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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: Øst for landevejs-
broen ses en cirka 100 meter 
lang rest af den kanal, som 
Chr. III i 1550’erne lod hoveri-
arbejdende bønder grave for 
at lede vand de 5,6 kilometer 
ind til Randers. Kongen hav-
de påbudt, at byen skulle be-
fæstes med voldgrave. Van-
det skulle blandt andet tilfø-
res gennem kanalen. Arbej-
det med kanalen var et impo-
nerende stykke entreprenør-
arbejde udført med hånd og 
skovl og bør.

Som overgangssted over 
Nørreå var der grundlag for 
krovirksomhed, og Fladbro 
Kro fik sit kongelig privilegi-
um i 1737. 

Fremsynede politikere
Fladbro Skovs kommuna-
le rødder går tilbage til 1896, 
da Randers Kommune købte 
Fladbro Kro med tilhørende 
jorder for at anlægge en lyst-
skov. Omkring 80.000 rød-
gran og bjergfyr blev plantet, 
og snart var lystskoven et po-
pulært udflugtsmål for ran-
dersborgerne.

Siden da er nåletræerne for 
de flestes vedkommende ud-

skiftet med bøg og eg. Som by-
nært naturområde er skoven 
stadig utrolig velbesøgt - selv 
om der er langt mellem ud-
flugtsbådene, og DSB’s trin-
bræt for længst er nedlagt.

Aktiviteter kom til
I 1956 blev yderligere et områ-
de vest for skoven købt til, og 
der blev anlagt en camping-
plads. Og nord for skoven 
langs Himmelbovej blev der 
to år senere anlagt en 9-huls 
golfbane, der senere er udvi-
det til en 18-huls af internati-
onal klasse.

Randers Dyrehave blev ind-
viet i 1994 i den del af Fladbro 
Skov, der ligger syd for Skov-
boulevarden. Dyrehaven er 
på 13,5 hektar. Heraf er de tre 
hektar eng uden adgang for 
publikum.

Kongeligt blod
Dåvildtet i Randers Dyrehave 
stammer fra Marselisborg Dy-
rehave i Aarhus, hvis dyr igen 
stammer fra Jægersborg Dy-
rehave. Det er altså ædle dyr, 
der oprindeligt har været kro-
nens, som nu er i Kronjylland 
på gammel kongeligt privile-
geret krojord. Mere kongeligt 
bliver det ikke.

Randers Dyrehave er åben 
for publikum året rundt. I juni 
og juli måned, hvor dåen har 

kalv, henstilles det til publi-
kum, at man ikke bevæger sig 
uden for stierne. Hunde må 
ikke medtages i dyrehaven - i 
snor eller ej.

Hjertestien
I forbindelse med en lands-
dækkende kampagne for 
Hjerteforeningen blev der i 
1997 etableret tre hjertestier 
i Randers Kommune. Stien i 
Fladbro er den mest anstren-
gende med en samlet længde 
på 5,7 km. Den forløber i et 
meget spændende og kuperet 
terræn gennem dyrehaven, 
skoven og golfbanen.

Klatreparken
Klatreparken Randers, der 
åbnede sidste år, byder på fi-
re klatrebaner af varierende 
sværhedsgrad spændt ud mel-
lem trætoppene med aktivite-
ter og forhindringer mellem 
hver trætop. Aktiviteterne er 
stiger, stubbe, tov, net, rutsje-
baner, balancebomme, arm-

gang, trapezer og ikke mindst 
lange, sjove svævebaner. 

Klatreparken Randers er ik-
ke en gratis forlystelse. Parken 
er privat ejet og drevet, og der 
er professionelle instruktører 
til stede, som står for sikker-
hed og instruktion. For dem, 
som ikke har lyst til at klatre, 
er det imidlertid gratis at kigge 
med og hygge sig på den store 
naturlegeplads eller i klatre-
parkens skovhytte.

Klatreparken Randers slog 
dørene op for påsken i lør-
dags. Parken er herefter åben 
i alle weekender og skoleferier 
frem til og med efterårsferien. 
Klatreparken åbner desuden 
gerne uden for almindelig åb-
ningstid for grupper på mi-
nimum 10 personer, som har 
booket forud. 

Nordic Green Space Award
Fladbro Skov og Dyrehave 
modtog på »Skovens Dag« den 
6. maj 2014 en Nordic Green 
Space Award. I den fine vur-

dering fra dommerne lød det 
blandt andet:

Fladbro Skov og Dyreha-
ve har en meget fin placering 
ved Nørreå, og nærheden til 
Randers by og de gode stifor-
bindelser medvirker til at inte-
grere Fladbro Skov og dyreha-
ve i en større landskabelig og 
rekreativ sammenhæng.

Fladbro Skov og Dyrehave 
byder med sin afvekslende 
beplantning, varierende ter-
ræn og gode faciliteter - ek-
sempelvis shelters og området 
ved Skovhuset - på mange for-
skellige oplevelser, der retter 
sig mod både børn og voksne.

En anden kvalitet er den 
store biologiske diversitet, der 
udfolder sig i området i kraft 
af variationen i beplantnin-
gens sammensætning og al-
der, terrænets vekslen og op-
deling i våde og tørre områder. 
I den forbindelse anerkendes 
også det driftsmæssige fokus 
på biodiversitet og variation i 
oplevelserne.

Skoven,  
dyrehaven og 
klatreparken

Klatreparken Randers er åben hver weekend og ferie til og med efterårsfe-
rien. Klatreparken byder på fire klatrebaner spændt ud mellem træerne med ak-
tiviteter og forhindringer mellem hver trætop. Foto: Randers Kommune

I anledning af at Fladbro Skov og dyrehaven i 2014 blev tildelt Nordic Green Space Award, lavede 
billedhuggeren Jørn Rønnau »Slangen og Pilen« ved buebroen. Foto: Randers Kommune

Fladbro Skov  
ligger ved Nør-
reås udmunding i 
Gudenå, cirka seks 
kilometer vest for 
Randers. Skoven 
er ejet af Randers 
Kommune og er 
i dag en del af et 
stort rekreativt 
naturområde, der 
foruden selve 
skoven omfatter 
en campingplads 
og en golfbane.
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 {Udenfor 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.

 {Du kan finde flere forslag 
til traveture i  Randers 
Kommune på  www.natur.
randers.dk

.
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Fladbro Skov og Dyrehave 
modtog i 2014 Nordic Green 
Space Award. En kvalitet, 
dommerkomiteen slog 
på, er den store biologiske 
diversitet, der udfolder sig i 
området. Her en spætmejse. 
Foto: Randers Kommune

Dådyr nyder solen på engen ned mod Nørreå. Dyreha-
ven er på godt 13 hektar, hvoraf de tre hektar er eng. 
Dyrehaven - med undtagelse af engen - er åben for pub-
likum til fods året rundt. Foto: Randers Kommune

Udsigt over Nørreådalen fra toppen af bakken ved 
Fladbro Camping. Foto: Randers Kommune

Nørreå leverede for 400 år siden vandet til voldgravene og møl-
lerne i Randers by. Den godt fem kilometer lange Christian d. 
III’s Kanal startede ved Fladbro, hvor en opstemning af Nørreå 
hævede vandspejlet med hele tre meter. Foto: Randers Kommune

Fladbro Skov er velegnet til små rundture. Fra Skovhuset fører stier i alle retninger blandt andet mod vest ad Åda-
len mod Tånum eller mod syd over buebroen mod kroen og dyrehaven. Foto: Randers Kommune


