ORDENSREGLER FOR MTB-KØRSEL
Kør hvor du må:

HISTORIEN BAG LEGIND BJERGE
Legind Bjerge er en privatejet skov, etableret af Plantnings-

• MTB-ruten er ensrettet.

selskabet Legind Bjerge der blev stiftet i 1892. Området blev

• Du må kun cykle på veje og stier.

fredet ved Legind Bjerge og Højris fredningen i 1975, med det

• Undgå at køre på markerede vandreruter.

formål at beskytte de naturmæssige og arkæologiske vær-

• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje og diger.

dier. Plantningsselskabet blev etableret med det formål at

MOUNTAINBIKE
I LEGIND BJERGE

skabe en bynær lystskov, og fredningen sikrer derfor også
Kør ansvarligt:

offentlighedens adgang til området. Der er dog også tale om

• Tilpas din fart, og hold afstand.

driftsskov, og der er derfor kun offentlig adgang ad eksiste-

• Cykel sammen – husk hjelm og telefon.

rende veje og stier.

• Skån MTB-ruten i meget våde perioder, brug kun de
robuste spor og skovvejene.
• Kast dig kun over stejle nedkørsler og andre teknisk
krævende udfordringer, hvis du er sikker på du kan
klare dem. Se dem an først.
Vis hensyn:
• Kør i roligt tempo når du møder andre gæster.
• Smid ikke dit affald i naturen.
Generelt:
• Al færdsel, cykling og ophold sker på eget ansvar.
• Cykelkluberne vedligeholder løbende ruterne, men
garanterer ikke for deres beskaffenhed eller sikkerhed.
• Der gøres opmærksom på, at arrangementer i form af
afvikling af løb, stævner og lignende med deltagelse af
andre end de lokale brugere af ruten, ikke må afholdes uden fredningsnævnets godkendelse.
• Skoven er privatejet. Der må cykles på de markerede
ruter fra kl. 6 til solnedgang. Der må dog cykles ad de
store grusveje gennem skoven hele døgnet.

4 SVÆRHEDSGRADER

i kuperet terræn

HUSK
Kør hvor du må
Kør ansvarligt
Vis hensyn

Hvis du vil starte fra Jesperhus Feriepark, kan du
med fordel parkere i bunden af Jesperhus’ p-plads.

Start

MTB-sporene er opstået i samarbejde mellem:
• Plantningsselskabet Legind Bjerge
• Klubberne: Morsø Cykelklub, FLUIF, CKMA
• Jesperhus Feriepark
• Morsø Kommune
Etablering af sporene er delvis finansieret af Morsø
Kommunes Udviklingspulje, og udført af frivillige fra de forskellige klubber, som også vedligeholder sporene.

MTB Rute
Giv Agt !
Pas På - Vejkryds !
Orienteringspunkt

Sporet vedligeholdes af frivillige.
Støt vedligeholdelsen af sporet via
MobilePay: 43448

Meget let

5 KM / 50 HM
10 KM / 140 HM

Let
Middel sløjfer
Svær sløjfer

13 KM / 200 HM
15 KM / 330 HM

