
 

Geocaching (eller på dansk skattejagt) på Himmerlandsstien 
 

Turen på Himmerlandsstien mellem Løgstør og Hornum er lavet i samarbejde mellem 

Team Micheelsen og Familien Schack. Der kan parkeres i nærheden af alle caches, men 

vi anbefaler at gå eller cykle den skønne tur på stien. 

 

Caches på Himmelandsstien 
 

HLS – start/slut N 56*57,995 E 009*16,022 

HLS - Ridecenteret N 56*57,379 E 009*16,642 

HLS – Grønbækvej N 56*56,813 E 009*17,390 

HLS - Tinghøjvej N 56*56,262 E 009*18,457 

HLS - Banevej N 56*56,296 E 009*19,479 

HLS – Legepladsen i 
Vindblæs 

N 56*55,598 E 009*20,976 

HLS – Stationsvej N 56*55,325 E 009*21,107 

HLS – De Himmerlandske 
Heder 

N 56*54,442 E 009*22,271 

HLS – Fortællebænken N 56*54,270 E 009*23,052 

HLS – Det lille gule hus N 56*53,888 E 009*23,193 

HLS – Made in Gatten N 56*52,971 E 009*23,999 

HLS – Madpakkehuset N 56*52,823 E 009*24,242 

HLS – Søttrup skov N 56*52,133 E 009*24,341 

HLS – Leregådsvej N 56*51,582 E 009*24,350 

HLS – Vestre Søttrupvej N 56*50,925 E 009*24,576 

HLS – Jernbanemuseet i 
Hornum 

N 56*50,481 E 009*25,377 

 
 

Det følgende er en beskrivelse til cachene, der findes på Geocachings hjemmeside.   
 

Dansk 
 

Historie 

 
I maj måned 1959 ophørte persontrafikken på Viborg-Aalestrup-strækningen, og i maj 

1966 ophørte persontrafikken også på Hobro-Aalestrup-Løgstør-banen. I årene 
fremover blev banen således kun brugt til godstransport. Det sidste tog kørte på 
banerne i 1999. Indtil indvielsen af Himmerlandsstien den 11. november 2006 stod 

banen ubrugt hen. 
 

Det tog fire år at få omdannet banen til stien som den er i dag. I alt blev der fjernet 
82½ km spor, 5.500 tons jern, mest skinner og 130.000 sveller. Desuden blev der 
fjernet skilte, bomme og signaler i 256 kryds og overkørsler. 

 
Ruten er Danmarks længste sammenhængende stirute på en tidligere banestrækning. 

Der er mulighed for at komme på Himmerlandsstien ved byerne og hvor stien passerer 
offentlig vej. 

http://www.geocaching.com/


 

 

 

Landskabet 

 
Stien går gennem varierede og naturskønne landskaber, der veksler mellem bakkede 

morænelandskaber, heder, fjordnære engområder og store smeltevandsdale. 
 

Om selve stien 

 

Himmerlandsstien strækker sig over en 69 km lang banestrækning, hvor jernbanen 

mellem Løgstør og Viborg engang gik. 
 
Langs stien findes madpakkehuse, informationstavler, afmærkede vandreruter og 

shelterpladser. Himmerlandsstien er en natur-, gang- og cykelsti, der er belagt 
med stenmel. En sådan natursti på en nedlagt jernbanestrækning er trafiksikker og 

har lave stigninger. Et godt alternativ til cykelferien på landevejene.  
 
Som forsøgsordning er der givet adgang til at ridning kan foregå ved siden af 

stien. 
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