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Det gamle militære øvelsesområde byder på mulighe-
der for varierede naturoplevelser. Sæt en times tid af, så 
kan du nå hele vejen rundt. Foto: Randers Kommune

Oplev den 
blomstrende 
Nordre Fælled 
Det 140 hektar store areal på fælleden 
blomstrer lige nu med blandt andet bellis, 
vild kørvel og stor fladstjerne. Blomster, 
som frivillige fra Nordre Fælleds Venner 
registrerer som en del af den naturpleje, 
der skal sikre en mangfoldighed af ar-
ter inden for både plante- og dyreliv. 

En rød nød og en grøn nød har fundet sam-
men. Foto: Randers Kommune

Oversigtskort over Nordre Fælled

UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: Nordre Fælleds Ven-
ner har i år udgivet en lille folder, 
der fortæller lidt om det planteliv, 
der findes på fælleden. Her er og-
så en kort beskrivelse af fælledens 
historie. 

Formand for Nordre Fælleds 
Venner er Eske Thøgersen. Han 
forklarer, at folderen blot er første 
skridt i et længere projektarbejde, 
hvor man med hjælp fra frivillige 
vil undersøge biologien nærme-
re på Nordre Fælled i 2016. Der er 
blandt andet planlagt flere arran-
gementer i løbet af året, og der er 
også mulighed for selv at deltage i 
naturplejen. 

»Man bliver hele tiden lidt klo-
gere og undrer sig over naturens 
mange forunderligheder,« kon-
staterer Eske Thøgersen.

Fælledens venneforening er 
med i et projekt-partnerskab 
sammen med Randers Kom-
mune, Randers Produktionshøj-
skole, Bysekretariatet i Randers 
Nordby og Naturstyrelsen Kron-
jylland. Partnerskabets opgave 
er at udvikle det tidligere militæ-
re øvelsesterræn til et attraktivt 

og bynært naturområde. En del 
af området er udlagt som hunde-
skov, der er kondisti, lege- og gril-
lområde samt en primitiv over-
natningsplads. Der afholdes flere 
arrangementer på fælleden, både 
for de frivillige og for andre inte-
resserede.  

Et af arrangementerne er »Vil-
de Blomsters Dag«, hvor man søn-
dag 19. juni kan komme med på 
en guidet tur og ved selvsyn op-
leve de mange vilde blomster på 
fælleden. 

Skulle du være interesseret i at 
blive frivillig, så vil det være op-
lagt at møde op, når de frivillige 
har arbejdsdage 8. juni og 22. ju-
ni. Opgaverne kan være alt fra le-
slåning til kartoffelhypning eller 
opsætning af skilte.

Interesserede kan følge arbej-
det på Nordre Fælled på Facebook 
ved at søge på »NFvenner«. 

Den nye naturfolder kan findes 
på Park-Cafeen på Flyvervej, i Skt. 
Andreas Kirke, på Randers Bibli-
otek og i folderkasser på Nordre 
Fælled.

 
Formanden for Nordre Fælleds 

Venner, Eske Thøgersen, kan kon-
taktes på tlf. 8640 8004
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Fælleden gennemskæres af gode veje og stier, som man 
kan vandre, cykle og ride på. Foto: Randers Kommune

I den sydlige del af området ligger naturlegepladsen BiStaden med borde, bæn-
ke og bålhus. Og lidt længere mod nord ved »Rågeskoven« finder man det-
te lille fristed med shelters og bålpladser. Foto: Randers Kommune

Området er rigt på dyre-
liv. Her er gode chancer 
for at se rådyr og hare, 
høre nattergalen eller se 
flagermus i skumringen. 
Her suger en brumbasse til 
sig af mælkebøttens nektar. 
Foto: Randers Kommune

Ved p-pladsen ved skyde-
banen på Nordre Fælledvej 
er en indhegnet hundeskov 
med en afdeling for både 
store hunde og små hunde. 
Foto: Randers Kommune

Nordre Fælled byder blandt andet på mange spændende 
blomster og planter. Foto: Ina M. Kihl-Plambek

 {UdenfoAr 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
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