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SPORET VED STØVRINGGÅRD

Et par stynede popler strækker
sig mod vinterhimlen nord
for Støvringgård. Foto:
Randers Kommune

Udenfor. Små 13 kilometer nordøst for Randers finder du sporet ved Støvringgård. I skovbrynet ved Smedekøllen
overfor Støvringgård Kloster starter ruten, der er ca. 4,5 kilometer lang og markeret med blå pile. God tur!
Af Kim Brandt Thomsen

Støvringgård
fungerede som
frøkenkloster
i knap 200 år,
før de sidste
konventualinder
måtte flytte ud i
1981 på grund af
vaklende økonomi.
Bygningerne blev
herefter ombygget
til moderne
lejeboliger.
Foto: Randers
Kommune

dansk naturskov.

Randers Kommune

Lodsstien (4)
RANDERS: I læ af Sønderskoven løber sporet i skovbrynet hen forbi de smukke
gamle klosterbygninger og
skovkirkegården. Hele vejen med en betagende udsigt
over de vidtstrakte marker
og enge ned mod Randers
Fjord. Videre hen til Lodsstien, hvor det er muligt at
tage en afstikker ned til fjorden - eller følg den slagne
vej ad grusvejen til Østrup
Skovs sydøstlige udkant.
Her drejer sporet bagud til
højre op ad skovvejen gennem Østrup Skov, syd om
Østrup med det gamle borganlæg og op til Østrupvej,
hvorfra der er en fantastisk
udsigt ud over fjordlandskabet og ind mod Randers.

Støvringgård Kloster (1)
I 1735 forærede Baronesse
Christiane Fuiren ved testamentarisk gave Støvringgaard til bolig for en priorinde
og 12 jomfruer. Efter endnu
25 år kunne klostret indvies i det nyindrettede kapel i
1760. Klostret fungerede som
frøkenkloster i knap 200 år,
men en vaklende økonomi
gjorde, at de sidste konventualinder måtte flytte ud i
1981. Bygningerne blev herefter ombygget til moderne
lejeboliger, men historiens
vingesus fornemmes stadig
i de gamle sale.

Skovkirkegården (2)
Længere fremme passeres
skovkirkegården, som blev
anlagt i 1806 som gravplads
for såvel klostrets konventualinder som andre med tilknytning til klostret.

Urskoven (3)
Urskoven er navnet på et ca.
4000 kvadratmeter stort areal i Hvedelandet, som er bevokset med omkring 30 store ege og bøge. Der er ikke
foretaget skovning og fjernelse af stormfældede grene og visne træer i 50 til 100
år, og området henstår og
-ligger derfor som et stykke

Tilbage i 1800-tallet og frem
til indførelsen af offentlig
tog- og bustrafik sidst i århundredet måtte lodserne
tage turen til fods ad en sti
langs fjorden, når de efter
lodsningen af et skib skulle
tilbage til deres lodsstation.
Der eksisterede en sammenhængende lodsrute fra Udbyhøj Syd til Randers, som
blev brugt etapevis. Den store skibstrafik ind og ud ad
fjorden betød, at stien var
ganske flittigt benyttet.

Borganlægget i Østrup (5)
Hvor sporet slutter ved
Østrupvej, kan man tage
en afstikker op til Østrup
by. Her ligger gennemskåret af Borggyden de fredede
rester af et middelalderligt
voldsted bestående af en
borgbanke med en ruin og
en delvist bevaret voldgrav.
Stedet kendes fra skriftlige
kilder i 1100-tallet og har
formentlig eksisteret frem
til slutningen af 1500-tallet.
Borgbanken målte oprindeligt 270 gange 190 meter og
strakte sig på begge sider af
vejen. På borgbanken findes
fundamentrester af kampesten fra en kraftig bygning,
og der er også fundet spor
af andre bygninger på området.

De nedre byer (6)
Landsbyerne Albæk, Vestrup, Tjærby og en del af
Østrup er i nyere tid blevet kaldt »de nedre byer«
på grund af deres beliggenhed mellem morænebakkerne og de flade engdrag ned
mod fjorden. Fra Albæk og
Østrup er der storslåede udsigter ud over de inddæmmede enge og fjorden. I Vestrup vidner rækken af firelængede gårde om tidligere
tiders velstand for bønderne
på de frugtbare jorder.
Fra Østrup er det muligt at komme tilbage til udgangspunktet ved Støvringgård ved at følge Østrupvej
mod øst.

Oplevelser1

Udenfor
{ Udenfor i Randers Amtsavis hver onsdag
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

Den mere end 200 år gamle skovkirkegård
er anlagt som gravplads for konventualinder
og andre med tilknytning til Støvringgård
Kloster. Foto: Randers Kommune

Spor i Landskabet
Små 13 kilometer nordøst for Randers finder du sporet
ved Støvringgård. Start i skovbrynet ved Smedekøllen
overfor Støvringgård Kloster. Ruten er ca. 4,5 kilometer
lang og markeret med blå pile. Inklusive tilbageturen til
udgangspunktet ad Østrupvej bliver det til ca. 7,5 kilometer.

I urskoven har vildtet skrabet gennem
sneen i håb om at finde en godbid.
Foto: Randers Kommune

Spor i Landskabet er vandrestier,
der giver interesserede mulighed for
at opleve sider af den danske natur,
som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.
Projektet, der blev søsat i 1997, har
til formål at forbedre befolkningens
muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd.
Sporene i landskabet er lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere,
som har etableret vandrestier på deres jord - gennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper.

Formålet med Spor i Landskabet
er 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 landskabet
og skabe interesse og forståelse for
landskabets mange anvendelsesmuligheder.
Spor i Landskabet er resultatet af
et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug &

Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks
Jægerforbund.
Ordensregler
Man kun må 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 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 skovningsarbejde.

