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På toppen ligger Jyllands
længste MTB-teknikbane på
650 meter. Banen er blevet til
i et samarbejde mellem MTB
Randers og Randers Kommune.
Foto: Randers Kommune

Romalt Bakker byder på både skov og åbent landskab. Hist og her
med god udsigt over Randers by og fjord. Foto: Randers Kommune

Anders Andersen (th) og Martin Jensen fra Entreprenørfirmaet VAM finpudser stierne, så
de er klar til »Store Plantedag« i den nye folkeskov lørdag 19. november fra kl. 13-15.

På
rundtur i
bakkerne
i Romalt
Op til 40 meter
høje skrænter i
Romalt Bakker
byder på
udfordringer for
både 0gående
og cyklende.

Kom og plant dine egne
træer i Oust Mølle Folkeskov
UDENFOR
Af Kom Brandt Thomsen
Randers Kommune

RANDERS: Lørdag 19. november kan du og din familie være
med til at plante den nye Oust Mølle Folkeskov. Det er Randers Kommune og Growing
Trees Network, der inviterer,
og du er velkommen til at tage
egne træer med hjemmefra.
Har du ikke træer, der er lige til
at grave op, kan du være med
til at plante nogle af de 15.000
træer, der allerede er sponsoreret til kommunens nye folkeskov i Randers Vest.
Oust Mølle Folkeskov ligger

UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

RANDERS: De gamle kystskrænter i Romalt Bakker byder på skov og åbent landskab
med gode udsigter over Randers by og fjord. De op til 40
meter høje skrænter og gamle
grusgrave har sammen skabt
et flot kuperet terræn, og anlagte gang- og mountainbikestier har gjort det let at komme
frem overalt, hvis ellers man
har kondi og førlighed til at
overvinde de stejle bakker.
Et godt sted at starte en tur
rundt er ved det store aktivitetsområde en kilometers
penge ude ad Kristrup Engvej.
Her er BMX-bane, klatrevæg,
forhindringsbaner og legeredskaber. Her er Jyllands længste
teknikbane for mountainbikes. Her er bålhus, toiletbygning og mulighed for parkering.
Der går en hyggelig skovsti mod øst til fine udsigtspunkter i bakkerne. Turen
går blandt andet igennem en
rigtig troldeskov med meget
blandet vegetation, blandt andet blåbær.
Dele af skoven i Romalt Bakker er i privat eje, men man må
gerne gå på stierne.

mellem Oust Møllevej og motorvejen på det areal, der mod
nord afgrænses af jernbanen
og mod sy af Viborgvej. Arealet er på otte hektar, hvoraf de
seks hektar bliver tilplantet
med skov.
På arealet ligger to støjvolde langs motorvejen, som bliver tænkt ind i projektet på
spændende vis. Længst mod
nord er en 100 meter bred og
17 meter høj udsigtshøj ved at
tage form.
Den nye skov bliver til i et
samarbejde mellem Randers
Kommune og den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, som
sørger for klargøring af jord

og tilplantning af skovområdet med cirka 4.000 træer pr.
hektar, hegning, stier og pplads, så skovene kan bruges
rekreativt.
Randers Kommune står for
planlægning og anlæggelse af
skoven og har ansvaret for den
fremtidige drift.
Kunne du tænke dig at
sponsorere træer til Oust Mølle Folkeskov, kan du gøre det
på www.folkeskoven.dk - eller man kan købe sit eget træ
på dagen. Når man køber træer til skoven, er man samtidig
med til at sikre anlæg af stier,
og at der graves en sø på arealet.

Aktivitetsområdet i Romalt Bakker har gode faciliteter og er ofte udflugtsmål for børnehaver og skoler. Foto: Randers Kommune
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{Udenfor i Randers
Amtsavis hver
uge er skrevet af
kommunikationsafdelingen i Randers
Kommune, som giver gode
råd om oplevelser i naturen
i Randers by og opland.

En af de hyggelige stier, der forbinder villakvartererne ved Stendalsvej med Romalt Bakker. Foto: Randers Kommune

Aktivitetsområdet i Romalt Bakker har gode faciliteter og er ofte udflugtsmål for børnehaver og skoler. Foto: Randers Kommune

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

