Udgivet af Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland med støtte fra Friluftsrådet
TAKT OG TONE I NATUREN.
Tag hensyn til andre, når du rider. Mange ikke-ryttere synes, at en
hest er et stort og farligt dyr. Tag hesten op i god tid, passer andre
vejfarende i skridt, også andre ryttere. Giv dig tid til at snakke med
andre brugere af naturen. Stå af og lad dem klappe din hest.
Efterlad ingen spor i naturen
Rid enkeltvis på smalle veje.
Rid i midten på grusveje eller i rabatten. Aldrig i køresporene
af hensyn til cyklister og gående.
Rid kun hurtigt der, hvor du kan se langt frem.
Huse og gårde, indhegninger med dyr, fodgængere, børn,
cyklister og parkerede biler passeres i skridt.
Rid aldrig ind på dyrkede arealer, stubmarker eller brakmar
ker eller i private skove uden at have en direkte, personlig
tilladelse fra ejeren.
Tag hensyn i jagtsæsonen ved passage af jagtrevirer.
Rid kun der, hvor det er lovligt, og respekter skilte med
“Ridning forbudt”.
Sker der skader på marker, hegn, biler eller andet, så få fat i
ejeren og efterlad din adresse.
Et roligt ridt giver de største naturoplevelser.
Sådan passeres befærdet vej: Rid i kolonne, alle drejer 90 grader
og passerer på een gang (læs websiden: Sikker ridning i naturen).

OVERNATNING OG OPSTALDNING:
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø: Mindre
folde, evt. boks samt sovesal, høloft eller teltplads. Bad, toilet, kiosk,
tlf. 9649 5900, mail@meldinfo.dk, se www.meldinfo.dk (5).
Hyllebjerg Rideklub, Trendåvej 19, Hyllebjerg, 9640 Farsø. Formand Asbjørn Larsen, 9867 8195. Folde på ridebane, spiltov i læskur
samt teltplads og lille køkken, toilet. Langt til købmand (8).
Shelters i Myrhøj Plantage (6).
Stistrup Camping (7), Gl. Viborgvej 13, 9640 Farsø, tlf. 9863 6176,
se www.stistrup.dk-camp.dk/ Teltplads, hytter, græsfold, cafeteria og
svømmebassin

PARKERING OG START:
Syd: Meldgaard Heste, 10 trailere.
Syd: P-plads Risgårde Bredning. 10 trailere, borde og bænke.
Nord: Hyllebjerg Rideklub. 5 trailere efter anvisning fra formanden.
Uhrehøje plantage, indkørsel i nordøstlige hjørne: 2 P-pladser (3-5
trailere) ad skovspor med variabel kvalitet. Bord og bænke.

SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
Jeanette Meldgaard, Meldgaard Heste, 9649 5900 mail@meldinfo.dk
OBS: Tjek altid aktuel status for sporet på
www.ridesporhimmerland.dk, da tilladelser til ridning hurtigt kan
ændres pga. nye muligheder, ejerskift, reaktion på hestefolkets
adfærd og lign.
Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

HVEM ER VI?
Gruppen Ride-og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk
Islandshesteforening, Dansk Rideforbund og Dansk Køre Forbund,
som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor
equipager uden problemer kan nyde naturen.

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

MIDTVESTHIMMERLANDSSPORET

Grønnerup –
Myrhøj og Uhrehøje
– Hyllebjerg
SEVÆRDIGHEDER: (se nr. på kort)

Trend (1) og Stistrup ådale (2) med varieret og kuperet landskab.
Myrhøj og Uhrehøje plantager med hede, søer, gravhøje og
udsigtspunkt over Risgårde Bredning (3).
Hestebadning i Risgårde Bredning (4).
Meldgaard Heste med kiosk og butik med rideudstyr, mv. (5)
Turen kan fra Hyllebjerg kombineres med Nordvesthimmerlandssporet: Løgstør – Rønbjerg - Vitskøl - Ranum eller Volsted Hvalpsundsporet.
Pjecer om landskabet:
Myrhøj Plantage og Uhrehøje Plantage og Ertebølleruten (cykelrute)
- begge fra Nordjyllands Amt.
Der kan køres med hestevogn på alle strækninger undtagen i
Møllebakkeskov og visse spor i plantagerne.

PAS PÅ:
Der må ikke rides op på gravhøje.
Ungå så vidt muligt at anvende cykelsporene.
Undgå at ride på opblødte stier ad afmærkede vandre- og cykelspor.
Uhrehøje og Møllebakken kan være afspærret i jagtsæsonen. Kontakt
Farsø Jagtforening.
Farsøvej er meget traffikeret.
Ved ridning fra Hyllebjerg Rideklub mod syd, rid hensynsfuldt, når der
rides ind i indkørslen Trendåvej 23 til stien mod Gl.Kirkesti.

Kontakt: Randi S. Petersen, 9839 2905, info@ridesporhimmerland.dk

1 dags tur på 25 km

Læs mere om sporet på
www.ridesporhimmerland.dk

