
Sallvej

Hammel

HAMMEL
MØLLESKOV

KLINTHOLM

0 300 m

Offentlig vej
Skovvej, 
motorkørsel ikke tilladt
Sti
Skov
Bebygget areal

Signaturforklaring

SVÆR
Ekspert MTB rytter

MIDDEL
Den øvede MTB rytter

LET
MTB rytter med grund-
læggende færdigheder

MEGET LET
Alle på MTB

Parkering

Her står du

MTB start/slut

MTB spor

WEDELLSBORG
FRIJSENBORG

WEDELLSBORG / FRIJSENBORG

Velkommen 
til MTB sporet 
i Klintholm
Velkommen til mountainbikesporet i Klint-
holm. Ruten byder på ca. 2,5 km spor igen-
nem en varieret skov og smuk natur. Ruten 
byder på gode op- og nedkørsler. Der er 
forskellige loops der kan tilvælges under-
vejs, så niveauet kan tilpasses efter behov. 
Inkl. alle loops er sporet ca. 3,25 km.

Sporet er ensrettet, så vær opmærksom på 
køreretning.
 
Hammel Mølleskov er en privat skov under 
Frijsenborg. 

Sporet er bygget med støtte fra Favrskov 
Kommune.

Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter  

o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste 

morgen.

Kør ansvarligt
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder  

også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og 

sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste 

spor og skovvejene.

Vis hensyn
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og  

værn om dyr og planter.
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Velkommen 
til MTB sporet 
i Hammel 
Mølleskov
Velkommen til mountainbikesporet i Ham-
mel Mølleskov, som er en privat skov under 
Frijsenborg. Ruten byder på ca. 7,75 km 
spor igennem en varieret skov og smuk  
natur. Ruten byder på gode op- og ned-
kørsler.

Sporet er ensrettet, så vær opmærksom på 
køreretning.
 
Sporet er bygget med støtte fra Favrskov 
Kommune.

Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter  

o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste 

morgen.

Kør ansvarligt
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder  

også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og 

sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste 

spor og skovvejene.

Vis hensyn
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og  

værn om dyr og planter.
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Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter  

o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste 

morgen.

Kør ansvarligt
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder  

også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og 

sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste 

spor og skovvejene.

Vis hensyn
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og  

værn om dyr og planter.

Velkommen til mountainbikesporet i Ham-
mel Mølleskov, som er en privat skov under 
Frijsenborg. Ruten byder på ca. 7,75 km 
spor igennem en varieret skov og smuk  
natur. Ruten byder på gode op- og ned-
kørsler.

Sporet er ensrettet, så vær opmærksom på 
køreretning.
 
Sporet er bygget med støtte fra Favrskov 
Kommune.

Velkommen 
til MTB sporet 
i Hammel 
Mølleskov
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Velkommen til mountainbikesporene i 
Hammel. Der er 2 spor henholdsvis Klint-
holm og Hammel Mølleskov. Hammel  
Mølleskov er en privat skov under Frijsen-
borg. Ruterne byder på sammenlagt ca. 11 
km spor igennem en varieret skov og smuk 
natur. Ruterne byder på gode op- og ned-
kørsler.

Sporene er ensrettet, så vær opmærksom 
på køreretning.

Sporene er generelt blå (let – MTB rytter 
med grundlæggende færdigheder).

På sporet i Klintholm er der mulighed for at 
tilvælge loops med større sværhedsgrad 
rød og sort.
 
Sporet er bygget med støtte fra Favrskov 
Kommune.

Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter  

o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste 

morgen.

Kør ansvarligt
• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder  

også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og 

sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste 

spor og skovvejene.

Vis hensyn
• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
• Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og  

værn om dyr og planter.

Velkommen 
til MTB sporene 
i Klintholm 
og Hammel 
Mølleskov


