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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: Ved regnvandsbassinet 
ved Vangvejen i Harridslevs sydlige 
udkant ligger sporet ved Albæk Møl-
lebæk og tilbyder en frisk rundtur 
langs, over og omkring Albæk Møl-
lebæk. Skulle du have mod på det, lig-
ger der en god times frisk forårsluft 
og venter forude, hvad enten du væl-
ger den gule rute på 2,5 kilometer el-
ler den røde på cirka 3,5 kilometer. 

Sporene ved Albæk Møllebæk går 
gennem morænelandskabet sydøst 
for Harridslev - et landskab, som er 
skabt ved afslutningen af den sidste 
istid. Slugten, som møllebækken lø-
ber i, er en smeltevandskløft, der har 
skåret sig ned under isen ved afslut-
ningen af istiden. 

Varieret naturoplevelse
Ude på sporet er landskabet varieret. 

Her er spredt bevoksning med træ-
er, store åbne vidder og den smukke 
slugt med den rislende møllebæk. 
Alt efter årstiden kan du opleve vil-
de planter og kulturplanter, græs og 
landbrugsafgrøder. Optimale betin-
gelser for vildt som hare, fasan, ræv, 
rådyr, rovfugle som musvåge og 
tårnfalk, en lang række småfugle og 
trækkende vadefugle og ænder. 

Hvor sporet starter, bliver møl-
lebækken til et åbent vandløb lige 
syd for regnvandsbassinet. Her vok-
ser der sommer og efterår en tæt be-
stand af foderkulsukker - en plante, 
der i slutningen af 1800-tallet blev 
dyrket som foderafgrøde på grund 
af sin kraftige vækst. 

Ellesump
I smeltevandskløftens begyndelse 
vokser der mange rødel. De vokser 
typisk der, hvor der er vand i bevæ-
gelse i jorden. Elletræet samarbejder 
med nogle særlige bakterier, der kan 
binde luftens kvælstof. Træet er der-
for i stand til selv at danne et af de vig-
tigste næringsstoffer, det skal bruge 
for at vokse. 

Det er tydeligt, at biodiversite-
ten trives langs møllebækken. Elle-
træerne bliver ikke længere hugget 
omkuld og snittet til træskobunde, 
men får hele cyklussen med og en-

der først som ”spættetræer” og siden 
som dødt ved i ellesumpen.

Vand fra tre verdenshjørner
Hvor det gule spor slår et knæk mod 
vest, er der god udsigt over smelte-
vandskløften og dens sider mod syd. 
Her er en karakteristisk overdrevs-
vegetation med vissent græs og en-
keltstående tjørne. Tjørnene og en 

enlig mirabelle er de eneste træer, 
som har kunnet modstå kreaturer-
nes afgræsning. Men bare vent. Om 
føje tid blomstrer her både gøgeurt 
og engblommer. 

I bunden af smeltevandskløften er 
der mulighed for at få testet fodtøjets 
vandgennemtrængelighed. Her slut-
ter kildevæld sig til Albæk Møllebæk 
fra øst og vest, og ordet trampesti bør 

ikke tages for bogstaveligt. Her er let-
te, hurtige skridt fra ellerod til ellerod 
eller et let tråd henover visne grene at 
foretrække. Her halvvejs på ruten er 
der ikke meget sjov ved at skulle til-
bage efter gummistøvler. 

Fredede diger med udsigt
Fra smeltevandskløften og op mod 
Vangvejen følger det gule spor et dige 

SPORET  
ved Albæk 

Møllebæk

Sporet ved Albæk Møllebæk ligger 6 km nordøst for Randers syd for lands-
byen Harridslev. Den gule rute er cirka 2,5 km lang. Den røde cirka 3,5 km.

Varieret landskab 
byder på mulighe-
den for en god times 
frisk forårsluft.

Stille risler Albæk Møllebæk mod Randers Fjord.  Foto: Randers Kommune
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 {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 I DET FRI

 {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

.

 ≤SERIE

UDENFOR

Ved sporets sydligste punkt er en god udsigt over smeltevandskløften 
og dens sider. Lige nu lidt ensfarvet med enkeltstående tjørne. Om føje 
tid med både gøgeurt og engblommer. Foto: Randers Kommune

Søren Spætte. Fru Spætte var også til stede, men var 
knap så udadvendt. Foto: Randers Kommune

Biodiversiteten trives langs Albæk 
Møllebæk, hvor der ligger masser 
af dødt ved i ellesumpen. Her står 
en rødel lidt endnu og agerer spæt-
tetræ. Foto: Randers Kommune

Svampene, her en hovporesvamp, er 
i fuld gang med deres nedbrydnings-
arbejde. Foto: Randers Kommune

- og på den anden side af Vangvejen 
endnu et. Digerne stammer fra tiden 
omkring udskiftningen i 1780. De 
blev etableret omkring de nye jord-
lodder, der blev udlagt til de nu selv-
ejende landmænd. De tilbageblevne 
diger, der nu er fredede efter natur-
beskyttelsesloven, var beregnet til at 
holde dyrene inde på marken. 

Hvor det gule spor krydser diget 

og drejer tilbage mod Harridslev, er 
man hele 45 meter oppe i landska-
bet og har på klare dage udsigt over 
Randers.

Harridslev kan spores tilbage til 
middelalderen, men der har for-
mentlig været bebyggelse på stedet 
tidligere. 

Mens mange danske bønder blev 
selvejere efter udskiftningen af går-

dene i 1780, skiftede man i Har-
ridslev blot ejer og kom til at høre 
under Støvringsgård Kloster. Først 
100 år senere blev bønderne i Har-
ridslev selvejere. 

Indtil først i 1960’erne bestod Har-
ridslev blot af en klynge gårde. Her-
efter begyndte byen at vokse til sin 
nuværende form. Harridslev Kirke er 
fra 1200-tallet.

Chr. Rasmussens
Etablissement A/S
Der indkaldes herved til
ordinær generalforsamling
hos Lou Advokatfirma,
Østergrave 4, 8900 Randers C
onsdag, den 25. maj
2016 kl. 11.00
med følgende dagsorden:

a) Beretning om selskabets
virksomhed

b)Regnskabfordetforløbneår

c) Forslag til fordeling af
overskud eller dækning af
underskud

d) Behandling af forslag fra
bestyrelsenogaktionærerne

e)Valgafbestyrelsesmedlemmer
og revisor.

På bestyrelsens vegne:

Jens Chr. Lauridsen
Advokat (H)

Generalforsamlinger


