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
brakmarker 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.

SEVÆRDIGHEDER:
Varieret og kuperet skov og mose
St.Øksø med hestebadning (8)
Røverstuen - et jordfaldshul med en dunkel historie (9)
Hestegravene - et andet jordfaldshul med gys (10)
Hvass Sø - idyllisk skovsø (11)
- lokaliteterne 9-11 ligger lidt fra sporet, så lad hesten få en pause
ved et træ og besøg dem til fods.
Mosskovpavillonen - et gammelt traktørsted, periodevis servering,
hestebom (7)
Skovfogedbøgen (13)
Havemosen - spændende mose, hold udkig efter kronvildt (12)
Den nedstyrtede flyvers plads (3)
Turen kan kombineres med sporet Rold skov - vandmiljøer og gravhøje
på 18 km.

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

ROLD SKOV
Arden - St.Økssø
Op til 13 km/ 2-3 timer

OVERNATNING OG OPSTALDNING:
Jytte Sigfredsen, Birkevej 15, 9510 Arden. 9856 1919
2485 6314. Telt/husrum (bed and breakfast) og fold/
boks/foder (5)
Primitiv overnatning ved Den Nedstyrtede Flyvers
Plads, bag Mosskovpavillonen (3).
Shelters ved Mosskov Pavillonen, Møldrupvej 34,
9520 Skørping. 9839 2033/9856 5900.
Arden gl. gæstgivergård og kro, Vestergade 15, Arden.
9856 1005
SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
Randi S. Pedersen, 9839 2905,info@ridesporhimmerland.dk
OBS! Sporet følger både Statsskovens anviste spor (se
www.sns.dk/Buderupholm/ridesti.htm) og private veje med tidsbegrænset tilladelse. Check derfor altid sporets aktuelle status
inden du rider ud (se www.ridesporhimmerland.dk).
SPONSOR
Friluftsrådet, Arden Sports Rideklub.
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.

PARKERING OG START:
Arden Sports Rideklub, Brovej 5, Arden (4)
Rasteplads på Møldrupvej (ml. Skørping-Astrup), 1 km nord for Mosskovgård.
P-plads v. indkørsel til Jamborettepladsen før Skovpavillonen (ved 2)
For enden af Rebild Skovhusvej ved bålstedet.
Der henvises til at benytte de anviste P-pladser.
PAS PÅ:
Gangstien rundt om St.Øksø er kun for gående. I den del af Statskoven, som dækkes af kortet, er ridning kun tilladt ad det beskrevne
ridespor. Sporet er opmærket med gule hestesko. Ved »A« kan sporet
periodisk være sumpet. Følg da grusvejen. Spor opmærket i Lindenborg Skovdistrikt er forbeholdt ryttere fra Arden Sports Rideklub.
TURBESKRIVELSE: Se www.islandshest.dk/spor.

Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

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

Læs mere om sporet på
www.ridesporhimmerland.dk

