
TTaakktt  oogg  ttoonnee  ppa˚a˚  rriiddeettuurreenn
Tag hensyn til andre, na˚r du rider. Tag hesten op i god tid, passer andre vej-
farende i skridt, ogsa˚ andre ryttere

• Efterlad ingen spor i naturen.
• Rid enkeltvis pa˚ smalle veje.
• Rid i midten pa˚ grusveje eller i rabatten.
• Ska˚n ko/resporene af hensyn til cyklister og ga˚ende.
• Rid kun hurtigt der, hvor du kan se langt frem.
• Huse og ga˚rde, indhegninger med dyr, fodgaengere, bo/rn, cyklister og

parkerede biler passeres i skridt.
• Go/r ikke ophold inden for 150 m fra beboelses- eller driftsbygninger.
• Rid aldrig ind pa˚ dyrkede arealer, stubmarker eller brakmarker eller i

private skove uden at have en direkte, personlig tilladelse fra ejeren.
• Tag hensyn i jagtsaesonen ved passage af jagtrevirer.
• Tag forholdsregler i god tid ved passage af biler, traktorer og markred-

skaber - rid ud til siden eller  roligt frem i skridt.
• Rid kun der, hvor det er lovligt, og respekter skilte med 
Ridning

forbudt
. Ridning langs stranden er kun tilladt langs vandlinien pa˚
strandbred uden bevoksning.

• Sker der skader pa˚ marker, hegn, biler eller andet, sa˚ fa˚ fat i ejeren og
efterlad din adresse.

• Passage over befaerdet vej: rid i kolonne, alle drejer 90 grader og passe-
rer pa˚ e´n gang laes websiden: Sikker ridning i naturen�.

Dele af denne riderute er a˚bnet ved velvilje fra private lodsejere pa˚ forso/gs-
basis til og med 2008.  AAll  ffaeaerrddsseell  ppa˚a˚  rriiddeerruutteenn  sskkeerr  ppa˚a˚  eeggeett  aannssvvaarr..
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HHaavvbbjjeerrgg  sskkoovv
EEsskkjjaeaerr  sskkoovv

MMooggeennssttrruupp  ssttrraanndd

LLaeaess  mmeerree  ii  ffoollddeerreenn
eelllleerr  ppa˚a˚
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HHaavvbbjjeerrgg  sskkoovv
Havbjerg skov, der ho/rer under Feldborg Statsskovdistrikt, er et nyt
skovomra˚de tilplantet i slutningen af 1990�erne. Det er pa˚ i alt 108 ha
med en blanding af na˚le- og lo/vtraeer. Skoven ligger pa˚ et ho/jdedrag o/st
for den genetablerede Brokholm so/. Hvor skoven nu ligger, er der fun-
det flere spor efter bebyggelser fra oldtiden.

Den genskabte so/ stod faerdig i 1999 og er pa˚
83 ha og det omkringliggende engareal er pa˚
ca. 60 ha. Et af de vaesentligste tillo/b til so/en
komme fra Ga˚semosen, som er et gammelt
to/rvegravningsomra˚de pa˚ ca. 38 ha. So/en og
mosen udgo/r et eldorado for ba˚de traekken-
de og ynglende vand� og vadefugle. Al rid-
ning langs Brokholm so/ og Ga˚semosen er
strengt forbudt.

Venligst undga˚ ogsa˚ ridning pa˚ vandrestier i Havbjerg skov - benyt kun
de markerede rideruter � se kort.

EEsskkjjaeaerr  SSkkoovv
Eskjaer dateres som herrega˚rd tilbage til 1328. Hovedbygningen benyt-
tes til privatbeboelse - venligst vis hensyn.

I forbindelse med Eskjaer Hoved-
ga˚rd findes Sallings sto/rste lo/v-
skov, utroligt smukt beliggende
mellem den fredede trelaengede
hovedbygning og Skive fjord.
Skoven udgo/r ca. 130 ha. Pa˚ rideru-
ten gennem den 200 a˚r gamle
bo/geskov til stranden passeres den

tidligere Saltbaek vandmo/lle. Ved stranden findes rester af et gammelt
teglvaerk.

Venligst respekter opsatte skilte med �ridning forbudt� pa˚ visse stier i
skoven. Der henvises til de markerede rideruter igennem skoven � se
kort.

MMooggeennssttrruupp  ssttrraanndd
Fra parkeringspladsen pa˚ bakken - se kort - ga˚r en sti ned til den lille,
hyggelige strand, hvor lokale fritidsfiskere har deres fiskejoller liggende.

OOvveerrnnaattnniinnggss--  oogg
ooppssttaallddnniinnggssmmuulliigghheeddeerr
I den nordlige del af Havbjerg skov findes shelter/primitiv lejrplads med
pausefold til heste - se afmaerkning pa˚ kortet.

Sundso/re Rideklub kan tilbyde opstaldning i bokse begraenset antal� eller
spiltov mod betaling af klubbens til enhver tid gaeldende priser. Klubben er
ferielukket i juli.  Laes mere pa˚: www.sitecenter.dk/soeri

Anga˚ende andre overnatningsmuligheder kontakt:

FFuurrssuunndd  TTuurriissttiinnffoorrmmaattiioonn
Steno/re 19, 7884 Fur - tlf. 9759 3053 - info@fursund.dk

wwwwww..ffuurrssuunndd..ddkk



Sundsøre
Rideklub

HHaavvbbjjeerrgg  sskkoovv
RRo/o/dd  rriiddeerruuttee
Skov� og Naturstyrelsen har udlagt rideru-
ter i Havbjerg Skov, som ligger pa˚ et ho/jde-
drag o/st for Brokholm so/. Omra˚det er til-
plantet i slutningen af 1990�erne og er pa˚ i
alt 108 ha med en blanding af na˚le- og lo/v-
traeer. Der skabt en biotop, som rummer en
rig variation af dyr, planter og insekter.

PPaarrkkeerriinngg  oogg  ssttaarrtt::
I skoven findes som vist pa˚ kortet 2 parke-
ringspladser med to/jringsbomme samt en
raekke afmaerkede ridestier. Desuden findes
grillplads, shelter og pausefold.

Til nordlig P-plads: drej ind ad grusvej ved
Fjordvej 27-35.

Til sydlig P-plads: drej ad Ga˚semosevej ved
Brokholm Naturcenter, Vejsmarksvej 15.

FFoorrbbiinnddeellssee
mmeelllleemm  rro/o/dd oogg  bblla˚a˚ rriiddeerruuttee::
Fra Havbjerg skov fo/lges Ga˚semosevej i syd-
o/stlige retning mod Sundso/re Rideklub. Rid
lige over Fjordvej og fo/lg grusvejen forbi
telefonmasten. Ved rideklubben skal Sunds-
o/revej passeres - pas pa˚ trafikken - rid lige
over vejen, der er adgang til rideskolens
omra˚de via a˚bning i traeerne.

PPaarrkkeerriinngg  oogg  ssttaarrtt::
Sundso/re Rideklub kan benyttes som start-
punkt for ridning ad sa˚vel ro/d som bla˚ ride-
rute. Der findes et begraenset antal parke-
ringspladser for biler m. trailer.

Rid langs ridehallen og kryds over Eskjaervej
� pas pa˚ trafikken. Fo/lg sporet o/st om ga˚r-
den �Smo/rholm�. Rid i enkelt kolonne i ride-
sporet taet langs hybenhaekken hele vejen
frem til alle´en til Eskjaer Hovedga˚rd.

Fo/lg alle´en ned til avlsbygningerne. Her kan
vaelges retning mod Eskjaer Skov eller
Mogenstrup Strand ad bla˚ riderute. >>>>

EEsskkjjaeaerr  sskkoovv  &&
MMooggeennssttrruupp  ssttrraanndd
BBlla˚a˚  rriiddeerruuttee
EEsskkjjaeaerr  sskkoovv::
Rid lige frem i skridt over ga˚rdspladsen pa˚
Eskjaer Hovedga˚rd og venstre om hovedbyg-
ning/voldgrav ind i skoven. Fo/lg ruten hele
vejen til stranden.

Fo/lg vandkanten i sydlig retning mod
Mogenstrup. Ved ho/jvande kan denne del af
ruten vaere vanskelig at passere. Vis agtpa˚gi-
venhed i forbindelse med lerskred fra skraen-
terne, der kan medfo/re fedtet bund.

MMooggeennssttrruupp  SSttrraanndd::
Drej til ho/jre fo/r Eskjaer Hovedga˚rds avls-
bygninger og fo/lg ruten langs skoven og
forbi Hakkildga˚rd frem til Mogenstrupvej.
Drej til venstre ad Mogenstrupvej ned ad
bakken.  Lige efter at vejen svinger til ho/jre
rides ad grusvej pa˚ venstre ha˚nd mod parke-
ringsplads. Fra parkeringsplads fo/rer sti ned
til Mogenstrup strand.

Fo/lg vandkanten i nordlig retning mod
Eskjaer skov. Ved ho/jvande kan denne del af
ruten vaere vanskelig at passere. Vis agtpa˚gi-
venhed i forbindelse med lerskred fra skraen-
terne, der kan medfo/re fedtet bund.

PPaarrkkeerriinngg  oogg  ssttaarrtt::
Parkeringsplads med to/jringsbom ved
Mogenstrup strand benyttes som startpunkt
pa˚ bla˚ riderute, hvis man kommer med
trailer - se kort. Til P-plads: drej ad grusvej
mellem Mogenstrup vej nr. 21 og 23.

Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem
Sundso/re Kommune, Sundso/re Rideklub,

Feldborg Statsskovdistrikt og Fursund Turistinformation
med sto/tte fra:

De Europaeiske Faellesskaber,
Den Europaeiske Regionalfond samt

Indenrigsministeriets Landdistriktspulje
og Tips- og lottomidler til friluftslivet.
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SSIIGGNNAATTUURRFFOORRKKLLAARRIINNGG
parkeringsplads med to/jringsbom
ba˚l plads
shelter og pausefold
primitiv teltplads

RRO/O/DD  RRIIDDEERRUUTTEE � ca. 8 km
BBLLA˚A˚  RRIIDDEERRUUTTEE �  ca. 5,5 km
FFOORRBBIINNDDEELLSSEE mellem rro/o/dd og bblla˚a˚ rute � 2 km

ma˚lestok:

1 km
Heste i deres
rette element
� sammen i
naturen...


