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Stier mod Billund Kommune
Følg markeringerne i Hovborg Plantage A/S

Sporet gennem Klelund Plantage
Dette spor er egnet for kørestolsbrugere fra Kroen (1) til
Klelund plantage(9). Gennem plantagen kan man vælge at
følge de bedst etablerede stier. Den sidste del af ruten er
ikke egnet for besøgende på hjul, i stedet kan man herfra
følge Råbjergvej og Plantagevej tilbage til Hovborg.

Stier mod Varde Kommune
Følg ”Kyst-til-kyst”stien gennem Baldersbæk Plantage mod
vest.

Korte sløjfer i centrum:
Mørkegrøn rute 1,1 km, ca. 15 min.
Blå rute
1,5 km, ca. 20 min.
Sort rute
2,1 km, ca. 30-35 min.
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