
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Viborg - Hald Hovedgård 1-8

Afstande: Viborg C - Naturskolen v. Hald 9 km
                 Thorning skole - Naturskolen, 18 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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Rute til Herberg, nordfra: Følg Hærvejsskiltet (Hærvejs-
manden) fra Banegården i Viborg. Efter boligområde er 
passeret, kommer I ud på ”Alhedestien”, anlagt på den 
nedlagte Herning-Viborg jernbane. Ved Herregården Hald 
Ege, drejes TV ned på hærvejssporet. Herberget ligger i 
bygningen til højre, indgang på bagsiden.

Sydfra: Hærvejsruten kommer fra Skelhøje by, ad Ravns-
bjergvej frem til den lille by Dollerup, vælg den flotteste 
rute, ved at gå op til højre i vejkryds, ind i Dollerup Bak-
ker. En utrolig flot sti fører igennem bakkerne med ud-
sigt til Hald sø. Stien rammer igen Ravnsbjervej ved Niels 
Bugges kro.

Hærvejsstien krydser vejen og går så vest om Hald Ho-
vedgård. Du kan med fordel følge den korte strækning på 
bilvejen fra kroen op til Naturskolen, der ligger på venstre 
side, indgang fra bagsiden.

Hærvejsstenen
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Hærvejsherberget: v/Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 71, 
8800 Viborg, tlf. 86 63 85 00. Mail: jf3@viborg.dk. 
Sovesal i lade med 36 sengepladser, køjesenge. 
Enkelte tæpper. Flere badebrusere og toiletter for enden 
af sovesalen. Hoveddør kan blive lukket kl. 22.00. 
Pris for overnatning kr. 90,-.
Obs: Ingen salg af madvarer.

Køkken med ustyr og spiseborde. Kan bruges som sam-
værsområde, men ingen adskillelse med sovesalen.

4

Hærvejsherberget

⇒



INDKØBSMULIGHED 

Da der ikke er salg af madvarer på herberget tilrådes pro-
viantéring inden I kommer enten i Viborg eller i Skelhøje. 
Skelhøje Købmandsgård (købmand, kaffe-automat, gal-
leri, turistservice), Volden 2, Skelhøje, 7420 Karup. 
Tlf. 41 11 77 22. 

Er I en gruppe på 8-10 deltagere og ønsker varm mad kan 
i spørge hos Løvbjerg købmanden (slagterafd.), butikken 
på Randersvej i Viborg, om de vil levere en lun ret ud til 
jer. Tlf. 96 13 21 30. 

Caféstop: I Skelhøje, læs ovenfor.
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OVERNATNING 

(fx uden for juni, juli og august), naturplads (nr. 259) vest 
for Skelhøjegård, tæt på vandreruten, Karupshøjvej 3, 
Skelhøje, Svend Ole Nielsen tlf. 86 66 22 71.

Naturstyrelsens plads (nr. 72) Lille Traneskov. Dobbelt-
plads, 6-8 telte, vest for Hald Hovedgård.

Shelterplads, Spejdergården Poulholm, i den nordlige del 
af Viborg. Ligger godt i læ. 
Ring i forvejen efter kl. 17.00, tlf. 27 62 12 99.

Danhostel Viborg, Vinkelvej 36, 8800 Viborg, 
tlf. 86 67 17 81, email: viborg@danhostel.dk

B&B. 14 steder i og omkring Viborg: 
”Hærvejens overnatningsliste”, www.haervej.dk og 
http://haervejsherberger.dk/da/

Dollerup Bakker



Turistkontor: VisitViborg, Tingvej 2A, 8800 Viborg, 
tlf. 87 87 88 88. www.visitviborg.dk. 

Transportmuligheder: 
DSB, Viborg station, Banegårdspladsen 2, 8800 Viborg, 
tlf. 70 13 14 15.
Midttrafik, flex biltur, tlf. 87 40 83 00, ring to timer før, mel-
lem kl. 8.00-17.00 kr. 7 pr. km., min. 35 kr. 11 kg bagage 
må medbringes. Ved flere deltagere 25% rabat.

SEVÆRDIGHEDER

Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80. + forsendelse. 
Kan bestilles online via Hærvejens hjemmeside: www.ha-
ervej.dk. 

Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes
on line. Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller 
via Google Maps fra hjemmesiden. 
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EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


