
Den danske Pilgrimsrute
Nordjylland, vest
Løgstør - Aars, 5-7

Afstande: Løgstør - Aars, 26 km
                Aars - Skringstrup, 29 km
                Skringstrup - Viborg, 19 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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KORT OM DAGENS VANDRING
Vi har forladt Vendsyssel og er nu i Himmerland, med de 
store åbne heder. Flere steder er der stadig brede bælter 
af hjulspor der taler deres eget sprog om, hvor Hærve-
jen mellem Aggersborg og Viborg engang løb. Via byerne 
Gatten og Hornum frem til Aars.

VESTLIGE LIMFJORD
Den vestlige del af Limfjorden udgør landets største og 
mest salte system af fjorde. Vandet er så salt, at der kan 
leve østers. Kysterne varierer fra markante klinter over 
lave enge og overdrev til beskyttede vige og inddæm-
mede områder. Området er karakteristisk ved en varieret 
mosaik af vand og land. Der er små og store øer samt 
smalle sunde og bredninger, som giver fornemmelse af 
hav. Her er gode levemuligheder for et rigt fugleliv og for-
skellige plantesamfund.
Limfjorden blev til et sund, da en stormflod i 1825 gen-
nembrød den smalle vestlige tange ud mod Vesterhavet 
og skabte gennemstrømning. Limfjorden har været bela-
stet med udvaskning af kvælstof fra landbruget i en sådan 
grad, at et tidligere blomstrende erhvervsfiskeri næsten 
er ophørt.
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HIMMERLAND GOLF & SPA RESORT
Lige syd for byen Gatten ligger det store golfanlæg, som 
”Dyne-Larsen” alias Lars Larsen blev eneejer af i 1987. I 
dag med en top moderne 18 hullers golfbane af interna-
tional standard. Endvidere ligger Europas største inden-
dørs træningsanlæg i området. Årligt kommer der ca.
60.000 gæster til golfbanerne.

Himmerlands stien og landsbyen Hornum. Byen hed 
tidligere Ulstrup, men da der i 1893 blev oprettet en jern-
banestation på den nye Himmerlandsbane, og da der al-
lerede i forvejen var en anden station med navnet Ulstrup 
(på Langå-Struer-banen), fik stationen her i Himmerland  
- og efterhånden også byen - navnet Hornum. Persontra-
fikken på strækningen Hobro-Løgstør ophørte 

Aggersundbroen
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i 1966, men Hornum havde stadig ekspedition af gods, da 
godstrafikken på strækningen Viborg-Løgstør fortsatte til 
1999. Sporet blev taget op i 2006, så man kunne anlægge 
cykel- og vandreruten Himmerlandsstien.

Aars Kirke blev opført mellem år 1200 og år 1250. Den 
oprindelige kirke er den almindelige type af jyske granit-
kirker, der i denne periode blev bygget med Viborg Dom-
kirke som forbillede. Med jernbanens indtog i slutningen 
af 1800-tallet voksede byen, og kirken blev nu for lille i 
forhold til antallet af indbyggere i sognet. Derfor beslut-
tede man i starten af 1900-tallet at udvide kirken med et 
hovedskib, der skulle gå på tværs af den oprindelige kirke. 
Ombygningen skete i 1921-22 og her fik kirken sit nuvæ-
rende udseende.

OVERNATNINGSMULIGHEDER
Bed and breakfast: Havbro, Løgstørvej115, 
9600 Aars, tlf. 98 66 40 43  (ca. 4 km vest for Aars).                                                                                                                  

Aars Hotel, Himmerlandsgade 111, Aars, tlf. 98 62 16 00

Shelter: (nr. 102) Blærevej 6A, Aars, 3 shelter, 
ejer: St.Binderup orienteringsklub, tlf. 98 62 10 40 
(beliggende 750 m fra rundkørslen nord for Aars). 

På strækningen mellem Aars og Løgstør, ligger Himmer-
land Camp, Bjørnstrupvej 45, Aars (ca. 2 km fra Hornum).
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INDKØBSMULIGHEDER
I Hornum by er der Dagli’Brugs, tlf. 98 66 10 03. 
Inden da er der en ’nærbutik’ ved Himmerland Golf, 
Sjørup Søvej 27, Gatten, tlf. 98 66 22 87.

TURISTKONTOR 
Visit Jammerbugten i Blokhus, tlf. 72 57 89 70, 
Visit Himmerland i Løgstør, tlf. 99 66 92 00,
Visit Viborg i Viborg, tlf. 87 87 88 88.

TRANSPORTMULIGHEDER 
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 98 11 11 11.
Flextur (taxi): tlf. 99 34 11 34.
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


