Momhøje Naturcenter

tilbyder
natur- og aktivitetsoplevelser for alle.

Her er skovlegeplads, handicapsti, vandrestier, ridesti, mountainbikerute, faste
orienteringsposter, grillpladser, teltplads,
shelters, hovedbygning med flere muligheder; bål-laden m. stor grill, udstilling,
mødelokale m. køkkenfaciliteter (40 personer), sovesal (ca. 40 personer), toiletter.

Faste Orienteringsposter: I efteråret
2007 opsættes ca. 40 faste orienteringsposter. Kort vil kunne tages i bålladen –
så er man i gang.
Grillpladser: Ved skovlegepladsen, skovrastepladsen og shelterspladsen er der
bålsteder med 2 store hæve/sænke-grill
på hver plads. Brænde kløves på huggepladsen, lige ved brændeskuret – pas på
små nysgerrige fingre når der kløves!!!

Momhøje er på 80 hektar, svarer til 12
fodboldbaner. En del af arealet er tidligere
brunkulsleje, dette har skabt det spændende og varierede terræn – der er som
skabt til aktiviteter. Her er også skov,
hede og mose.

Leje af mødelokale
og sovesal

Mod nord ligger 4 gravhøje, den største er
Store Momhøj, som med sine 95 meter
over havet er Ringkøbing - Skjern Kommunes højeste punkt.

Mødelokalet kan lejes af : Institutioner,
børnehaver, skoler, handicapgrupper, undervisningssteder, foreninger. Lokalet kan
ikke lejes til private formål.

Skovlegeplads,
stier og grillpladser
Skovlegepladsen ligger lige nord for
bål-laden,
der er faldunderlag af lyng,
redskaberne er godkendt af legepladsindspektør, men færdsel sker stadig på
eget ansvar.
Stier: Handicapstien er 1,3 km. Her er
adgang for alle med bevægelsesproblemer; kørestole, rollatorer, barnevogne o.
lign.
Øvrige vandrestier, med varende længde
– som trampestier og delvis på de eksisterende skovveje.
Ridesti er markeret primært langs ydergrænserne til skoven.
Mountainbikerute med stor teknisk
sværhedsgrad og godt 4 km lang, udgår
umiddelbart nord for den store P-plads.

Faciliteterne kan lejes - reserveres hos
Ringkøbing – Skjern Kommune, Natur og
Miljø, Karen Rindom , tlf. 9974 1550.

Det koster 400 kr. at leje i kortere tidsrum dvs. i perioderne kl. 8 - 12, fra kl. 13
– 17 og kl. 18 – 22. Lokalet kan lejes for
en hel dag for 700 kr.
Sovesal kan lejes for 1000 kr. per overnatning.
Lejes mødelokale og sovesal sammen koster dette 1000 kr. per døgn.
Der kan max. lejes for 3 døgn ad gangen.

Shelters: På shelterspladsen ligger 4 shelters.
Disse kan reserveres for max. 3 døgn ad gangen. Hvert shelters kan indeholde 5 voksne eller
6-7 børn, antallet af voksne – børn oplyses ved
reservation, da der måske kan være 2 grupper
der deles om shelterne. Shelters kan lejes med
ankomst fra kl. 15 og afrejse senest kl. 11 Der
er vandhane ved pladsen. Der er 3 bordbænkesæt og bålplads med 2 grill.
Mellem shelterspladsen og skovrastepladsen
ligger 1 shelter. Dette shelter kan ikke reserveres, men skal stå til rådighed for besøgende der
ikke har reserveret. Har en gruppe reserveret
alle 4 shelters, men
vil gerne ”brede” sig
og tager det enlige
shelters i brug, skal
gruppen rømme til
fordel for nye besøgende.
Det er gratis at benytte shelters

Kørevejledning. Momhøje Naturcenter,
Kibækvej 19, 6933 Kibæk.
Fra hovedvej 12: Følg skiltene fra rundkørslen
ved Kibæk.
Fra hovedvej 15: Følg skiltene fra Haunstrup
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Uregelmæssigheder. Ser du et væltet træ der
ligger i vejen, er der redskaber der er i stykker
på skovlegepladsen, har du et godt forslag til
forbedringer, er du meget velkommen til at ringe til projektleder Poul Gregersen, tlf. 2360
3634
Ser du direkte ulovligheder, anmeldes disse
straks til Kibæk Politi, tlf. 9699 1448.
Politiet bruger Momhøje til eftersøgningstræning
med hunde, hvorfor de er bekendte med området og kommer jævnligt.
Yderligere information fås hos:

På den lille
lejrplads,
modsat
hovedbygningen kan
telte opslås.
Det er gratis

Momhøje
Naturcenter

Fiskeri: Vandet i søerne er, p.gr.a. brunkulsgravningen, for surt til at fisk kan leve i det.
Fiskeri er derfor formålsløst.
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Sheltersplads og teltplads

Vis hensyn!
Hund – kun i snor: Hund er velkomne, men
kun i snor! Løse hunde forstyrrer vildt og yngel,
Andre besøgende kan være nervøse for hunde –
derfor skal hunde føres i snor. Gentagne overtrædelser anmeldes til politiet.
Brug af åben ild: Der må kun tændes bål på
de tre bål- og grillpladser.

Velkommen til Momhøje

naturen må gerne betrædes og benyttes

men gør det med omtanke!

Ringkøbing-Skjern
Kommune

