,
shelters og naturlegeplads. Pladsen fungerede som Lynes sportsplads
fra 1935 til 1950.

Søerne nord for Lyne. Vandretur ca. 2,4 km omkring
begge søer. Turen fra Lyne og retur er ca. 9,6 km.

Tag en travetur ved søerne, som er etableret efter grusgravning.
Hunde skal altid holdes i snor og af hensyn til ynglende fugle, bl.a.
den sjældne Lille Præstekrave henstiller vi til at hunde slet ikke
medtages i perioden 15. april til 15. juli. Adgang til søerne sker til
fods eller på cykel.

Starbæk M øllesø. Her er det muligt at nyde m edbragt
m ad og drikke.

Du kan se mere på ”STIFINDEREN” på RingkøbingSkjern Kommunes hjemmeside. Du kan også få
flere informationer/fortællinger på www.lyne.dk.

Hvor der tidligere blev gravet grus er der nu fine søer.

Tak til de lodsejere som har inviteret os
til at gå på deres jord.
Vis hensyn og pas på naturen.
Affald – herunder efterladenskaber fra
hunde, må ikke efterlades i naturen.
Hunde skal altid holdes i snor.

Forslag til vandreog cykelture
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Shelterplads lige nord for Lyne by.

Lyne øst. Ca. 5,6 km.

Vandre- eller cykeltur. Mellem Strellevvej og Knudevej følger du
markvejen gennem en mose – her ses om sommeren kærulden med
sit vattotlignende uldhår.

Turforslag
Glibstrup vest / Lydum å. Vandretur med gummistøvler.
Hunde må IKKE medtages. Længste rute = den
beskrevne er ca. 5,0 km.
Ruten kan afkortes som vist på kortet. Unikke naturoplevelser. Velegnet
som aftentur med solnedgang. Start ved skiltet "P" ved Gejlgårdsvej 4.
Gå mod vest ad Gejlgårdsvej – mod syd ved første markvej på venstre
hånd. Indgang til engen via stente. Der er husdyr i engen
(kreaturer/heste), så det er vigtigt at udvise respekt. I perioder går
tyren i engen - der vil være opslag herom ved stenten. Følg åen mod
vest og ”turen” slutter. På sigt håber vi, der bliver forbindelse til et
stisystem videre mod Lydum. Nyd igen den dejlige tur langs åen på
tilbagevejen mod øst. Udgang via stente i engens østlige del. Følg den
nordlige del af diget øst på. Gå langs vestsiden af granhegnet til
Gejlgårdsvej. Afslut mod vest til parkering.

Glibstrup øst. Vandretur ca. 2,8 km. Der findes et
bord/bænkesæt på ruten.

Parkering i skoven på Glibstrupvej. Følg Glibstrupvej over åen mod nord
- til venstre ad Gejlgårdsvej - venstre efter nr. 5 (3. vej). Gå over åen
og gennem skoven til Glibstrupvej. Mærk fortiden i form af gravhøjene.
Sidste del af skoven er bøgeskov - en af de vestligste i Danmark. Til
venstre ad Glibstrupvej - højre ad Hustedvej - venstre langs skovbrynet
mod nord - senere mod vest - retur til Glibstrupvej. Gå evt. via stente
ind på den fredede hede og se "fårefolden" - endnu et levn fra fortiden.

Møllevejen. Cykeltur ca. 9,3 km.

God tur, hvor du kan opleve naturen og mærke suset fra 10 vindmøllers
vinger. Fra Lyne by til Møllevejen kører du på Nørhedevej forbi Lyne Gl.
Elværk. Elværket er fra 1913. Den gamle bygning blev reddet af aktive
frivillige, der fik den sat i stand, og i 2007 fik den bevaringsprisen.

Ulbæk – Billeskoven - Lyne Cykeltur. Ca. 6,2 km.

Undgå at cykle på hovedvejen – tag turen over Ulbæk. Hovedvejen skal
kun krydses, og straks er du i det naturskønne område, som fører til
Billeskoven. Udforsk Billeskovens mange stier og tag gerne turen tilbage
til Lyne via Glibstrupvej.

Lummerbækvej. Cykeltur. Ca. 12,8 km fra Lyne via
Glibstrupvej og retur.
Besøg nabosognet Kvong. Vi anbefaler at køre turen fra Kvong
Langhedevej via Lummerbækvej og ind på Hustedvej. Så kan du opleve
udsigten over Lyne Husted fra de høje punkter. Overalt på Hustedvej er
der en fin udsigt over ådalen.

Lyne – Kjærgård Plantage. Cykeltur. Ca.11,9 km.

Cykeltur ind i nabosognet, Strellev. Noget af turen går via markveje og
grusveje. Undervejs kan medbragt mad og drikke nydes i bålhytten i
Kjærgård Plantage. Tag videre ind ad Kjærgårdsvej og retur til Lyne via
Knudevej.

Østergårde. Cykeltur. Ca. 13,1 km

Tag markvejen ved Nørhedevej 24 mod nord. Du når til Tinghedevej og
må krydse hovedvejen inden du når Østergårdevej. Kort efter
hovedvejen tager du markvejen mod nord ved gyllebeholderen. Om
sommeren kan der være kreaturer på vejen. Følg Nærildvej hen til
Østergårdevej og kør mod hovedvejen, men drej fra igen ind på
markvejen efter transformatorstationen. Markvejen fører dig til
Knudevej, som du kan tage retur til Lyne via mosen (se beskrivelse i
Lyne Øst.)

STIFINDEREN til Naturens Rige

