Velkommen til
Sønder Heden Plantage
Sønder Heden Plantage er ejet af Varde Kommune. Den er 196 ha og ligger i kanten af Varde mod
sydvest. Plantagen er åben for alle året rundt.
Sønder Heden Plantage er plantet fra 1866 til 1925
i en tid, hvor man ønskede at omdanne heden til
skov. Flere steder er der åbne arealer uden tilplantning. Her kan du opleve stemningen på den gamle
hede, som førhen bredte sig milevidt omkring
Varde. I dag består plantagen både af nåletræer og
løvtræer. Andelen af nåletræer er dog størst. Den
midterste del af skoven er kuperet af indlandsklitter.
Skoven har både afmærkede vandre- og MTB
ruter.
Soldaterne fra Varde Kaserne bruger plantagen til
øvelser. Du kan møde dem, når de motionerer på
stierne eller kommer gående med fuld oppakning.

Lidt om at færdes i skoven

OK West
Orienteringsklubben West blev startet i 1962 og
har i dag ca. 100 medlemmer i alderen fra 3 til 80
år.
Medlemmerne kommer fra hele Varde kommune.
Vi har nogle af landets bedste og sværeste skove
i form af klitplantagerne langs kysten, fra Ho til
Nymindegab.
Hver uge arrangeres der træningsløb i samarbejde
med klubben i Esbjerg. I vinterhalvåret (oktober
- marts) løber vi hver lørdag fra kl. 13-15, og i sommerhalvåret (fra april - september) løber vi hver
onsdag fra kl. 17.30 - 19.30. Til træningsløbene er
der baner til alle: Uøvede, øvede, unge som ældre.
Ud over træningsløbene er der også mulighed
for at deltage i konkurrenceløb (åbne løb) rundt
omkring i landet, stort set hver søndag fra marts til
oktober.
Vi har klublokale på Vrøgum gamle skole, Fiilsøvej 30, 6840 Oksbøl, hvor det første træningsløb i
måneden normalt starter fra.
Læs mere om klubben på

www.okwest.dk

Husk at tage hensyn, når du færdes i skoven:
• Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
• Vis hensyn til dyr og planter
• Pas godt på hegn - brug lågen, hvis der er en
• Efterlad ikke affald - heller ikke denne folder
• Hold hunden i snor

Vil du prøve mere?
"Find vej i Sønder Heden" er en del af det landsdækkende koncept "Find vej i Danmark".

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

www.viinaturen.dk
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Se hele kortet med mulighed for at hente endnu flere baner på www.findveji.dk.

Signaturforklaring
Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)
Gult er græs (marker og åbne områder)
Blåt er vand (grøfter, moser og søer)
Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere).
Den brune farve bruges også til asfalterede veje.
Sort er sten og stendiger, huse, hegn, skovveje og stier
(jo tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)
Olivengrønt er privat område!
Enligtstående træ
Stub
Myretue
Bord / Bænk
Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen vender.

Brug mobilen
Scan QR-koden her, eller find linket
på www.findveji.dk/projects/6278,
og prøv quizruten.
Ved hver post på ruten får du et
spørgsmål, som skal besvares på din
smartphone.
Tag turen alene, eller dyst med venner, familie eller
skolekammerater.
Registrer dine fundne poster på
www.findveji.dk og kom med i
"Hall of Fame"
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