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≤OPLEVELSER
UDENFOR
{Udenfor i Randers
Amtsavis hver
uge er skrevet af
kommunikationsafdelingen 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

WWW
Y
amtsavisen.dk

Galleri
Se flere billeder fra egnen
omkring Nørreå

Natur i alle retninger
Fladbro Skov eer velegnet til små rundture. Fra Skovhuset fører stier i alle retninger blandt andet mod vest ad Ådalen mod Tånum eller stik syd over den 100 år gamle buebro i beton over Nørreå mod Fladbro Skov og dyrehaven. Foto: Randers Kommune

Naturen langs

Fisk på krogen
Nørreå ligger lysåbent og har en god og veludviklet vegetation langs brinkerne. Flere steder er åen desuden hjemsted for en rig smådyrsfauna. Grundlaget skulle altså
være på plads for at få en laks eller ørred på krogen. Et par hollandske lystfiskere på
14 dages fiskeferie i det midtjyske har her smidt snøre og agn ud ved grødeoptagningspladsen vest for Fladbro for at gøre forsøget. Foto: Randers Kommune

NØRREÅ

Langs den 40 kilometer lange å, der løber fra Viborg
til Randers, er der masser af
naturperler. Her præsenterer vi et udpluk.
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

Naturen i kunsten
Da Fladbro Skov og dyrehaven i 2014 blev tildelt Nordic Green Space
Award, lavede billedhuggeren Jørn Rønnau »Slangen og Pilen« ved
broen over Nørreåen. »En hyldest til træet og dets vækst og genfødsel som skulpturtræ. Træerne vokser ikke ind i himlen, men både
de og menneskene gør forsøget!« Foto: Randers Kommune

Dådyr på engen

Dagpåfugleøje

Anemoner og forårsvortemælk

25-30 af Randers Dyrehaves dådyr
nyder solen og det friske græs på engen
ned mod Nørreå. Dyrehaven i Fladbro Skov ejes af Randers kommune.
Den blev etableret i 1994 og dækker
et areal på godt 13 hektar, hvoraf de
4 hektar ligger i græs. Dyrehaven er
åben for publikum til fods året rundt.
Af hensyn til dyrene er det vigtigt at
holde sig til stierne - ikke mindst i
juni/juli måned, hvor dåen har kalv.
Dyrebestanden i dyrehaven består udelukkende af dåvildt. Dådyrene i dyrehaven stammer fra Marselisborg Dyrehave
ved Århus, hvis dyr igen stammer fra Jægersborg Dyrehave nord for København.

Rester efter Grevens Fejde
I Gjandrup kan man slå et slag ned i engene mod vest. Det var herude et sted, man mener, at det
tidligste »Fussingø« lå. Af og til pløjes murbrokker op, der måske er rester af den gamle bindingsværksgård, herregården Gjandrupgård, som blev brændt ned under Grevens Fejde i 1534 og ikke
genopført - men måske herefter flyttet til Gammelhave i Fussingø. Foto: Randers Kommune

Der har været dåvildt i Danmark siden
omkring år 1000, og i dag findes fritlevende bestande på Øerne og i Østjylland. Men dådyrene har også været
her langt tidligere. De ældste spor fra
dåvildt i Danmark er fundet på Randersegnen. Ved Hollerup nær Langå blev der
i 1912 i nogle gamle aflejringer fundet
skeletter fra dådyr fra den sidste »Eemmellemistid« (130.000-110.000 f. Kr.).

Anemone og skovviol

Tusindfryd

Flere af dådyrenes lårbensknogler var
brudt op af mennesker, som havde
brugt redskaber til at få fat i marven. Fundet ved Hollerup er dermed
også det ældste spor af menneskelig
aktivitet, som vi kender fra Danmark. Foto: Randers Kommune.

Vand på møllen
Nørreå er 40 kilometer lang. Starter i Vedsø syd for Viborg og løber i Gudenåen ved Fladbro vest for Randers. En stor tilførsel af grundvand fra Viborgsøerne og Hald Sø via
Vedsø og mange kildevæld undervejs gør åens vandføring relativt konstant året igennem. Det gav i tidligere tider grundlag for mange vandmøller. Her øst for Nørreåvej ved
Ålum er åens vand nået godt tre fjerdedele af rejsen. Foto: Randers Kommune

