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To vandreture  
i landet syd  
for fjorden

Udenfor
af Kim Brandt thomsen  
Randers Kommune

På www.natur.randers.dk/besoeg-naturen er et kort over 
naturområder og forslag til naturture og naturoplevelser 
i Randers Kommune. Synes du, at der er naturture eller 
-oplevelser, der mangler på kortet, er du velkommen til 
at skrive en mail til kim.brandt.thomsen@randers.dk, så 
kortet kan blive så fuldendt som muligt.

Kirsten Poulsen fra Uggelhuse har benyttet sig af mulig-
heden. Vi bringer her fotos og turbeskrivelser fra to af Kir-
stens favoritture i landet syd for fjorden.

[tur ved virring]

vid udsigt ved virring.                                         

markvejen snor sig mod engene.

På Bakkelyvej er der lejrplads med shelter

Udsigt fra engene til virring Kirke.            Udsigt over engene fra virring Kirke.

turen ved virring er 3,5 kilometer. start og slut er ved kirken.

Start ved p-pladSen ved 
Virring Kirke. Gå ad Dra-
geshøjvej, dernæst til høj-
re ad Virringmark forbi 
møllerne. Her er en fin ud-
sigt mod nord, hvor man 
kan skimte Grund Fjord 
og mod syd se ud over Vir-
rings enge og moser.

Når bebyggelsen på ven-
stre hånd er passeret, dre-
jes ad markvejen til højre. 
Denne markvej har karak-
ter af hulvej, der snor sig 
ned mod engene. På beg-
ge sider er der nogle meget 
fine overdrev, som er ved 
at være en sjældenhed i 
Danmark.

Hvor vejen ender, drejes 
til højre ad Bakkelyvej til 
Virring. Her er fin udsigt 
til de flade enge, hvoraf 
nogle er opdyrkede. Man 
går tæt på engene. Tæt ved 
Virring er der en lejrplads 
med shelter. Her kan mad-
pakken nydes. På Virring 
Kirkegård er der bænke, 
hvorfra udsigten mod syd 
er rigtig fin.

Turen er på 3,5 kilome-
ter med mulighed for for-
længelse: Gå videre ad Vir-
ringmark til Fausing. Drej 
til højre ad Fløjstrupvej. 
Neden for bakken drejes 
til højre ad Bakkelyvej til 
Virring.
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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

 

Oplevelser
UdenfOr

UdenfOr
 
et af de første insekter, der var på vin-
gerne i april, var den flotte orangefarve-
de gravebi andrena fulva. Den rødpel-
sede jordbi tilhører en gruppe af bier, 
som lever alene. Bierne bygger ikke so-
ciale bo som for eksempel honningbi-
en men udgraver hver for sig en cirka 
50 cm lang gang med sidegange. Efter at 
bierne har parret sig, dør hannen.

Hunnen samler pollen, lægger et æg 
i hver af sidegangene og forsegler der-
efter gangen med den indsamlede pol-

len. Når alle celler er forsynet med æg, 
lukker hunnen gangen, så ingen kan se, 
hvad der har foregået. Når livsværket er 
fuldendt, dør hun.

I cellerne udklækkes larverne, som 
spiser sig store på den pollen, der for-
segler cellen. Sidst på sommeren for-
pupper de sig og bliver til bier. De un-
ge bier bliver i cellerne vinteren over for 
så at komme frem om foråret og grund-
lægge en ny generation.

Jordbihunnen er 10-13 mm lang, sort 
med kraftig orangerød pels på brystet 
og bagkroppen. Hannen er mindre, 
brunlig og knap så behåret.

Ny bi bygger bo

mens honningbien er blevet et sjældent bekendtskab, så er en af gravebierne, den 
rødpelsede jordbi (andrena fulva), i fremmarch. den er observeret i danmark første 
gang i 1984 på Fyn, men siden har den bredt sig nordpå til blandt andet i Østjylland, 
hvor en god håndfuld har bygget bo i en plæne i vorupkær.

den lille rødpelsede jordbi titter op af tuen i græsplænen. Jorden er fjernet fra et op til 
en halv meter langt gangsystem med sidegange, hvori den lægger sine

start, hvOr Gl. Landevej møder 
Kastrupvej i Langkastrup. Tag der-
til med bus nr. 211 eller parker bi-
len i vejsiden.

Gå ad Gl. Landevej. Denne vej 
er den sidste rest af den gamle vej 
fra Randers til Grenaa. Efter cirka 
15 minutter drejes til højre ad Sø-
mærket. Snart åbner fjordland-
skabet sig med Randers Fjord og 
Grund Fjord. Omkring det sted, 
hvor sømærket passeres, har man 
en fin udsigt over Uggelhuse med 
de gamle gårde og huse. Når Sø-
mærket ender, så gå ad Kærvej til 
højre til Kirkedraget. Følg Kirke-
draget til Kastrupvej og drej til høj-
re tilbage mod udgangspunktet.

Turen går udelukkende gennem 
landbrugsland men er anbefalel-
sesværdig på grund af den flotte 
udsigt over fjordlandskabet.

Turen er 3,5 kilometer, men kan 
varieres/forlænges på flere måder.

Udsigt over Uggelhuse, Randers Fjord og Grund Fjord fra sømærke

Uggelhuse og 
Randers Fjord set fra 
sømærket.

Udsigt over Grund Fjord.

Kort over rundturen Langkastrup - Uggelhuse. 

[tur ved lang-
kastrup-uggelhuse]


