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.

OVERNATNING OG OPSTALDNING:
- Shelters ved Mosskovpavillionen, lav spiltov mellem træer.
- Klodholm lejrplads (telt), lav spiltov mellem træer.
- Safari Camping, Rebild (telt/hytte), forudbestil fold på
tlf. 9839 1110.
- Hoteller: Rebild Park, Cromwell, Rold Storkro og Rebild
Vandrerhjem.
Overnatning for heste i øvrigt: Se www.islandshest.dk.
SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
- Randi Stub Petersen - info@ridesporhimmerland.dk
OBS! Sporet er delvis lagt på private veje med tidsbegrænset tilladelse. Check altid sporets aktulle status på
www.ridesporhimmerland.dk - inden du rider!
SPONSOR
Friluftsrådet, Spar Nord, Safari Camping
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.

Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

SEVÆRDIGHEDER:
Bregnesøen med åkander og flere små skovsøer
Gravlevdalen med Lindenborg å og Gravlev sø
Lille Blåkilde, Ravnkilde og Kovrsbækkens væld
Ældgammel vejdæmning over ådalen med tilhørende hulveje
Rebild bakker - falske bakker, gamle issøterrasser
Troldeskoven og Urskovens krogede bøge
Talrige broncealderhøje og andre fortidsminder
Rigt varieret skov, mose, eng og hede
Rådyr, sortspætte, rørhøg, vandstær, kildeørred og hejrer
Jordfaldshuller, hekse, røvere og folkemyter
Turen kan kombineres med sporet Rold skov: Arden-St. Økssø (13km)

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

ROLD SKOVvandmiljøer og gravhøje
1 DAGSTUR PÅ 18 KM

Roldsporet krydser det ældgamle vadested over Ravnkilde. Kilden er fredet, så rid ikke i
bevoksningen!

PARKERING OG START:
Markeret på kort (max. antal trailere angivet her):
- Rasteplads ved Møldrupvej (Skørping - Astrup) - 10
- Rasteplads Skørpingvej (lige øst for Rebild) - 20
- Rasteplads ved Rebild Kirkevej - Buderupholmvej - 5
- Fruesko P-plads ved Buderupholmvej - 5
PAS PÅ:
Bundgårdens Kirkevej (grusvej forbi Bundgården mellem Ll. Blåkilde
og Ravnkilde) er en privat fællesvej. Vis hensyn og rid vest om gården.
Statsskoven støder op til Lindenborg skovdistrikt, hvor ridning ikke
er tilladt. Syd for Mosskovpavillonen er anvist spor gennem Statskoven langs østsiden af jernbanen til Arden Sports Rideklub. Se også
ridesporet »Rold Skov: Arden - St. Øksø«.
Læs mere om ridning i Statskoven på www.sns.dk/Buderupholm/oplev/
ridesti.htm
TURBESKRIVELSE:
Se www.ridesporhimmerland.dk og www.islandshest.dk/spor.

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

Læs mere om sporet på
www.ridesporhimmerland.dk

