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Natur
Kim Brandt thomsen 
Randers Kommune

Mange militære 
arealer indehol-
der store natur-
værdier i form af 

et rigt dyre- og planteliv og 
store, sammenhængende 
landskaber. De påvirknin-
ger, det åbne landskab har 
været udsat for, er ofte gået 
helt uden om forsvarets øvel-
sesterræner. Nogle terræner 
har ligget i naturtilstand i fle-
re generationer, enkelte har 
aldrig været rørt, og den na-
turlige flora og fauna har der-
for haft gode muligheder for 
at udvikle sig frit.

Da Fløjstrup Bakker er et 
militært område, er de rekre-
ative interesser og offentlig-
hedens adgang til hjemme-
værnets areal kun tilgodeset 
i det omfang, at det ikke ge-
nerer den militære brug og 
i øvrigt er sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt. Der er kun 
en skydning tilbage i år. Den 
foregår lørdag 1. december.

Var ved at gro til
Hjemmeværnskommando-
en og Naturstyrelsen indgik 
i 2004 en aftale om drift og 
pleje af statens fem hektar 
store arealer ved Fløjstrup 
Skydebane.

Skydebanen ligger i den 
nordlige udkant af landsby-
en Fløjstrup med indgang til 
naturområdet for enden af 
Højtoftevej. Dele af militær-
terrænet på sydskråningen 
af den 61 meter høje Mølle-
bakke rummer sine steder en 
spændende flora.

Bakkeskråningerne var i 
2004 næsten groet til i selv-
sået skov og krat. Med na-
turplejen af arealet fremstår 
de statslige arealer nu lys-
åbne med spredte egetræ-
er og enebærbuske, der vid-
ner om tidligere tiders hede 
med spredt hedelyng enkelte 
steder. Det kuperede og na-
turskønne areal slutter mod 
nord i en dyb slugt.

ude på overdrevet
Om de to sjældne, nationa-
le ansvarsarter nikkende ko-
bjælde og opret kobjælde 
stadig findes på det åbne are-
al i den nordligste del, gav en 
vandretur i oktober ikke svar 
på. En god grund til at kigge 
nærmere på bakkerne igen 

til april eller maj, når over-
drevet springer i blomst.

Næsten halvdelen af det 
statslige areal i Fløjstrup Bak-
ker er overdrev, en naturty-
pe, der typisk er meget arts-
rig og interessant med hen-
syn til vegetation og insektliv. 
Overdrevene har eksisteret 
som naturtype i Danmark, 
siden agerbruget blev ind-
ført for cirka 6.000 år siden.

Overdrevene er oftest op-
stået på utilgængelige ager-
jorde, der ikke var egnede 
til dyrkning og almindelig-

vis blev brugt til fællesgræs-
ning for landsbyens kreatu-
rer. Efterhånden som gårde-
ne flyttede ud fra landsbyer-
ne, og landbruget blev mere 
effektivt, blev mange af de 
gamle overdrev inddraget i 
driften. Overdrevene er der-
for en truet naturtype i det 
danske landskab i dag, hvor 
de blot udgør 0,3 procent af 
landets areal.

Midt i historien
Der er ingen kendte fortids-
minder på statens areal ved 

en vandretur  i F

Forslag til vandretur på Fløjstrup skydebane.

næsten halvdelen af det statslige areal i Fløjstrup Bakker er 
overdrev - en naturtype, der typisk er artsrig med hensyn til 
vegetation og insektliv. Foto: Randers Kommune

I det sydøstligste hjørne af Randers Kommune - mellem 
ebeltoft-landevejen og Vester alling - ligger bakkerne ved 
Fløjstrup, et naturskønt område på nordflanken af tunneldalen, 
der huser alling Å. en del af Fløjstrup Bakker er ejet af staten. 
når de ikke bruges af hjemmeværnet til skydninger nogle 
få gange om året, er bakkerne åbne for offentligheden.

Kundeservice: Tlf.: 65 45 58 59 Åbningstider: Alle hverdage kl. 9-15.
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Gælder

så længe lager haves. Billederne er vejledende. Der pålægges evt. gebyr ved bestilling.

VIND BILLETTER
TIL DISNEY ON ICE

TILMELD DIG NYHEDSBREVET OG VIND BILLETTER
Nu har du mulighed for at vinde billetter til det storslående show, Disney On Ice 2018. Showet
finder sted i både Aarhus, Odense og København.

Læs mere og bestil på
www.klubranders.dk

Tilmeld dig
nyhedsbrevet på

laeserbonus.dk/

nyhedsbrev

Vi udtrækker fem heldige vindere
den 15. november

Vi trækker lod om i alt 10 alm. billetter
og 6 meet-and-greet billetter til

Disney On Ice showet i Sparekassen Fyn
Arena, Odense, hvor man efter showet
mødes med udvalgte Disney-figurer, og

hvor forældre kan tage billeder.
Showet finder sted

den 16. februar 2019 kl. 14.30.

Vinderne får direkte besked.
Billetterne kan ikke refunderes eller

ombyttes til kontanter.
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 zUdenfor i Randers 
Amtsavis hver uge er 
skrevet af kommunikations-
afdelingen i Randers 
Kommune, som giver gode 
råd om oplevelser i naturen 
i Randers by og opland.
 zDu kan finde flere forslag 

til traveture i  Randers 
Kommune på  www.natur.
randers.dk

r  i Fløjstrup Bakker

indgangen til naturarealet ved Fløjstrup Bakker ved p-pladsen i enden af Højtoftevej. Foto: Randers Kommune

efter naturpleje af arealet fremstår det nu lysåbent med spredte 
egetræer og enebærbuske, der vidner om tidligere tiders hede 
med spredt hedelyng. Foto: Randers Kommune

det kuperede og naturskønne areal slutter mod nord i en 
dyb slugt med overdrevsvegetation, eg og ene. Foto: Randers 
Kommune

ege i modlys. Foto: Randers 
Kommune

Udenfor det naturplejede statslige areal dominerer den invasive 
gyvel, der står mandshøjt på flere hektar overdrev og hede. Foto: 
Randers Kommune

der er masser af dyr i bakkerne og skovene ved Fløjstrup, men 
kun dette stod stille nok til at blive fotograferet. Foto: Randers 
Kommune

Udsigt fra bakkerne mod vest. Foto: Randers Kommune Udsigt over skydebanen stik syd. Foto: Randers Kommune

Udsigt mod nord mod gårdene ved Oksenbækken. Foto: Randers 
Kommune

Fløjstrup. Men arealet ligger 
som en kile mellem to grav-
høje. Den vestlige bronze-
alderhøj hedder Møllehøj, 
mens højen øst for skydeba-
nearealet kaldes Katbakke.

Nord for Møllehøj er fun-
det en boplads fra ældre ro-
mersk jernalder. Potteskår, 
ødelagte hustomter og skri-
veredskaber er fundet på ste-
det. Desuden er der vest for 

Møllehøj ved udgravninger 
fundet spor af en jernalder-
boplads.

Udgravningerne ved 
Fløjstrup er beskrevet i ar-
tiklen "Silkevejen" af Anne 

Hedeager Krag i tidsskriftet 
Skalk årgang 1999 nummer 
seks, idet der her er fundet 
et lille stykke silkestof. Det 
vidner om, at en Fløjstrup-
kvinde kan have været i 

kontakt med eller måske li-
gefrem stammer fra et kon-
tinentalt, kristent miljø på et 
tidspunkt, hvor der kun kan 
have været sporadiske krist-
ne enklaver herhjemme. En 

anden mulighed er, at hen-
des klædningsstykker har 
været importeret. At silken 
har været et beundret syn i 
800-tallets Danmark, er hæ-
vet over tvivl.

Fakta
UdenFor


