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Myrhøj- og Uhrehøje Plantage
Myrhøj- og Uhrehøje Plantage ligger i Him-
merland med Trend Skov og Limfjorden som 
naboer til vest.

Myrhøj Plantage dækker et område på 108 
ha og ejes af Nordjyllands Amt. Plantagen er 
anlagt i årene 1945-1951. Umiddelbart øst 
herfor ligger Uhrehøje Plantage på 200 ha, 
som ejes af Farsø Kommune. Plantningen her 
blev påbegyndt i 1919.

Plantagerne drives efter principperne om flersi-
dig skovdrift, hvor man i dag, ud over den pro-
duktionsmæssige skovdrift, også prioriterer den 
friluftsmæssige anvendelse højt. Der er etab-
leret og afmærket et stisystem og opsat infor-
mation i tilknytning til særlige lokaliteter langs 
stierne. 

For at give bedre adgang til plantagerne er der skil-
tet en lokal cykelrute fra Farsø til Strandby. Rutebe-
tegnelsen er Plantagestien - cykelrute 118. Stien er 
13 km lang og har i Farsø forbindelse til Hvalpsund-
ruten - regional cykelrute 29, der går fra Hvalpsund 
til Nibe. I Strandby har stien forbindelse til Ertebøl-
leruten - regional cykelrute 36, der går fra Hvalpsund 
til Aggersund. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet 
en folder om Hvalpsundruten og Nordjyllands Amt 
har udgivet en folder om Ertebølleruten. Folderne er 
gratis.

Ordensregler

Vi byder dig velkommen til plantagerne. Husk at 

skoven også er en arbejdsplads. Vis hensyn til de 

folk, der arbejder her. Vær opmærksom på føl-

gende:

Færdsel må kun ske til fods og på cykel. - Hunde skal 
føres i snor. - Brug af åben ild er ikke tilladt. - Træer 
må ikke beskadiges eller beskæres. - Tag al affald 
med dig. - I tilffælde af jagt skal skiltning herom 
respekteres. - Al færdsel sker på eget ansvar.

Du kan læse mere om områdets geologi, kulturhi-
storie og landskab i den folder Nordjyllands Amt 
har udgivet i samarbejde med Farsø Kommune. Den 
fås gratis på de lokale turistbureauer og biblioteker 
samt ved henvendelse til amtet.
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   Signaturforklaring:

  Områdeafgrænsning

  Skov

  Hede/overdrev

  Eng/mose

  Sø

  Vandløb/grøft

  Levende hegn

  Dige
  
  Parkeringsplads

  Borde/bænke

  Primitiv lejrplads

  Gravhøj

  Plantagestien - lokal cykelrute 118

  Afmærkede gangstier:

             Rød rute: ca. 2½ km lang
  Grøn rute: ca. 3 km lang
  Blå rute: ca. 5 km lang
  Gul rute: ca. 8 km lang

  Du står her

Sjørup Sø

Tandrup Sø

Trend Å
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  Målestok: 1: 15.000
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