Sjørup Skov, der er en del af Feldborg Statsskovdistrikt, omfatter 331 ha (hektar, 1 ha = 10.000 kvm). Ca. 10% af arealet er
løvtræ, 81% er nåletræ, mens 9% er åbne arealer som f.eks. hede, søer, moser og sletter.
Tilplantning af skoven startede omkring år 1875 på tidligere
hedearealer, som var opkøbt af staten. I løbet af ganske få år
blev der rejst skov i hovedparten af området.
Vandreture:
Distriktet har afmærket tre forslag til vandreruter, som man kan
vælge at følge rundt i skoven (se kort på bagside).
Løbenumrene i parentes i den følgende tekst, er henvisninger til
kortet.
Skovdriften
Skovarealerne drives efter bæredygtige principper. Det vil
blandt andet sige, at der produceres træ af høj kvalitet til træindustrien samtidig med, at friluftsliv og naturoplevelser er ligeværdige driftsformål. Op til i dag er skovens fornyelse mest sket
ved plantning efter fældning eller under skærm af den gamle
bevoksning. Fremtidens skove vil i højere grad blive drevet efter naturnære principper. Det naturnære består bl.a. i, at nye
træer sår sig selv, efterhånden som de gamle fjernes, således at
man ikke længere behøver at plante. Et eksempel på dette kan
ses vest for Virkelyst (1) i de ca. 45 år gamle kæmpegraner
(Abies Grandis). Her selvsår forskellige små træer sig, f.eks.
birk, ædelgran og Abies grandis i de lidt lysere huller i bevoksningen. Ad åre vil man få en bevoksning med mange forskellige
aldre og træarter. De gamle træer høstes løbende i takt med, at
de enkelte stammer når den dimension, som savværkerne helst
vil have.
Flere forskellige steder i skoven er der træer, der stammer tilbage fra de første tilplantninger. Bl.a. to kæmpe ædelgraner ved
Dolbergsvej (2) og tre mægtige douglasgraner på Grøndalsstien
(3). Disse gamle træer har distriktet fredet.
En del af nåleskoven skal i de næste 15 år konverteres til løvskov af f.eks. eg og bøg. Disse træarter er man visse steder først
nødt til at plante, fordi der ikke findes frøtræer i forvejen. Eksempler på dette ses syd for Lange Margrethes Vej, hvor der er
plantet ung egeskov under de gamle graner (4). Målet er, at ca.
1/3 af Sjørup Skov er løvskov om ca. 100 år.
Ud over at producere træ, klippes også pyntegrønt i Sjørup
Skov. På arealerne syd for Virkelyst (5) ses bevoksninger med
pyntegrønt af træarterne nobilis og nordmannsgran.

Naturområder
I skovens sydlige del støder flere naturarealer op til Sejbækken.
Ved (6) er der foretaget naturpleje i form af rydning af selvsåede træer på heden. Senere vil arealet blive plejet ved fåregræsning.
I skovens nordlige område lige øst for den gamle planteskole
(7) er der foretaget frilægning af arealerne omkring de små søer,
så de fremtræder attraktivt i landskabet.
Geologi og fortidsminder
Stilstandslinien - den linie, hvortil isen nåede i sidste istid - løber midt gennem Sjørup Skov. Skovens nordlige del ligger på
morænebakkerne, mens den sydlige del ligger på hedesletten.
Langs stilstandslinien boede stenalder- og bronzealderfolkene.
Derfor er der mange fortidsminder i skoven, således bl.a. 2
markante langdysser (8) og en enkeltmandsgrav (10). "Den gl.
Landevej" (9) er oldtidsvejen mellem Viborg og Holstebro.
Publikumsområder.
Sjørup Skov besøges meget af publikum. Distriktet har indrettet et område til den mere intensive publikumsbenyttelse (11).
Her er p-plads og ved søen en teltplads og et shelter til fri afbenyttelse. På grill-pladsen, hvor der normalt er brænde til rådighed, kan man riste sine pølser, mens man forsøger lykken med
fiskesnøren i søen. Der er anlagt en sti til området, som er egnet
til handicappede, f. eks. brugere i kørestole.
I den indhegnede hundeskov (12) kan hunden luftes uden snor.
Hunde er også velkomne i den øvrige del af skoven, men skal
her holdes i snor.
Praktiske oplysninger
Vil De vide mere, er De velkommen til at kontakte
Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tel.
97454188 eller 97452320, e-mail: d62@sns.dk eller via distriktets hjemmeside www.sns.dk/feldborg, hvor der også er
oplysninger om andre friluftstilbud på distriktet

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet forvalter naturområder over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur- og kulturværdier.
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I skoven og på kortet er markeret
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Den grønne tur er ca. 3.5 km.
Den røde tur er ca. 5.6 km.
Den blå tur er ca. 5.3 km.
Tallene på kortet henviser til teksten
på folderens anden side.

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997

