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:
Vildmoseheste.dk/ Hanna Færregaard Andersen: 40 33 79 72
Folde, teltplads i Dokkedal samt fold ved Tofte sø. Staldplads til
eksemheste, handicapridning.
Efterskolen, overnatning t. 50 prs./ Kaj Andersen: 96 77 60 23
Primitiv overnatning / Kaj Andersen, Møllesøvej 15, Dokkedal, 96
77 60 23.
Dokkedal Camping og svømmehal: 98 31 11 71. Teltplads og hytter,
ingen folde.
Muldbjerg Kro: 98 31 60 41, godt spisested.

PARKERING OG START:
Dokkedal Nord P-plads med bord/bænke og vand: 5 trailere.
Dokkedal Strand: 5 trailere. Toilet.
Naturcentret Vildmosegård, tlf.: 96 77 66 33, med toilet, bord/bænke,
grill og vand: 10 trailere.
Lille Sø med bord/bænke: 2 trailere.
Remisen i Dokkedal efter aftale: 15 trailere.

SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
Hanna Færregaard Andersen, Kystvejen 125, Dokkedal: 40 33 79 72
OBS: Tjek altid aktuel status for sporet på
www.ridesporhimmerland.dk, da tilladelser til ridning hurtigt kan
ændres pga. ejerskift, reaktion på hestefolkets adfærd og lign.

SPONSORER
Dokkedal Camping, Mulbjerg Kro, Friluftsrådet
Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

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

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

NORDØSTHIMMERLANDSSPORET

LILLE VILDMOSE
OG
HØSTEMARK SKOV

SEVÆRDIGHEDER: (se nr. på kort)

Varieret tur gennem højmose- og fennelandskab samt skov. Lille
Vildmose er planlagt som Nationalpark, da området rummer
Nordeuropas største, uforstyrrede højmose og der længe har været
etableret 2 reservater med udsigtstårne med udsyn over indhegnede
store områder med oprindeligt dansk kronvildt samt vildsvin, ynglende
kongeørn, ynglende traner og Danmarks største skarvkoloni. Husk
kikkert og fuglebog.
Pindstrup mosebrug (6), indvinding af tørv til sphagnumproduktion.
Mulbjerge og Stejlgabet (11), et gammelt fi skerleje ved
Kattegatkysten, udstillingsbygning
3 udsigtstårne (4, 5, 8) ved Høstemark Skov og Tofte Sø
Birkesø og Lillesø med bl.a. syngende nattergal
Naturcenter Vildmosegård (7), herfra kan rekvireres naturvejleder til
guidede ture, 96 77 66 33.
Den gamle Remise i Dokkedal (11), kulturhistorisk værksted,
arbejdende smedie med tørvegravning-og landbrugsredskaber.
Indhegning (13) med vildheste (Konik - heste) og vildokser. Konik
hesten er nært beslægtet med den oprindelige europæiske vildhest.
Kystvejen er stærkt trafikeret, så besøg stedet (P-plads og udsigtspost
med information) i bil på vej til eller fra en tur på sporet.

PAS PÅ:
Der må ikke rides ind i skoven væk fra sporet.
Stranden syd for bademolen ved Dokkedal er til badende.
Åben ild på mosejord er forbudt. Pas på med tobaksrygning.
Brug insektmidler fra juni til september, da hestene kan blive urolige
pga. mange bidende insekter i området.
Ca. 3 km på asfaltvej med en del trafik.
Kontakt: Randi S. Petersen, 9839 2905, info@ridesporhimmerland.dk

1-DAGSTUR PÅ 16 ELLER 25 KM

Læs mere om sporet på
www.ridesporhimmerland.dk

