
Tag familien med på Corona-fri påsketur
i Vesthimmerlands spændende natur
DN Vesthimmerland foreslår ture til unikke naturperler
hvor der normalt ikke kommer så mange mennesker

Naturen er et fristed med nye oplevelser og 
frisk energi - uden risiko for corona-smitte, 
blot man holder god afstand til alle andre 
end sin egen husstand. Så hvad med at 
bytte den traditionelle påskefrokost ud med 
en tur ud i naturen?

Vi har her samlet nogle forslag til ture og 
steder, vi selv holder af og synes er spæn-
dende - og hvor der normalt ikke kommer ret 
mange mennesker.

Se numrene på kortet og find en kort omtale 
nedenfor. Koordinaterne er decimalgrader.

Der findes turfoldere eller andet materiale 
til nogle af stederne. Dem linker vi til under 
hver omtale - så kan du selv hente materia-
let ned og tage det med.

Nederst findes links til et par apps og en 
flot folder, der er gode at have med ud i na-
turen. 

God fornøjelse og husk, at i private skove 
må man kun  færdes på stier og veje. I kom-
munale og statslige skove må man færdes 
overalt - men tag hensyn til de sårbare 
planter, dyr og fugle.
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Næsby Dale
Næsby Dale er en dramatisk V-formet dal, hvor overfladevandet har skåret sig så 
dybt ned i landskabet, at det i dag er grundvand, der løber i bækken i bunden. Nord 
og syd for Næsby Dale ligger Kragdal og Skovsørens Dal, som man når til fods langs 
stranden.
Klinten netop her er op til 35 meter høj og er et af de få steder i Limfjorden, hvor 
havet konstant gnaver af kysten.
Adgang ad afmærket sti fra P-pladsen ovenfor slugten.
GPS: Næsbydalevej,  9681 Ranum. Koordinater:  56.911597° N - 9.180584° E

De Himmerlandske Heder
Vindblæs Hede, Oudrup Hede, Lundby Hede, Ajstrup Hede og Kyø Dale danner tilsam-
men De Himmerlandske Heder. Området er populært, men så stort, at der er rigelig 
plads til alle uden nogen risiko for Corona-smitte.
De fleste besøgende bruger P-pladsen ved Aars-Løgstør landevej, hvorfra der er sti 
til Skarp Salling-karrets findested. Men hvorfor ikke i stedet prøve at starte turen 
fra den lille P-plads på Lundby Hede. Her er der en informationstavle, der viser sti-
forløbene både øst og vest for pladsen.

GPS: Halkærvej,  9240 Nibe. Koordinater:  56.936351° N - 9.462993° E

Navnsø
Navnsø og landskabet omkring søen er fredet og ligger som en bevaret rest af de 
store hedeområder, der tidligere dækkede store dele af Vesthimmerland.
Søen er en hedesø med sandbund, lav dybde og klar vand. Den har i generationer 
været brugt som badesø af de lokale beboere i området. Søtypen kaldes lobelia-sø 
efter en plante, som vokser på bunden af meget rene søer. 
Der er gangsti hele vejen rundt om søen.

GPS: Præstevej, 9600 Aars. Koordinater:  56.878706° N - 9.442462° E

Højris Mølle
Bæveren har slået sig ned ved Sønderup Å og er man heldig, finder man måske spor 
efter den flittige dæmningsbygger også på Danmarks Naturfonds ejendom, Højris 
Mølle. Her slynger åen sig gennem fredede enge mellem stejle skrænter med skov 
og oprindeligt egekrat. Stierne kan være vanskelige at følge, men færdsel til fods er 
tilladt på hele arealet døgnet rundt. Start på P-pladsen lige før åen, når man kommer 
fra Skivum-siden.

GPS: Højrisvej 24, 9240 Nibe. Koordinater:   56.880142° N - 9.610395° E

Tranemosen ved Hyllebjerg Kirke
Tranemosen og det fredede, bakkede landskab bag Hyllebjerg Kirke er en af de mest 
oversete naturperler i Vesthimmerland. Det fredede område ejes dels af Vesthim-
merlands kommune, dels af Naturstyrelsen - måske det delte ansvar er forklaringen 
på mosens og bakkernes stedmoderlige behandling. Men det forringer ikke glæden 
over den smukke natur netop her. Start fra P-pladsen ved foden af bakken øst for 
kirken. Er der for vådt omkring mosen, så parker ved kirken og start herfra i stedet.

GPS: Hyllebjergvej, 9640 Farsø.  Koordinater:    56.827191° N - 9.317840° E

  Hyllebjerg Kirke, 9640 Farsø.  Koordinater:     56.826738° N - 9.309251° E

Risgårde strand og strandenge
Den lille landsby Risgårde vest for Strandby kan bryste sig af et rigtigt udsigtstårn, 
der giver mulighed for at flot kig ud over Risgårde Bredning og de unikke strandenge, 
der findes netop her. Stil bilen ved udsigtstårnet og find vejen ned til stranden, hvor 
alle kan færdes frit, mens man nyder ikke blot den friske havluft, men også de sær-
prægede strandenge med deres særlige bevoksning, vandhuller og render.

GPS: Nakkevej , 9640 Farsø.  Koordinater:     56.768617° N - 9.207335° E

Lerkenfeld Ådalsstien
Den nye sti i Lerkenfeld Ådal byder på en cirka 10 km lang, afmærkede vandretur 
mellem landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted. Det er er en tur gennem et 
storslået og varieret gammelt kulturlandskab, der byder på blandt andet holme, åer, 
diger, marker og enge. 
Der er flere startsteder, men et godt valg er P-pladsen på Storholmen, hvor der er en 
storslået udsigt ud over ådalen.
GPS: Storholmen , 9640 Farsø.  Koordinater:     56.730416° N - 9.364661° E

Østerbølle Oltidsboplads
Jordvolde markerer de sammensunkne rester af de 16 langhuse og tre udbygninger, 
der tilsammen ud gjorde jernalderlandsbyen for 2000 år siden. Dyrene boede i øst-
enden, mens menneskerne boede i vestenden af husene. Her står tiden stille, og de 
få forblæste træer skaber sammen med historien en helt særlig stemning. Lytter 
man godt efter, kan man ganske svagt høre ekkoet af et forlængst forsvundet folk.
GPS: Oltidsvej , 9620 Aalestrup. Koordinater:     56.720477° N - 9.468003° E

Hverrestrup Bakker
Her rykkede isvolden sig frem og tilbage i en af sine sidste krampetrækninger i slut-
ningen af sidste istid. Resultatet blev et imponerende geologisk monument, midt i 
det ellers ret flade Sydvesthimmerland.
Allerede i broncealderen havde menneskene blik for det storslåede landskab, og de 
byggede adskillige gravhøje på bakkekammene i denne del af Himmerland - også i 
Hverrestrup.
Stil bilen på P-pladsen på Rute 13 og følg stien, der udgår fra pladsens sydlige ende.
GPS: Hovedvejen, 9620 Aalestrup. Koordinater:     56.720266° N - 9.533778° E

§3 - app’en
Navnet henviser til §3 i Naturbeskyttelsesloven, der handler om værdifulde naturtyper. Ap-
pen giver adgang til kort over registreringen af § 3-beskyttet natur, naturbesigtigelser og 
kulturminder - mens du er i felten.
Appen for beskyttet natur er udviklet for at gøre den vejledende registrering af § 
3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lettilgængelig.

Natur Kanon Vesthimmerland
er en folder, udgivet af Naturekspeditionen og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmer-
lands Kommune. Folderen fortæller om en perlerække af natur-lokaliteter i kommunen. 

Danmark Topo Kort
er en af flere forskellige apps, der tilbyder GPS-kort over Danmark i 1: 25.000. Kortene er 
danske topografiske kort, der er i fremragende kvalitet og tilstrækkeligt detaljerede til 
 orientering også uden for banet vej og sti.

Stiguide Himmerland
Appen viser alle afmærkede cykel- og vandreruter i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmer-
lands kommuner. Appen indeholder detaljerede naturkort, hvor ruterne er tegnet ind, og 
GPS fuktionen viser dig, hvor du er på ruten. Kommunernes og Naturstyrelsens naturve-
jledere, der kender områderne har skrevet om natur- og kulturoplevelser på ruterne.

Danmarks Naturfredningsforening
Der kan også findes inspiration til ture og naturaktiviteter på Danmarks Naturfrednings-
forenings hjemmeside og på DN Vesthimmerlands hjemmeside.

Apperne kan findes både i AppStore til iPhone og iPad og i Google Play til Android-enheder.


