
Som en rygrad gennem hele Vest-
himmerlands Kommune ligger 
Himmerlandsstien. Bruger du den 
79 km lange sti til fods, på cykel 
eller til hest, har du alle mulighe-
der for at opleve Vesthimmerland 
fra syd til nord eller omvendt i dit 
helt eget tempo unden forstyr-
rende trafi k.

Stien til vandrere og cyklister er 
2 1/2 m bred og mest belagt med
stenmel. Stien har kun ubetyde-
lige stigninger og fald og derfor 
oplagt til familieture.

Himmerlandsstien er anlagt på 
den nedlagte banestrækning 
mellem Viborg og Løgstør og er 
Danmarks længste sammenhæn-
gende rute på en tidligere bane-
strækning. 

Du har mulighed for at komme på 
Himmerlandsstien ved byerne, og 
hvor stien passerer offentlig vej.

Ridning på Himmerlandsstien
Ridning må kun foregå i den vest-
lige rabat ved siden af cykelstien.  
 
Se folder her: http://www.natur-
ekspeditionen.dk/himmerlands-
stien.aspx    
     
     
     
     

Naturen langs stien
Fra Løgstør starter stien langs den 
hævede havbund fra en gammel 
fjord i Stenalderhavet. Ved Oud-
rup Hede syd for Vindblæs følger 
stien en markant grænse mellem 
vidt forskellige naturtyper. 

Mod nordøst rejser den fredede 
Oudrup Hede sig på et kæmpe-
mæssigt lyngklædt bakkeparti. 
Mod sydvest er der udsyn over fro-
dige moser og enge. Kildevandet 
springer frem ved hedebakkens 
fod og samles i Herredsbækken, 
som er den væsentlige vandforsy-
ning til den 450 ha store Vilsted 
Sø, 5 km længere vestpå.

Faciliteter langs stien 
Når du cykler langs stien, er du 
velkommen til at benytte de man-
ge faciliteter. Det er blandt an-
det rastepladser med borde og 
bænke, ”Grønne Landsbyrum”, 
naturbaser, shelters, bålhytter, 
toiletter, små og store informati-
onstavler og fortællebænke.

Overnatning
Langs stien er det muligt at over-
natte på primitive overnatnings-
steder, campingpladser og hotel-
ler.

Grønne Landsbyrum
I østrup har borgerne skab en 
oase med blomster, buske og 
træer. I baneskoven er der en ta-
zanbane med lege og motionsre-
kvisitter til både børn og voksne.

I Vindblæs har borgerne lavet en 
gangsti, der tager dig med rundt 
i området. Via informationer på 
formidlingsskiltene vil du efter 
turen vide mere om ” De kloge 
koner fra Vindblæs”, lidt om by-
ens udvikling, lidt om station og  
kroen. 

Cykeltur på Himmerlandsstien

 Naturekspeditionen     
          Mere energi og godt humør

Find informationer om Him-
merlandsstien her:
  www.naturekspeditionen.dk

Stien kommer også 
forbi Vindblæs 
Mølle og i  skoven 
Skovbakken er der 
en lille historie om 
”huleboeren


