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PÅ TRAVETUR I REJSTRUP PLANTAGE
AGE
Udenfor. Dalgas
var med til at
udarbejde planerne
for plantagen på de
gamle hedearealer.

På tilbagevejen går man ad
den gamle vej mellem Hvidding
og Rejstrup - en vej, som har
været brugt langt op i nyere
tid af post, mælkevogne og
anden daglig trafik. Foto:
Randers Kommune

Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

REJSTRUP: I årene efter
krigen i 1864 og tabet af
Slesvig-Holsten var devisen
”hvad udad tabes, skal indad
vindes”. Det var her, opdyrkningen af heden tog sin begyndelse. Hedeselskabet blev
dannet med Enrico Dalgas i
spidsen, og Dalgas var med
til at udarbejde planerne for
Rejstrup Plantage. Rejstrup
Plantage er anlagt i 1877 på
Rejstrupgårdenes hedearealer - fra Markdal i øst til Læstenvej i vest.
Hedeselskabet stod for
”brækningen” af heden, ligesom selskabet leverede og
plantede. Den sydligste del
af heden blev dengang bibeholdt, da man havde brug for
lyngen, dels som kreaturfoder, dels som brændsel.

Når man krydser banedæmningen fra den hedengangne Viborg-Mariager Jernbane er man langt ude.
Nærmere betegnet i Sibirien i det sydøstligste hjørne af Nørbæk Sogn. Foto: Randers Kommune

Forslag til en travetur ved Sønderbæk
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

Oplevelser1

Udenfor

Ruten rundt om Rejstrup
Plantage

{ Udenfor i Randers Amtsavis
hver onsdag er skrevet af
kommunikationsafdelingen i
Randers Kommune, som giver
gode råd om oplevelser i naturen
i Randers by og opland.

Start traveturen ved tømmerpladsen i skovbrynet
mod vest ved Læstenvej.
Følg vejen mod øst forbi
Sønderbæk Vandværk.
På højre hånd ligger markerne, som hører til de små
gårde på Vesterheden (Sønderbæks hede). På venstre
hånd plantagen.
Fortsæt forbi den store
slugt og drej til venstre ad
den store grusvej, Plantagevej.
Gå ad Plantagevej forbi
Rejstrup Vestergård og ned
i Markdal. Her går en vej til
venstre ind i plantagen.
Følg vejen gennem skoven helt til Læstenvej og gå
det sidste stykke til venstre
ad asfaltvejen tilbage til udgangspunktet.

[ Du kan finde flere forslag til
traveture i Randers Kommune
på www.natur.randers.dk

Langs gammelt sogneskel
Vejen gennem skoven går
langs et gammelt dige, der
danner skel mellem Nørbæk
og Rejstrup sogne og derfor
er noget ældre end plantagen. Vejen er et stykke af en
gammel vej mellem Hvidding og Rejstrup, og den har
været brugt langt op i nyere
tid af post, mælkevogne og
anden daglig trafik.
Rejstrup Plantage består
mest af nåletræer, men da
træerne siden 1877 er skiftet
ud flere gange, er der også
enkelte steder plantet løvtræer.
Terrænet i plantagen er

SØNDERBÆK: Start turen
ved Sønderbæk Kirke, der
ligger midt i byen omgivet
af forsamlingshuset, smedjen, det gamle mejeri, den
gamle skole og den gamle
brugsforening.
Følg Bofferhøj til krydset
og drej til venstre ad Byvejen. Bofferhøj er opkaldt efter en bronzealderhøj, der
ligger bag det gamle mejeri.
Ved den første markvej
drejes til venstre ud i engene. På venstre side af
markvejen er der udsigt
over Sletkæret, til højre
Brunbakkerne eller ”Heden”.
Hvor markvejen knækker til venstre, ligger på
højre side et mosedrag med
store, dybe tørvegrave, hvor
der under og efter 2. verdenskrig blev gravet millioner af tørv. Hullerne er
op til fire meter dybe og
vokser derfor meget langsomt til.

Tag en afstikker

Svampe og mos giver kulør i den vintermørke
plantage. Foto: Randers Kommune
Ruten i Rejstrup Plantage.

ret kuperet, og det er tydeligt
at se efter de mange stormfald, der har tyndet ud i bevoksningerne gennem den
sidste halve snes år.

Resterne efter stormfald får lov at ligge og nedbrydes langsomt
til glæde for biodiversiteten. Foto: Randers Kommune

Enkelte steder i plantagen
vokser lyngen stadig. Hist og
her også blåbær og hindbær.
I den vestlige del af plantagen kan man være heldig

at støde på ulvefod, en jordboende sporeplante, der er
beslægtet med mos. Før dinosaurernes tid, i kultiden
for ca. 300 millioner år siden,

var det ulvefodsplanter så
store som træer, der dannede
skovene sammen med padderokker og bregner. Dengang

der hverken var fugle, pattedyr, sommerfugle eller bier til at sørge for planternes
befrugtning og formering.

I dag er ulvefodsplanterne
små og gror næsten kun på
næringsfattige områder som
heder og højmoser
Der er mange fugle i skoven, og er man heldig - og
stille - kan man møde både

ræv og rådyr.
Husk, at du færdes på privat område. Vis hensyn, hold
hunden i snor og vær opmærksom på, at der kan være jagt.

En afstikker ud til tørvegravene er en oplevelse specielt om foråret, hvor
landskabet spejler sig i den
blikstille overflade, og svanerne majestætisk sejler
rundt og inspicerer deres
territorium.
Er man heldig kan man
møde odderen ved mosehullet, der også er et eldorado for nattergale og andre småfugle, fiskehejrer,
musvåger, gæs og ænder.
Mange steder på vejen
fra Sønderbæk til Rejstrup

kan man se rester af gamle
diger på begge sider. Vejen
var i gamle dage fourt - eller drøwt, som den kaldes
på disse kanter. Byhyrden
drev sine dyr ad drøwten
fra byens gårde og ud på
græs i engene eller på heden. Digernes formål var
at holde dyrene på vejen
og derved lette hyrdens arbejde.

Lige ud til Sibirien
Efter halvanden kilometer
dukker den første gård i
Rejstrup op - Bakkegården,
der i dag er Rejstrup Savværk.
Her kan man vælge at
afkorte turen ved at gå de
sidste to kilometer tilbage
ad landevejen mod Sønderbæk, eller man kan dreje
til højre og følge drøwten i
Rejstrup.
Her kommer man ud på
Holmen, hvor der ligger et
lille husmandssted gemt
væk i træer. Herefter drejer
vejen skarpt til venstre. En
halv kilometer længere er
det muligt at korte turen af
ved at gå til venstre ved en
lille plantage og komme tilbage til Rejstrup.
Går man lige ud, kommer man lidt efter til rester
efter banedæmningen fra
den hedengangne ViborgMariager bane, der var en
af landets yngste privatbaner og fungerede fra 1926
til 1966.
Krydses banedæmningen, er man i Nørbæk Sogn
og så langt ude, at området
kaldes Sibirien.
Ved Kjeldagergård drejes
mod venstre ad grusvejen.
Snart efter dukker Rejstrup

Kort over naturturen ved Sønderbæk

Udsigt over Sletkæret. Foto: Randers Kommune

Plantage op på højre hånd.
Lige før Sønderbæk ligger
den gamle Sønderbæk Stati-

on på venstre hånd inde i en
klynge træer.

