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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

ØSTER TØRSLEV: Sporet ved 
Øster Tørslev Kær ligger 16 
km nordøst for Randers mel-
lem Øster Tørslev og Randers 
Fjord. For enden af Kærvejen 
finder du sporet, der for en stor 
dels vedkommende går på di-
gerne langs fjorden, så det er 
muligt at komme helt tæt på 
fjorden og sivområderne. Nyd 
naturen i dette hjørne af Na-
turpark Randers Fjord. Kærets 
rige fugle- og dyreliv er virke-
lig et studie værd. 

Kig ud en tidlig morgen, 
hvor tågen hænger over de 
lave enge. Måske et fragtskib 
sejler ud fra Randers i det før-
ste morgenlys. Sporet rundt 
om Øster Tørslev Kær er ca. 4 
kilometer langt. God tur.

Kanalerne og pumpehusene 
Kanalerne inden for digerne 
kan deles i to kategorier: Land-
kanalerne, som leder vandet 
fra bakkerne ud til fjorden. Og 
afvandingskanalerne, som lø-
ber til landkanalerne og har til 
formål at gøre jorden tør nok 
til landbrugsdrift. For enden 
af kanalerne ligger pumpehu-
sene (1), hvis elektriske pum-
per automatisk holder en fast 
lav vandstand bag digerne. 
Vandet fra kanalerne pum-
pes ud i Tvede Å. 

Tvede Å er yngle-vandløb 
for havørred. Åen løber gen-
nem et delta i rørskovene og 
ud i fjorden. Ved kanalerne 
holder mange sjældne fugle 
til. I fjorden kan man være 
heldig at se både odder, sæl 
og marsvin. 

Digerne 
En stor del af Øster Tørslev 
Kær er dyrket med korn. Di-
gerne, der gør det muligt, 
blev bygget i begyndelsen af 
1900-tallet. Det var tungt ar-
bejde, men da der ikke var me-
get arbejde at få, var der nemt 
at skaffe folk til det hårde slid. 
I 1930’erne blev fjorden regu-
leret og uddybet, så store ski-
be kunne sejle helt til Randers. 

Kigger man fra diget ind ad 
fjorden, kan man se norden-
den af »Kanaløen«, en kun-
stig ø ved sejlrenden, som 
blev til i 1908. Ud ad fjorden 

anes »Stenrevet«, en naturlig 
ø, der er dannet på østsiden 
af sejlrenden. Begge steder 
er yndede fiskepladser efter 
havørred, sild og skrubber. På 
østsiden af fjorden er der ud-
sigt til Holbækgårds hoved-
bygning. 

Før digerne 
Siden digerne blev bygget, 
har engjorden sat sig trekvart 
meter. Før digerne blev enge-
ne jævnligt oversvømmet af 
fersk- og saltvand, som tilførte 
salt og andre næringsstoffer. 
Plantelivet var anderledes end 
nu, blandt andet med enggræs, 
og der var ingen træer. Det var 
enge og vådområder, der var 
levested for langt flere planter, 
padder og fugle end i dag. 

Forfatteren Henrik Pont-
oppidan beskrev biodiver-
siteten i de rige fjordenge så-
ledes i 1887: ”Og storkene … 
I hundredtal strømmer de 
om foråret her til dalen og 
overbygger alle byerne med 
et buskads af reder, ofte fire-
fem stykker på en og sam-
me gård. Med kræsen mine 
spankulerer de om dagen 
omkring over engenes og 
sumpenes rigt dækkede taf-
fel. Men ved solnedgangstid 
sidder de rækkevis på tagene 
over alle byerne med hove-
det og næbbet trykket ned i 
kroppen og knebrende mæt 
og søvnig – som forsamling-
er af fornemme frådsere, der 
med omhyggeligt velbehag 
”repeterer” middagens for-
skellige lækkerbiskener af 
frølårsfrikasseer og tudsepo-
stejer… Her er kornjydens ret-
te hjemstavn, et sandt slaraf-
fenland for bønder! Om for-
året slår man blot disse saft- 
og blomsterfyldte enge, som 
vinterens stigende vande har 
gødet. Og når man har stop-
pet sine lader lige op til stor-
kerederne med tusinder af 
duftende stakke, der på som-
mertiden fylder hele dalbun-
den, driver man kvæget flok-
kevis ud over den for at be-
lægges med dens fedme.” 

Fjorden og rørskoven 
Fjordens vejskilte, lystønder, 
vagerne og båkerne, leder ski-
bene sikkert ind ad fjorden. 
Skibe på op til 6000 ton sejler 
til og fra Randers Havn med 
gods. Havnen Randers er po-

pulær, fordi sejlads med gods 
er langt billigere end at fragte 
med lastbil. (4)

Rørhøst er et andet erhverv 
knyttet til fjorden. Og rørhø-
sten gavner ikke bare ved at 
give smukke og tætte tage på 
stråtækte huse. Den er også 
med til at forhindre, at rør-
skoven gror til med pilekrat. 

Engelske undersøgelser vi-
ser, at der året efter rørhøst 
kun er 20 procent af yngle-
fuglene tilbage. Det andet år 
efter rørhøsten når antallet 
på ca. 50 procent, og allerede 
fra tredje år er antallet tilba-
ge på det oprindelige niveau. 
Typiske fuglearter, som lever 
i rørene, er rørdrum, skæg-
mejse, rørsanger og drossel-
rørsanger. 

Dyrelivet 
I de tidlige morgentimer kan 
råvildt og ræv ses på engene 
mellem de små skovstykker. 
Om foråret græsser svanerne 
på vintersæden, og lærkerne 
høres synge over markerne. 
Langt borte anes fiskeørnen, 
mens den svæver over fjorden 
i sin søgen efter føde. I krattet 
skræpper skovskaden. En sjæl-
den gang kan man opleve rør-
høgen søge føde langs tagrøre-
ne ved fjorden.

Du kan finde flere forslag 
til naturture i Randers Kom-
mune på www.natur.ran-
ders.dk 

Rundt om  
Øster 

Tørslev Kær
I Øster Tørslev Kær er det 
muligt at komme helt tæt 
på fjorden og at nyde områ-
dets rige fugle- og dyreliv.

Spor i Landskabet er blevet til i et samar-
bejde mellem Kommunernes Landsforening, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & 
Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, 
Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. 
Sporene er etableret efter frivillige aftaler 
med lodsejerne, som etablerer vandrestier 
på deres jord. Foto: Randers Kommune

Udsigt over rørskoven ind ad Randers Fjord. Foto: Randers Kommune

Sporet i Øster Tørslev Kær er ikke bare 
brugt af naturinteresserede. Her er det 
en grævling, der har sat sit tydelige aftryk 
midt på stien. Foto: Randers Kommune

Se efter den gule folderkasse ved pumpestationen på Kærvejen. Her starter spo-
ret i Øster Tørslev Kær. Ruten er ca. 4 kilometer lang og afmærket med røde tre-
kanter på pæle. Numrene på kortet henviser til beskrivelserne i artiklen. 
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 {Udenfor i Randers Amtsavis hver onsdag 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

 

 ≤OPLEVELSER

UDENFOR

 {Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede 
mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers 
ikke er tilgængelig for offentligheden.

 {Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med 
lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan 
gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. 

 {Projektet Spor i Landskabet blev søsat i 1997 for at fremme 
dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerne. De 
markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser 
af naturen, øge kendskabet til naturen og skabe interesse og 
forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet 
rummer. 

 {Spor i Landskabet er blevet til i et samarbejde 
mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, 
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, 
Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.

.

 ≤FAKTA

SPOR I LANDSKABET

 {Man må kun opholde sig i private skove fra klokken 6 
morgen til solnedgang.

 {Man må ikke gøre ophold inden for 150 meter fra beboelses- 
og driftsbygninger.

 {Man må ikke bevæge sig uden for veje og stier.

 {Man må kun cykle på veje og grusstier - aldrig i skovbunden.

 {Man må kun ride efter nærmere aftale med ejeren.

 {Man skal holde hunden i snor.

 {Man må ikke grave planter op eller klippe noget af træerne.

 {Man må kun samle de svampe, nødder, bær, frø, kogler, mos, 
lav og kviste, som man kan nå fra vej og sti.

 {Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der afholdes jagt 
eller foregår intensivt skovarbejde.

.

 ≤FAKTA

ORDENSREGLER

Spor efter menneskelig tilstedeværelse. Måske lå her 
engang et hus? Eller måske nogen engang har smidt 
noget haveaffald? Erantis og vintergæk byder for-
året velkommen. Foto: Randers Kommune

Inden for det inddæmmede kær kan man se de gamle 
kystskrænter bag krattet. Foto: Randers Kommune

Sporet i Øster Tørslev Kær starter ved pumpehuset for 
enden af Kærvejen. Husk kikkerten. Aage V. Jensens Na-
turfond har bekostet en fantastisk udsigtsplatform på 
toppen af pumpehuset. Foto: Randers Kommune

Ved pumpehuset pumpes vandet fra landkana-
lerne ud i Tvede Å, der løber gennem et delta i rørsko-
vene og ud i fjorden. Foto: Randers Kommune

På vej ud ad diget mod fjorden forstyrrede jeg seks dådyr, der stod og græssede på marken. Et øjeblik se-
nere kunne jeg blot ane seks hvide spejl i fuldt firspring stik nord. Foto: Randers Kommune


