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Sporet
ved
Hulen
Sporet ved Hulen mellem Lindbjerggaard og Linde er blot
2-2,5 km langt - men i fantastisk smukt og kuperet terræn.

UDENFOR
Af Kim Brandt Thomasen
Randers Kommune

Lige nu er det sidste års visne tuer efter græs og star,
der dominerer, men engen ned mod Tvede Å er også
hjemsted for spændende blomster og urter. Blandt
andet gøgeurter. Foto: Randers Kommune.

Ved indgangen til »Sporet ved Hulen« er der overnatningsplads
med bålhus, shelter og en stor teltplads.Foto: Randers Kommune.

RANDERS: En halv snes kilometer nordøst for Randers, der
hvor vejen mellem Lindbjerg
og Linde krydser Tvede Å, ligger »Sporet ved Hulen«. Et lille spor i landskabet på kun et
par kilometer, hvis ringe længde opvejes af et smukt og meget bakket terræn, der giver
garanti for oplevelser og sved
på panden uanset årstid.
Sporet ved Hulen er en af
de mange vandrestier i landskabet, som er blevet stillet
til rådighed for offentligheden gennem et samarbejde
mellem de enkelte lodsejere
og kommunerne, Danmarks
Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer,
Landdistrikternes Fællesråd,
Naturstyrelsen og Danmarks
Jægerforbund. Formålet med
sporene i landskabet er at give interesserede mulighed for
at opleve sider af den danske
natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.
Sporet ved Hulen er stillet til rådighed for offentligheden af Espen Nielsen på
Lindbjerggård. Han er økologisk landmand og har blandt
andet en produktion af jerseykvæg, som i sommerhalvåret
afgræsser det 10 hektar store
naturområde ved Hulen.
Uden afgræsning ville området med tiden springe i krat
eller skov, hvorved blomster
og urter, blandt andet gøgeurterne i engen, ville blive
skygget ihjel. De tørre græsningsarealer er vigtige levesteder for dyr og planter, de
opsøges også af dyr fra andre
biotoper, når de søger føde.
Husdyrenes græsning og færden betyder, at ingen planter
bliver dominerende, hvorfor
der bydes på en utrolig artsrigdom.

Bakkerne
Som en bjergsø i Alperne ligger det lille vandhul. Det er anlagt
som et forsøg på naturgenopretning med det formål at skabe
levesteder og spredningsmuligheder for insekter, dyr og planter
og dermed øge områdets biodiversitet. Foto: Randers Kommune.

En for længst afdød enebærbusk med pels af mos.
Foto: Randers Kommune.

Hvad det lille spor mangler i
fysisk længde opvejes af et smukt
og meget bakket terræn

Området, som Sporet ved
Hulen går rundt i, består af
to smeltevandsdale med stejle skrænter kaldet Bakkerne.

Den nordligste bakke »Lille
Mejlbjerg« (1) og den sydligste
»Store Mejlbjerg« (2). Store
Mejlbjerg blev tidligere anvendt til juletræsproduktion,
men er blevet lagt tilbage som
ekstensiv græsning.
Rundt på sporet kan ses
skråninger mod alle verdenshjørner. De små vandløb har
formet, hvad der oprindeligt var istidsskråninger. På
sporet er man overvejende
ude på overdrevet. Overdrev
som landskabstype, både
som halvkulturlandskab og
som typisk østjysk morænelandskab, hvor størstedelen
aldrig har været opdyrket.
Skråningerne er bevokset
med enebærbuske, tjørn, eg,
røn, hunderose, lidt lyng og
blåbær.

Uden afgræsning vil området ved Hulen med tiden springe i krat
eller skov, hvorved blomster og urter, blandt andet gøgeurterne
i engen, vil blive skygget ihjel. I den øverste del af smeltevandsdalen er rødel godt på vej til at lukke lyset ude.
Foto: Randers Kommune.

Engene
Udtrængende vand fra skrænterne gør engarealerne langs
vandløbet og i dalstrøgene
meget fugtige, og der findes
flere små kilder i området.
Vegetationen er præget af
græsser og urter, blandt andet
områder med gøgeurt.
Skønt jordbunden er forholdsvis næringsfattig, er her
gode livsbetingelser for mange urter, træer og buske. Den
store artsvariation skyldes,
at jordbunden skifter mellem sand- og lerjord. Det giver vidt forskellige spiringsmuligheder, som er medvirkende til, at der kan findes
op til 25-30 forskellige planter
på en kvadratmeter(3).

Bjergsø og hede
I forbindelse med opdyrkning har en del af dalene været drænet. Mange af drænene
virker imidlertid ikke længere,
så dalene bliver mere og mere
våde. Tilgroning er den største
fare for området, og det er i et
vist omfang nødvendigt at bekæmpe manuelt. Med et vandhul ved en lille bæk er gjort et
forsøg på naturgenopretning.
Søen, som i det kuperede
landskab ligner en lille bjergsø i Alperne, har stor betydning som levested og spredningsvej. Efter anlæg har den
i store træk fået lov til at passe

Hvad Sporet ved Hulen mangler i fysisk længde, opvejes til fulde af den landskabelige variation og skønhed. Foto: Randers Kommune.

≤OPLEVELSER
UDENFOR
{Udenfor i Randers
Amtsavis hver
onsdag er skrevet
af kommunikationsafdelingen 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

sig selv. (4)
I tidlige tider blev en del af
området kaldt for Heden. Helt
op til 1930’erne blev der høstet
lyng her, der blev anvendt til
dyrefoder. På en enkelt skråning er lyngen ved at vokse
frem igen. Det er ønsket, at
lyngen igen skal brede sig flere steder. (5)

≤FAKTA
LINDBJERGGAARDS HISTORIE
{Lindbjerggaards historie går med sikkerhed tilbage til
1531, hvor gården nævnes i et lovhævdsbrev i Nørhald
Herredsbog. Fra en artikel omkring år 1660 fortælles
det, at Støffringgaard i Lindbjerg havde en ødegaard,
Lindbjerggaard - på det tidspunkt en gård på godt 20
tdr. hartkorn og skov til 100 svins olden. Gården skulle
på den tid være flyttet fra bækken til dens nuværende
beliggenhed på toppen af bakken.

Bålhus og shelter
Ved indgangen til »Sporet ved
Hulen« er der overnatningsplads med bålhus, shelter og
en stor teltplads. Der er også lokum på pladsen. Vand
kan hentes i bækken, medens
drikkevand kan hentes på
Lindbjerggård.
Husk, at du er gæst på lodsejerens private ejendom, og at
sporet er åbent for færdsel til
fods. Sporet er trampestier, og
derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Sporet vil normalt altid
være åbent i dagtimerne. Hvis
der er større jagt i området, vil
det blive markeret ved indgangene.
Du kan finde forslag til vandreture på natur.randers.dk

På de gamle istidsskråninger kan man stadig finde sten med
skurestriber. Kradsemærker, som den kilometertykke istids-is
efterlod sig, når den skubbede sig gennem landskabet.
Foto: Randers Kommune.

{Sagnet fortæller, at lavningen ved voldstedet blev kaldt
»Tyskernes Sig«, fordi de kejserlige tropper løb storm mod
Lindbjerggaard; men blev slået tilbage. Nogen fæstning
har den tids Lindbjerggaard dog næppe været. Blot »en
Gård med Vold og Grav«.
{Lindbjerggaard ophører med at være fæstegård i
1799. I 1820 deles gården i to, og tvillingegårdene opstår.
Tvillingegårdene nedbrænder i foråret 1974.
{Lindbjerggård blev i 1980 købt af Bente og Espen
Nielsen. Gården har den 26. august 2015 været i familiens
eje i 100 år.
{Lindbjerggård drives økologisk som et deltidslandbrug
med jordtilliggende på 40 hektar. I marken dyrkes havre,
hvede, byg og nogle små parceller med solsikke og
jordbær. Her er produktion af økologiske gæs og ænder
samt kvæghold af jersey-stude med en produktion på ca.
40 stk. pr. år.
Er det mon en bjerghytte? Foto: Randers Kommune.

Flere steder på sporet er der spor efter dyr.
En forladt rævegrav til højre - et friskt spor efter dådyr til venstre.
Foto: Randers Kommune.

