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Oversigtskort

8 På tilbageturen ad Grønnevej står dette »spættetræ«. I Fussingø er en
del af skovene udlagt som »urørt skov«, hvilket vil sige, at træerne får
lov til at stå, til de vælter af sig selv. Foto: Randers Kommune.
Turen ad sporet og tilbage til Troldeskovvej ad Grønnevej tager en lille times tid. Undervejs er der et par gode udsigter mod Læsten Bakker. Foto: Randers Kommune.

Sensommertur ad
serpentinersporet
UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

Rønnebærrene er sure, sagde ræven ... men de ser nu gode ud. Foto: Randers Kommune.

FUSSINGØ: Fussingø byder på
masser af muligheder for vandreture. Serpentinersporene, der er
skåret ind midt i skrænterne mod

Nørreå og Skals Å, er ikke så lidt
af en oplevelse. Sporene, som oprindeligt er anlagt for at lette udkørslen af tømmer, snor sig vandret rundt om bakker og kløfter og
byder på både højde og udsigt.
Serpentinersporet ved Nørreådalen finder du i Fussingøs Udskove
i bakkerne vest for Ålum. Sporet

Sensommerkage
uden fedt i en fart

Mosser, bregner og rødder skaber fantastiske minilandskaber på den nordvendte skrænt langs serpentinersporet. Foto: Randers Kommune

UDENFOR

ved Skalsådalen ligger i Indskovene overfor Læsten Bakker og
starter lige ovenfor Troldeskoven,
hvorfra serpentinersporet snor sig
rundt om bakkerne mod vest. Billederne her er fra serpentinersporet langs Skalsådalen.

RANDERS: Skulle du være så heldig at plukke flere
bær, end du kan spise på
stedet, så er der flere gode
anvendelsesmuligheder
- for eksempel denne sensommerkage:
3 æg
2 dl sukker,
1 spsk. vaniljesukker
2 dl hvedemel
2 tsk. bagepulver
Revet skal af 1 ubehandlet
citron (kan udelades)
100-150 g bær
2 spsk. flormelis

1. Pisk æg, sukker og
vaniljesukker luftigt og
skummende.
2. Sigt herefter hvedemel og bagepulver i dejen
og vend det forsigtigt sammen.
3. Tilsæt evt. citronskal
og kom dejen i en smurt
springform.
4. Bland bærrene med
flormelis og drys dem ud
over dejen.
5. Bag kagen ved 200 grader i 30 minutter.
6. Køles af og serveres
med lidt creme fraiche på
toppen.
Velbekomme!

≤SERIE
UDENFOR

Det er høstsæson. Nyd hvad du kan finde af spiseligt undervejs. Solmodne brombær f.eks. Foto: Randers Kommune

Springbalsaminen står strategisk ved sporet og
venter på, at nogen eller noget skal støde ind i
den. Når det sker, åbner den sine frøkapsler og
kaster frøene rundt. Foto: Randers Kommune.

Skovene ved Fussingø har en af landets tætteste grævlingebestande. Et efterladt grævlingekompleks med flere indgange ligger på skrænten oven for serpentinersporet et godt stykke
ude mod vest. Foto: Randers Kommune.

{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
Lige oven for Troldeskoven starter serpentinersporet mod vest langs bakkerne ved Skalsådalen. Foto: Randers Kommune
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