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OM NATURGUIDEN HIMMERLAND 

Det er dejligt at færdes i naturen, og sundt for sjæl og legeme. 
Denne folder giver dig muligheden for at komme derud i selskab med andre 
naturinteresserede og med dygtige og erfarne guider som vejvisere og for- 
tællere.
De fleste ture er gratis, mange er børne- og familievenlige og en del egnede 
for dårligt gående. Særlige forhold er beskrevet ved den enkelte tur.
Turene gennemføres uanset vejr og vind, hvis det i øvrigt er forsvarligt.
Folderen har ikke alt med og nye ture kan komme til. Brug www.naturnet.dk 
– her finder du alle vore ture samt et væld af ture fra resten af Danmark.

Folderen er udgivet af Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg 
kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen v/Buderupholm Statsskovdistrikt. 
Foreninger, firmaer og organisationer har bidraget til at gøre udbuddet af 
naturture mm. så bredt og spændende som muligt.

Har du forslag eller kommentarer til folderen kan du kontakte redaktionen 
på tlf. 99 88 77 55 eller projektleder@roldskov.info 
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STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER 1 1 

Ved klart vejr skal vi se på forårets 
stjernebilleder og forskellige objekter.
Ved overskyet vejr går vi i Naturskolen 
og kikker på stjernekort, men stjerne-
historierne er med.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg
Arr.: Naturskolen i Rold Skov i samarbej-
de med Rold Skov Natur- og Kulturcenter

FRA HAVDALSMANDEN TIL ØNSKESTENEN 2

Fra Havdalspladsen går turen gennem 
den nu skovklædte Teglgaards Hede til 
Ønskestenen i Skørpinglund. Herfra over 
i Vedsted Skov og et stykke ad Rebild 
Kirkevej, inden vi går ned til Skørping 
Privathospital. Herfra til Brændeskoven 
og ned til det kønne Bjergmosehus med 
udsigt ud over Rebild Skovhuse. Turen 
tilbage til Havdalspladsen går igennem 
Vedsted Skov – men naturligvis ad en 
helt anden rute.
Turleder: Helge Qvistorff
Arr.: Rold Skovs Venner

TRÆINVASION. HJÆLP SØGES! 3

Vi har startet et projekt med geneta-
blering af en højmose. Dette gøres ved 
at fjerne træer og stoppe grøfter. Vi 
inviterer dig og din familie ud i mosen 
for at hjælpe med at fjerne de mindste 
træer, dette gøres bedst ved at hive 
de små (30-60 cm) træer op med rod. 
Du inviteres til at hjælpe og kan gratis 
tage de udplantningsklare planter med 
hjem.
Vi mødes på P-pladsen og kører samlet 
i skoven.
Medbring gummistøvler, plastsække 
el.lign. til planter og evt. en greb til 
arbejdet.
Børnevenligt.
Turledere: Naturvejleder Lars Wachmann 
og elev Helene Davidsen
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

22. marts 2007 kl. 19.30-22
Mødested
P-pladsen ved Den Jyske 
Skovhave

25. marts 2007 kl. 09.30-12
Mødested
Havdalspladsen på 
Buderupholmvejen midt 
mellem Buderupholm og 
Skørping

25. marts 2007 kl. 11-14
Mødested
P-pladsen for enden af 
Rebild Skovhusevej



|4|

DÅB OG SØSÆTNING AF “SKARVEN” 4

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen døber 
båden ”Skarven” – en grødeskærer som 
Remisen i Dokkedal har istandsat. Efter 
dåben søsættes ”Skarven” ved Stejlga-
bet i Dokkedal. Samtidig vil der være 
aktiviteter for børn. Alle er velkomne.
Arr.: Lille Vildmosecentret

VEGGERBY SOGN 1: NATURTUR TIL HØJRIS MØLLE  5

Ved Højris Mølle er naturen nu genop-
rettet, efter at dambruget er nedlagt. 
Vi følger naturstien rundt i området og 
kører derefter til Skivum Krat for at gå 
ned til Sønderup Å. Turen er ca. 5 km.
Husk gummistøvler og medbring kaffe.
Turleder: Karen Margrethe Adamsen, 
Byrsted og Omegns Husmoderforening
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

BEDSTEFORÆLDRE OG BØRNEBØRNSDAG 6

Børnevenligt arrangement. Vi går på 
opdagelse efter forårstegn i parken om-
kring Lille Vildmosecentret, tænder bål 
og bager pandekager. Der er samtidig 
mulighed for at besøge centret udstil-
ling og/eller drikke kaffe i Café Soldug.

CIMBRERDAGE I BAKKERNE 7

Program begge dage:
11.30-15 Ridderslag
12.30-15.30 Live-rollespil
13.30 Falkoneropvisning
Festlige og lærerige dage for børn og 
voksne. En fantastisk rejse tilbage i 
tiden med stolte riddere og elverfolk, 
orker og mange andre. Rig mulighed for 
at lege med og prøve nogle af datidens 
aktiviteter.

LILLE VILDMOSECENTRETS 1. ÅRS FØDSELSDAG 8

Bustur i Høstemark for årskortholdere 
kl. 11 og kl. 14 – mødetid er 15 min. 
før afgang. Samtidig er der officiel 
åbning af ny lejrplads, hvor vi tænder 
bål i den nye bålhytte. Der vil også 
være mulighed for at besøge urkvæget 
og deres kalve ved kysten. 
Tilmelding: Til Lille Vildmosecentret

31. marts 2007 kl. 11-13
Mødested
Stejlgabet: 
Det gamle fiskerleje på syd-
siden af Mulbjergene, som 
idag hovedsageligt benyttes 
af fritidsfiskere – en badebro 
fører ud til sandrevlerne, som 
er tørlagt ved lavvande

2. april 2007 kl. 18.30-20.30
Mødested
Mødested/opsamling ved 
Kirketerpskolen i Kirketerp 
kl. 18.30

5. april 2007 kl. 10-16
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde 

6. april 2007 kl. 11-15.30 
7. april 2007 kl. 11-15.30
Mødested
Blokhusmuseet ved ind-
gangen til nationalparken 
Rebild Bakker

14. april 2007 kl. 11-16
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde
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GÅ-TUR IND I TOFTE SKOV 9

Vi inviterer på en længere gåtur ind i 
Tofte Skov.
Tilmelding: På tlf. 99317550 eller mail: 
info@lillevildmose.dk
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening og Lille 
Vildmosecentret 

FORÅRSRENGØRING I NATUREN – VESTHIMMERLAND 10

I samarbejde med Vesthimmerlands 
Landboforening og RenoVest gør Dan- 
marks Naturfredningsforenings lokal-
komité i Vesthimmerland forårsrent i 
naturen.

VEGGERBY SOGN 2: VEGGERBYSKOVEN 11

Veggerbyskoven er nu ved at være  
ryddet efter januarstormen 2005. 
Turen går ad skovvejene i det meget 
varierede landskab til Syvstjerne og til 
engdragene på begge sider af skoven. 
Længde ca. 5 km.
Husk gummistøvler og medbring kaffe.
Turleder: Karen Margrethe Adamsen, 
Byrsted og Omegns Husmoderforening
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

ANEMONERNE I BJERGESKOVEN 12

På en tur rundt i Bjergeskoven og 
omegn kigger vi efter de tre anemone-
arter, vi har i skoven, og alle de andre 
forårstegn i naturen.
Kuperet terræn – ikke egnet til dårligt 
gående/kørestolsbrugere.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

15. april 2007 kl. 09-12
Mødested
Kragelundsporten, på kyst-
vejen mellem Birkesøvej og 
Øster Hurup

15. april 2007 kl. 13-16
Mødested
Mødesteder i Farsø, Løgstør, 
Aalestrup og Aars
Læs mere på www.naturnet.dk

16. april 2007 kl. 18.30-20.30 
Mødested
Mødested/opsamling ved 
Kirketerpskolen i Kirketerp 
kl. 18.30

21. april 2007 kl. 09-12
Mødested
Frueskoens p-plads ved 
Buderupholmvejen
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PÅ TUR RUNDT OM REBILD SKOVHUSE 13

Fra hallen i Skørping går det ad små 
stier til skovens eneste – og meget 
gemte – jættestue, hvorefter vi går 
over markerne i den nordlige del af 
Rebild Skovhuse til Rebild. Vi fortsætter 
gennem Rebild Nationalpark til Store 
Stendal, med Vælderskovens graner til 
den ene side og Rebilds lyngklædte 
bakker til den anden. I Kyø Skov skal 
vi besøge nogle ”dansk-amerikanske” 
tsugaer og stoppe op ved nogle spæn-
dende, stensatte middelalder-brønde. 
Nu ser vi Rebild Skovhuses marker fra 
syd, og inden vi går gennem Brænde-
skoven tilbage til Skørpinghallen, høre 
vi sikkert et par muntre anekdoter om 
nogle af Rebild Skovhuses særlinge. 
Turleder: Helge Qvistorff
Arr.: Rold Skovs Venner

FOTOSAFARI I ROLD SKOV 14

Bevæbnet med dit eget digitale kamera 
tager vi på tur, og hører om Rold Skov. 
Vi garanterer ikke for gnuer og vilde 
løver, men gamle krogede bøgetræer og 
en speciel naturoplevelse. Vi tænder et 
bål, og varmer suppen, mens vi får en 
snak med den proffesionelle fotograf, 
om hvordan man tager det gode natur-
billede. Du får mulighed for at afprøve 
fototeknik på udvalgte motiver.
Medbring digitalkamera og evt. stativ, 
godt fodtøj og varmt tøj.
Turledere: Naturvejleder Lars Wachmann 
og fotograf Kjeld Thomsen, Thomsen og 
Have Fotografi
Tilmelding: Inden d. 1. april 2007
Ring ma-fr mellem kl. 8 og 18 
Tlf. 98 39 10 14 eller 98 37 00 78
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

VEGGERBY SOGN 3: HORSDALEN OG BUSTEDSKOVEN 15

Første stop er Horsdalen, som ligger 
smukt omgivet af lyng og krat. Her 
er der for nylig indrettet shelter med 
mulighed for at overnatte. Derfter til 
Bustedskoven, som næsten væltede i 
januar 2005. Skoven er nu ryddet, så 
det igen er muligt at komme rundt i den 
meget varierede natur. Længde ca. 5 km. 
Husk gummistøvler og medbring kaffe.
Turleder: Karen Margrethe Adamsen, 

22. april 2007 kl. 09.30-12
Mødested
P-pladsen ved Skørpinghallen

22. april 2007 kl. 10-15
Mødested
P-pladsen ca. 500 m syd 
for Rold Storkro

23. april 2007 kl. 18.30-20.30
Mødested
Mødested/opsamling ved 
Kirketerpskolen i Kirketerp 
kl. 18.30
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Byrsted og Omegns Husmoderforening
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

FRENDRUP HEDE OG FRENDRUP NIHØJE 16

Nordjyllands Amt har midlertidigt fredet 
23 hektar skov på Frendrup Hede. For 
naturelskere er skoven en sand guld-
grube. I mindst 75 år har den passet sig 
selv, og det har skabt en mangfoldighed 
af svampe, træer og insekter, der ikke 
findes mange steder. Frendrup Nihøje 
ligger i et af Himmerlands højeste om- 
råder over 100m over havet og har der-
med også den fornemste udsigt udover 
Himmerland. Det er i klart vejr muligt 
at se til Vendsyssel. 30 kirker kan ses 
fra én af højene. Der er 7 høje fra den 
ældre bronzealder tilbage.
Kaffekurv må gerne medbringes – og 
gummistøvler.
Turleder: Biolog John Mønsted
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter i 
samarbejde med Øster Hornum Borger-
forening og Naturfredningsforeningen i 
Rebild Kommune

SKOVLEGEPLADSEN RØVERKNOLDEN INDVIES MED LEGE 17

Skovlegepladsen Røverknolden er færdig. 
Vi tager legepladsen i brug med masser  
af aktiviteter og lege for børn og voksne.
Turleder: Skovfoged Leif Lyngsø
Arr.: Rebild Borgerforening og Skov- 
og Naturstyrelsen, Buderupholm Stats-
skovdistrikt

LIVØ FØR OG NU 18

Tag med på en tur rundt på Livø, og 
få et indblik i historien om livet på 
øen fra starten af middelalderen, op 
gennem tiden hvor Livø blev inddraget 
under kronen og senere erhverves som 
internat for kriminelle åndsvage. Vi går 
en tur gennem den gamle ege-hassel-
skov, og hører om tidligere udnyttelse 
af skoven til nutidens driftsformer som 
naturnær skovdrift. 
Medbring madpakke m.m.
Af hensyn til dyrelivet på Livø må 
hunde ikke medtages.
Turledere: Lars Wachmann, naturvej- 
leder og Jacob Knudsen, skipper
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

28. april 2007 kl. 15-17
Mødested
Parkeringspladsen ved 
Frendrup Nihøje nord for 
Øster Hornum

29. april 2007 kl. 10-14
Mødested
P-pladsen lige øst for Rebild 
By mellem Rebild og Skørping

29. april 2007 kl. 11.30-15
Mødested
Havnen på Livø – ved den 
store sten

For færgeafgange og over-
fartspriser henvises til 
I/S Miniline tlf. 40 30 70 06 
eller www.miniline.dk
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VEGGERBY SOGN 4: HJEDS KÆR 19

I Hjeds Kær har næsten alle husstande 
i Veggerby Sogn haft en eller flere par-
celler, som hovedsagelig blev brugt til 
tørvegravning. Området er på ca. 50 ha 
og gennemskæres af Binderup Å. Der er 
nu planer om at genoprette flere af de 
gamle søer i området. Længde ca. 5 km.
Husk gummistøvler og medbring kaffe.
Turleder: Karen Margrethe Adamsen, 
Byrsted og Omegns Husmoderforening
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

NATURSTI I UHREHØJE PLANTAGE 20

Naturstien er et tilbud til børn og deres 
familier. På naturstien skal vi opleve 
skoven, løse spændende opgaver og lære 
noget om de planter og dyr der lever her.
Turleder: Lene Larsen, Vesthimmerlands 
Kommune
Arr.: Vesthimmerlands Kommune

NATURPLEJE MED VILDOKSER OG VILDHESTE 21

Vildokser og vildheste har græsset på 
strandengene siden årsskiftet 2003/ 
2004. Hvordan klarer ”naturplejerne” 
sig, og udfører dyrene den naturlige 
naturpleje, som det var tiltænkt fra 
projektets start? Gør dyrene indhug i 
trævegetationen? Er der nogle Urokse
-emner blandt ungdyrene? 
På en vandretur har du mulighed for 
ved selvsyn, at opleve området og de 
græssende dyr. Vandreturen er på ca. 6 
km og foregår bl.a. langs med Kattegat-
kysten i vådt terræn. Turen er ikke for 
gangbesværede. Turen slutter efter ca. 
3 timers vandring ved udsigtspunktet 
nær vigepladsen, hvor den medbragte 
kaffe kan nydes.
Turleder: Skov- og Landskabsingeniør 
Jens Vinge, Aalborg Kommune, Park & 
Natur

FUGLE/AFTENTUR I BORREMOSE VED AARS 22

Vi går en tur i Borremose, for at lytte til 
fugle og måske se dem.
Vi mødes ved Aars Rådhus og kører sam- 
men til Borremose. Turen forventes at 
vare mindst en time.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings 
Lokalkomite i Vesthimmerland

30. april 2007 kl. 18.30-20.30
Mødested
Mødested/opsamling ved 
Kirketerpskolen i Kirketerp 
kl. 18.30

9. maj 2007 kl. 18.30-20
Mødested
På P-pladsen inde i plantagen

10. maj 2007 kl. 18.30-21.30
Mødested
Vigeplads på Kystvej 230 
syd for Dokkedal

11. maj 2007 kl. 20-22
Mødested
P-pladsen ved Aars Rådhus, 
Himmerlandsgade 27
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VÆRKSTEDSDAG PÅ HALKÆR MØLLE NATURCENTER 23

Gå en frisk tur rundt om møllesøen. 
Undervejs møder du nogle poster med 
spændende opgaver. Her kan du prøve 
nogle af naturskolens undervisningstil-
bud: Gummibådssejlads, snitteværksted, 
fange smådyr i bækken og uldværksted. 
En dag, hvor du kan tilbringe et par 
gode timer med familien, ude i den 
friske luft.
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

JORD, LER, KERAMIK OG BÅL PÅ LAAENHUS 24

På arealerne omkring naturskolen 
finder vi ler, kalk, fint sand og andre 
fine materialer i jorden. Hvad er jord? 
Hvad er ler? Af ler vil vi lave mindre 
keramikpotter, krus og smykker m.v. 
som herefter skal tørre til milebrændin-
gen (se aktiviteter 9.-13. juli). Man kan 
også selv tage keramikken med hjem til 
brænding eller deltage i en milebræn-
ding senere på året. Børnevenligt.
Turledere: Grøn guide Inger Taylor og 
naturvejleder Marianne Hald
Pris: 50 kr. til materialer mv.
Tilmelding: På 23 33 50 38. Ved til-
melding oplyses antal, navn, alder og 
telefonnummer samt gerne mail

SKOVENS DAG – ROLD SKOV 25

Skovens dag – det årlige arrangement 
på Jamborettepladsen i Rold skov. Der 
vil foregå mange forskellige børne- og 
familevenlige aktiviter i løbet af dagen.
Se nærmere i dagspressen og på  
www.sns.dk/buderupholm 
Yderligere oplysninger man-fre  
tlf. 98 39 10 14.
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

SKOVENS DAG – TOFTE SKOV (LILLE VILDMOSE) 26

Skovens dag, åbent hus i Tofte Skov. 
Tag med på en vandretur i den unikke 
Tofte Skov.
Turledere: Skovfoged Birgit Knudsen og 
naturvejleder Jakob Konnerup
Arr.: Lille Vildmosecentret

12. maj 2007 kl. 13-15
Mødested
Halkær Mølle Naturcenter 
Hedegårdvej
9240 Nibe

12. maj 2007 kl. 13-17
Mødested
På Laaenhus
Mariagerfjord Naturskole 
nær Kielstrup Sø 
Lånhusvej 8
9550 Hobro

13. maj 2007 kl. 10-16
Mødested
Jamborettepladsen i Rold Skov 
ca. 3 km. syd for Skørping. 
Fra Skørping mod Arden/
Astrup. Drej mod St. Økssø 
og efter ca. 2 km. drejes mod 
Jamborettepladsen

13. maj 2007 kl. 13-17
Mødested
Den offentlige parkeringsplads 
ved Kattegat strandcamping
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NATTERGALETUR I DRASTRUP SKOV 27

Tur til vandværksskoven nord for Dra-
strup, hvor der er store chancer for at 
høre gøg, nattergal, kærsanger, gulbug 
m.fl. Fra Letvadvej følger vi stien til 
vandværksskoven nordvest for Drastrup. 
Netop ankommet til Danmark fra vin-
terkvartererne i Afrika markerer flere 
sangfugle allerede deres kommende ter-
ritorium i skoven med deres smukke og 
vidtlydende sang. Husk lun påklædning 
og lidt lunt at drikke, da vi flere steder 
undervejs står stille i længere tid for 
at lytte!
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

NATURVANDRINGER I OPLANDET TIL KIELSTRUP SØ 1 28

Se på og hør om miljø- og naturtiltag 
til reduktion af næringsstofudledningen 
til Mariager Fjord. 
Landboforeningen har i løbet af de sid-
ste par år udarbejdet naturplaner med 
tilskud fra Direktoratet for Fødevare- 
Erhverv på flere ejendomme i området, 
og vandringerne vil give mulighed for  
at se på og høre om forskellige miljø- 
og naturtiltag, der kan være med til at 
reducere næringsstofudledningen til 
Kielstrup Sø og Mariager Fjord. 
Emner som betydningen af habitatud-
pegningen af Kielstrup Sø-området for 
lodsejerne og eventuelle nye tilskuds-
muligheder indenfor landdistriktspro-
grammet 2007-2013 til udførsel af  
ønskede miljø- og naturtilag i området 
vil også naturligt blive belyst i forbin-
delse med natur- og markvandringerne. 
Alle er meget velkomne. Børnevenligt.
Arr.: Hobro-Aalborg Landboforening, 
Hobro Landbocenter

BUSTUR TIL TOFTE SKOV OG MOSE 29

Indenfor hegnet vil naturvejleder 
Thorkild Lund guide bussen rundt i det 
unikke og fredede område, hvor der vil 
blive mulighed for at se krondyr, rådyr, 
vildsvin m.m. Medbring solidt fodtøj 
til en gåtur ud i det næsten urtidslig-
nende landskab, hvor vi kan suge til os 
af forårslyde og -dufte i denne særlige 
fortidsskov.
Kikkert og proviant medbringes. 
Varighed ca. 2 timer i ”dyrehaven”.
Max. 50 - min. 30 deltagere.

13. maj 2007 kl. 19-22
Mødested
P-pladsen Letvadvej 
ved Spændcon

15. maj 2007
Nærmere orientering omkring 
tid og sted for de enkelte 
vandringer vil følge senere i 
de lokale medier

16. maj 2007 kl. 18.30-21.30
Mødested
Hadsund (Busstationen) 
kl. 18.30
Als (Sparekassen) 
kl. 18.45 
Øster Hurup (Brugsen) 
kl. 18.50 
Kragelundsporten 
kl. 19
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Tilmelding: Navn og tlf.nr. samt 
påstigningssted oplyses ved bindende 
tilmelding til Svend tlf. 98 57 39 06 
man.-fre. efter kl. 16.50
Pris: Voksne 60 kr., børn 30 kr. (max. 
15 år) 
Turleder: Thorkild Lund
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening 
Mariagerfjord

GUIDEDE TURE OMKRING HIMMERLANDSSTIEN 30

Torsdag 17. maj arrangerer Vesthimmer-
lands Kommune i samarbejde med Kultu- 
relt Samråd og en lang række foreninger 
og privatpersoner en “Folkefest” langs 
Himmerlandsstien. Hele dagen vil der 
foregå arrangementer langs stien enten 
på den eller i nærheden af den. Der 
bliver bl.a. en række guidede ture, hvor 
man får lejlighed til at opleve området 
og høre de spændende historier om det.
Hele arrangementet starter om formid-
dagen 2 steder. Ved Lille Restrup syd for 
Aalestrup og i Løgstør. I løbet af dagen 
bevæger man sig langs stien for at slut- 
te i Hornum om eftermiddagen. 
Om aftenen er der fest.
For yderligere oplysninger se dagspres-
sen samt kommunens hjemmeside 
www.vesthimmerland.dk
Arr.: Vesthimmerlands Kommune

NATURTUR LANGS SIMESTED Å 31

Vi mødes hos landmand Rico Jensen 
og går en tur på engen langs Simested 
Å til den gamle jernbanerbro og Him-
merlandsstien.
Vi ser og hører om naturen på stedet 
og mulighederne for at opleve den. 
Ved Ll. Restrup er den handicapvenlige 
lystfisker sti renoveret med platforme 
langs åen.
Vi ser også på dyre- og plantelivet. Der 
er bl.a. orkideer i engene og på over-
drevskrænterne.
Børnevenlig, men turen er ikke velegnet 
for gangbesværede, barnevogne m.v. 
Tag gerne formiddagskaffen med.
Turledere: Biolog Per Egge Rasmussen 
og landmand Rico Jensen
Arr.: Vesthimmerlands Kommune

17. maj 2007 kl. 10-18

17. maj 2007 kl. 09-11
Mødested
Landbrugsejendommen
Borgergade 74
Aalestrup 

Mellem hovedvej 13 og 
Aalestrup by
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PÅ TUR I DE SMUKKE SKOVE VED SOLBJERG 32

På den store bronzealderhøj ved Sol-
bjerg Kirke nyder vi udsigten til Lille 
Vildmoses flade vidder og hører om den 
helligdom, der må have ligget her i old-
tiden. Herfra går vi til de nyudsprungne 
bøge i Brøndum Lund, der hører ind 
under herregården Fredenslund og er en 
del af de smukke og venlige bøgeskove 
kaldet Solbjergskovene. Det gælder også 
Ravnborg Skov, som vi passerer, inden  
vi kommer ind i Sønderskoven. Snart 
krydser vi naturstien, anlagt på ”Had-
sund-Peters” gamle banelegeme, inden 
vi når det gamle voldsted ”Gårdsens-
vold”, hvor man indtil for få år siden 
kunne se nogle af Himmerlands største 
bøge. Herfra tilbage til Solbjerg ad na- 
turstien.
Turleder: Helge Qvistorff
Arr.: Rold Skovs Venner

LYSTFISKERIETS DAG 33

Lystfiskeri ved Simested å. Oplev nogle 
af lystfiskeriets mange facetter i den 
dejlige himmerlandske natur – bind dine 
egne fluer under kyndig vejledning, lær 
at kaste med flue, fisk i Simested å, 
vær med til at røge dine egne ørreder 
og meget mere. En dejlig dag med lyst-
fiskeri på det lille idylliske, stråtækte 
Boldrup Museum i Simested ådal.
Børnevenligt.
Turledere: Naturvejleder Gert Rubæk og 
Naturvejleder Søren Risborg
Arr.: Sydhimmerlands Naturskole i sam-
arbejde med Ålestrup Lystfiskerforening 
og Naturskolen i Rold skov 

SKINDBJERGLUND – FORÅR I EGESKOVEN 34

Tag med på forårstur gennem den nyud- 
sprungne egeskov, og oplev det utrolige 
blomsterflor og fugleliv mellem de gamle 
egetræer. Skindbjerglunds historie er 
usædvanligt godt dokumenteret gennem 
gamle godsprotokoller fra Lindenborg. 
Vi snakker kreaturer i skoven i fortid og  
nutid, spændende skovhistorie, natur-
skov, landskab, ådal, botanik og meget 
mere.
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

20. maj 2007 kl. 09.30-12
Mødested
P-pladsen ved Solbjerg Kirke

20. maj 2007 kl. 10-16
Mødested
Boldrup museum
Ørnbjergvej 13
9610 Nørager

20. maj 2007 kl. 14-16
Mødested
P-plads ved indkørsel til 
Skindbjerglund
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NATURGENOPRETNING I GRAVLEV ÅDAL  35

På denne tur vil der være fokus på de 
tiltag der skal ske i området som følge 
af fredningsafgørelsen fra 2005. Vi vil 
således høre om det nye forløb af Lin-
denborg Å, pleje af områdets fine natur 
og de fremtidige bedre muligheder for 
at færdes på vandring i området.
Turledere: Biolog John Mønsted Jensen, 
Rebild kommune og forstfuldmægtig Sø-
ren Kjær, Buderupholm Statsskovdistrikt  

RÅGER I VAARST 36

Spændende aften i Vaarst grusgrav 
for hele familien med fokus på Park & 
Naturs aktuelle regulering af rågeunger 
i Vaarst. Få den nyeste viden om rågen 
som både skadevolder og nyttefugl. Alle 
interesserede får desuden mulighed for 
at flå og udskære råger til velsmagende 
smagsprøver, vi tilbereder over bål på 
stedet. Der arrangeres også pandekage- 
og snobrødsbagning, bueskydning og 
jagthundeaktiviteter for børn.
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch 
og Klaus Godiksen samt labradorhunden 
Isak i samarbejde med Vaarst Borger-
forening
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

LANDSBYTUR TIL HYLLEBJERG BAKKER 37

Natur og kultur ved Hyllebjerg Kirke og 
i Hyllebjerg Bakker. Historie før og nu. 
Planter og dyr. Påklædning efter vejret.
Turledere: Ejner Petersen og Lone Peter-
sen, Danmarks Naturfredningsforenings 
Lokalkomite i Vesthimmerland

MAJBØG OG BAL PÅ SPILLEMANDSMUSEET 38

Kl. 15 henter vi grene til majstangen, 
der pyntes, og der spilles op til lille 
dans. Kl. 20 er der bal på museet.

22. maj 2007 kl. 18.30-20.30 
Mødested
P-pladsen nedenfor Lars Kjærs 
Hus i Rebild Bakker 

22. maj 2007 kl. 19- 21
Mødested
P-pladsen ved købmanden 
i Vaarst by

24. maj 2007 kl. 19-21.30
Mødested
Hyllebjerg Kirke
Hyllebjergvej 58
9640 Farsø

26. maj 2007 kl. 15-23
Mødested
Spillemands- jagt- og skov-
brugsmuseet i Rebild
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FUGLENES DAG I GRAVLEVDALEN 39

Er vejr og vind med os er der fine mu-
ligheder for at høre og opleve en lang 
række af vore sangfugle. Bl.a. skulle 
der være rigtig gode chancer for at høre 
nattergalen. Fra P-pladsen går turen 
ned over Rebild bakker ned mod bunden 
af Gravlev Ådal, hvor vi følger Kousbæk-
ken mod syd. 
Medbring kikkert og thermokaffe/the. 
Husk, at der godt kan være køligt på 
sådan en tidlig morgen i maj, så hav en 
trøje med i rygsækken.
Turen stiller ingen krav til konditionen, 
men bemærk at ruten går gennem stærkt 
kuperet terræn. 
Turledere: Mogens Larsen, Dansk Orni- 
tologisk Forening-Nordjylland og natur-
formidler Niels Fabæk
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

FUGLENES DAG I LILLE VILDMOSE 40

”Morgenstund har guld i mund”– oplev 
morgenfuglesang i Høstemark Skov. En 
enestående mulighed for sammen med 
kyndige ornitologer at opleve mosens 
fugle denne tidlige morgenstund.
Arr.: Dansk ornitologisk Forening og Lille 
Vildmosecentret

FUGLENES DAG VED LOVNS SØ 41

Lovns Sø blev genoprettet i 1990erne 
og er i dag et yndet sted for fugle og 
fuglekiggere.
Turleder: Søren Ulrich Thomsen, Dansk 
Ornitologisk Forening, Nordjylland
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

LØVSPRING I DEN JYSKE SKOVHAVE 42

I Den Jyske Skovhave – Danmarks første 
hundeskov – er samlet over 150 forskel-
lige træer og buske fra det meste af 
verden. Nogle arter anvendes i medicin. 
andre blev brugt til fremstilling af krudt. 
Hør mange andre spændende historier.
Turleder: Naturvejleder Lars Wachmann, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

DEN BLOMSTRENDE FRUESKO 43

Under de gamle bøge på de kalkrige 
skrænter ned mod åen finder vi den 

27. maj 2007 kl. 04-08
Mødested
P-pladsen ved Rebildhus

27. maj 2007 kl. 06-09
Mødested
Vi mødes i Høstemark Skov 
ved den store lade
Hjortevej 3

27. maj 2007 kl. 10-13
Mødested
P-pladsen ved Lovns Kirke

30. maj 2007 kl. 19-21
Mødested
P-pladsen ved 
Den Jyske Skovhave
Møldrupvej 22
9520 Skørping

31. maj 2007 kl. 19-21
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fredede orkidè-fruesko, blå og hvid ane-
mone, skovmærke og andre spændende 
planter, der alle er en del af dette spe-
cielle plantesamfund. På turen fortælles 
om skovens drift og pleje.
Turledere: Botaniker Aage Pedersen og 
skovfoged Leif Lyngsø
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

AFTENTUR I HÆSUM MOSE 44

En vandring i tørvegravernes fodspor 
med fokus på nutidens natur. År tilbage 
var mosen en summende arbejdsplads i 
sommertiden. I den nøgne og ubevok-
sede mose havde hver mand i sognet en 
lod hvor vinterens forbrug af tørv blev 
hentet. Vi vil næppe møde tørvegravere, 
men på aftenturen gennem mosen vil 
der blive fortalt om den natur som 
nu præger området og om de utallige 
spor efter tørvegravningen som findes 
overalt
Turleder: Naturvejleder Karsten Hansen, 
Rebild Produktionsskoles naturskole

FOLK, FISK, FUGLE OG FORTID VED HALKÆR BREDNING 45

Spændende familiedag med aktiviteter 
både i Sebbersund og Halkær. I Sebber-
sund kan du se vikingesmeden arbejde 
ved essen, prøve en ”vikingelighter”, 
besøge vikingeteltet, prøvesmage en 
lækker urtesuppe/urtete, lave flotte 
smykker, stryge rejer og sejle en tur 
i flydering. Klokken 14 arrangeres 
guidet gåtur til Halkær Mølle. Du bliver 
transporteret tilbage til Sebbersund kl. 
ca. 16.
Ved Halkær Mølle Naturcenter viser DOF 
det facinerende fugleliv i Halkær Sø 
– kl. 13 og 15 kan du komme med på 
en rundvisning i de gamle bygninger og 
høre om stedets historie.
Arr.: Aalborg kommunes naturvejledere, 
naturvejlederen ved Lindholm Høje Mu-
seet, Vildmosecentret, Vikingelandsbyen, 
renblågrønaalborg, DOF

Mødested
P-plads på Buderupholmvej 
mellem Skørping og Støvring, 
se efter frueskoskiltet

31. maj 2007 kl. 19-21
Mødested
Parkering ved køreteknisk 
anlæg på Hæsumvej i 
Støvring. Herfra er der 
samlet transport til mosen

3. juni 2007 kl. 13-16
Mødested
”Bjerget” i Sebbersund og 
Halkær Mølle Naturcenter
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SKYND DIG KOM, OM FØJE ÅR DAMBRUGET SOM EN Å STÅR 46

I 2006 er dambruget nedlagt og Lerken-
feld Å har nu mistet sin sidste spærring. 
Vi vil gå en tur langs vandløbet og se 
om dyr og planter allerede er flyttet ind 
i det nye vandløb. Vi vil også gå en tur 
nedstrøms og se på de forskellige dyr og 
planter som findes i vandløbet. Turen 
arrangeres i samarbejde med Vandløbs-
lauget i Nørager Kommune som giver 
kaffen til sidst. Medbring selv brød.
Turleder: Jan Koch Nielsen,Rebild Kom-
mune, Miljøafdelingen

SKUMRINGSTUR I GRAVLEVDALEN 47

Netop nu er fuglesangen på det højeste 
og Gravlev ådal er et af de steder i 
skoven, hvor der er kamp om at blive 
hørt. Kom ud og lyt med, og få lært 
nogle af de fugle, der synger for os, i 
solnedgangen. Vi slutter af med at høre 
flagermus.
Husk vandtæt fodtøj, aftenkaffen og 
kopper.
Turledere: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov og naturformid-
ler Niels Fabæk 
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter

VILLESTRUP ÅDAL – MILJØET, MILLARDEN OG MUSIKKEN! 48

Tag med på ”syngenaturtur” i den vidun- 
derlige Villestrup ådal. På en vandring 
gennem eng, hede, overdrev og skov 
hører vi om vilde orkideer, fugle, geologi 
og landskab og om mulige ”miljømillard- 
initiativer” i Mariager Fjords opland. 
Turen slutter med fællesang, akkompag-
neret af Rebild spillemændene. Oue Hus- 
moderkreds byder på kaffe og kage.
Husk gummistøvler, myggebalsam og 
læsebriller.
Turledere: Naturgeograf Peter A. Larsen, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt og biolog Rasmus Fugl-
sang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune

LOVNS I SOMMERPRAGT 49

Vi vandrer en god tur gennem den 
fredede Lovns halvø og hører om 
herregården Hessel nu og i fortiden, 
ser på stenalderhavets kystskrænt og 
nærmere detaljer i skrænterne om flere 
kuldeperioder under istiden. Undervejs 

6. juni 2007 kl. 19-22
Mødested
Vi mødes på det 
tidligere dambrug
Løgstørvej 197
9600 Års
(ved rundkørslen hvor 
Løgstørvej krydser 
hovedvej 13)

6. juni 2007 kl. 20-23
Mødested
Den nye p-plads i bunden af 
Rebild Bakker

7. juni 2007 kl. 18.30-21.30
Mødested
”Tostrupgård”
Tostrupvej 6, Tostrup
Hadsund
(Tostrupvej er en sidevej til 
Hedegårdsvej mellem Oue og 
Brøndbjerg)

7. juni 2007 kl. 19-21
Mødested
Ved Udestuen på Hesselvej 
på Lovns, ca. 1 km vest for 
herregården Hessel
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vil vi se på landskabets udformning og 
de forskellige naturtyper. Turen er på 
godt 5 km i varierende terræn. 
Turleder: Elise Baastrup Stilling, Vest-
himmerlands Kommune

”DEN DANSKE PANDA” PÅ DE HIMMERLANDSKE HEDER 50

Ta’ med på en vandretur på De Him-
merlandske Heder. Med lidt held ser vi 
flyvende Hedepletvinger (Den danske 
Panda) og mange andre af hedens spe- 
cielle insekter. Undervejs fortælles om 
Aalborg Kommunes naturpleje af De 
Himmerlandske Heder. 
Fra Lundby Kirke kører vi i egne biler 
frem til området. Husk fornuftigt fodtøj 
og påklædning. Vandreturen varer ca. 
2 1⁄2 time, og vi gør ophold undervejs, 
hvor den medbragte kaffe/frokost kan 
nydes.
Turen er ikke for gangbesværede og 
foregår undertiden i ujævnt terræn.
Turledere: Skov- og landskabsingeniører 
Flemming Helsing Nielsen og Jens Vinge, 
Aalborg Kommune, Park & Natur

EN BÆK BLIVER LEVENDE IGEN 51

For kort tid siden var Torsdalsmøllebæk  
et dødt vandløb. Bækken var ved et 
uheld forurenet med minkgylle, og den 
var spærret for vandrefisk af et dambrug. 
Den flotte lille bæk lå øde hen. Nu er 
dyrelivet vendt tilbage, dambruget har 
fjernet sin spærring, og bækken bliver 
nu forhåbentligt et godt gydevandløb 
for Simested ås berømte havørreder.
Kom og oplev en lille solstrålehistorie. 
Vi starter med en gåtur ved bækken, 
kigger på dyrelivet og slutter med en 
rundvisning på Abildvad dambrug, hvor 
man kan se, hvordan et dambrug kan 
drives uden at belaste natur og miljø. 
Til sidst kan man smage dambrugets 
ørreder, efter de har været en tur i 
røgeovnen.
Turleder: Naturvejleder Gert Rubæk, 
Sydhimmerlands Naturskole i samarbejde 
med Ålestrup Lystfiskerforening, Abildvad 
dambrug og Rebild Kommune

9. juni 2007 kl. 10.30-13
Mødested
Lundby Kirke vest for Nibe

12. juni 2007 kl. 19-22
Mødested
Rastepladsen ved Torsdals 
Møllevej – Hvalpsundvej 
ved Nørager
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ALS HAVBAKKER – STRANDENGENS LIV 52

Hvad er der af liv på en strandeng. Vi 
ser på det specielle plante og dyreliv 
der kendetegner strandengen ved Als 
Havbakker. Hvorfor er de hér og ikke så 
mange andre steder? Fra bakkerne nyder 
vi vores medbragte kaffe og den flotte 
udsigt over Aalborg Bugt.
Medbring kaffe og noget at sidde på. 
Turleder: Helene Davidsen, EUD elev, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

JENLE PLANTAGE – TILBAGE TIL NATUREN? 53

I mange statsejede skove gøres der en 
stor indsats for naturnær skovdrift. 
Jenle Plantage er ingen undtagelse. 
Plantagen er oprindelig anlagt af Aalborg 
Amt i 1937 og er nu blevet statsskov. 
Dele af plantagen har været drevet na-
turnært i flere år, og i tilgift er plantet 
ny varieret skov: Egeskoven ”Tusindårs-
skoven” og blandingsskoven ”5. maj 
skoven”. Vi kigger på skovdrift, træer, 
fugle, blomster, fortidsminder m.m. i 
selskab med skovfogeden og naturgeo-
grafen.
Turledere: Naturgeograf Peter A. Larsen 
og skovfoged Jens Erik Nielsen, begge 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

HANDICAPVENLIG NATURTUR TIL MULBJERGE 54

Som kørestolsbruger eller som gang-
besværet har du her muligheden for 
at komme med på en naturtur ad den 
handicapvendlige sti i Mulbjerge. Fra 
udsigtspunktet ud mod Kattegatkysten  
fortælles om det fredede område, Mul- 
bjerge og om de naturplejemæssige 
tiltag, der er planlagt for området.  
Herfra går turen ad den handicapvenlige 
sti forbi det handicapvenlige multoilet  
til et højtliggende punkt med en frem-
ragende udsigt over Lille Vildmose. 
Undervejs ser vi også på fredede egekrat 
og områdets kulturhistoriske spor.
Turen er omkring 1 km og varer ca. 2 
timer. Vi afslutter ved udgangspunktet, 
hvor der er mulighed for at nyde den 
medbragte kaffe.
Tilmelding: Aalborg Kommune Park & 
Natur, Inge Harlis på tlf. 99 31 22 51 
senest 11. juni 2007

13. juni 2007 kl. 19-21
Mødested
P-pladsen ved Als Kirke

14. juni 2007 kl. 18.30-21
Mødested
Mødested på P-pladsen 
Indkørslen til Jenle plantage 
ligger få hundrede meter fra 
krydset Nibe-Hvalpsund og 
Aggersund-Hobro landeveje 
– der er skilt ved indkørslen 

14. juni 2007 kl. 18.30-20.30
Mødested
P-pladsen ved udsigten med 
indkørsel fra Mulbjergvej ved 
Dokkedal
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Turledere: Tilgænglighedskonsulent Palle 
Brøndum, Aalborg Kommune i samar-
bejde med Skov- og Landskabsingeniør 
Jens Vinge

EN GAMMEL VANDRETUR GENOPSTÅR 55

I et hæfte om Rebild Bakker fra 1920erne 
er et forslag til en vandretur, der fører 
én igennem noget af egnens smukkeste  
natur. Meget er forandret siden da moser 
er blevet til by, åbne bakker er blevet 
til skov, men smukt er der stadig. Den 
gang var folk vant til at gå, så turen er 
temmelig lang, knap 15 km, men det er 
jo i sig selv en oplevelse.
Husk madpakke og drikkevarer. Turen 
kræver at man er rimelig godt gående 
og kan ikke gennemføres med barne-
vogn og lignende.
Turleder: Vildtkonsulent Ivar Høst, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

HEDEPLETVINGEN OG NATURA2000 PÅ HEDEN 56

EU’s habitatdirektiv fastsætter overord-
nede mål for naturtilstanden. Hvordan 
når vi disse mål? Kom og hør om den 
fremtidige naturplanlægning og mulig-
hederne for selv at komme med indspil 
til planen. Vi kigger på sommerfugle 
og snakker om hedens betydning for 
sommerfuglen Hedepletvinge og sam-
menhængen med Natura 2000-planerne 
på en eftermiddagstur til Bruså og De 
Himmerlandske Heder.
Praktisk fodtøj – evt. gummistøvler. 
Turledere: Erik Thomsen, Miljøcenter 
Aalborg og Lene Larsen, Vesthimmer-
lands Kommune

PÅ TUR I LOVNKÆRSKOVENE VED MARIAGER FJORD 57

De spændende Lovnkærskove ved 
Mariager Fjord mellem Hadsund og Als 
ejes af Lounkær-fonden. Det er skovens 
førstemand, skovfoged Ulrik Kragh 
Hansen, der indleder turen og viser vej. 
Lovnkærskovene er skove, der står på 
gammel fjordbund. Derfor var de også 
tidligere berømte for deres bevoksninger  
af rødel, der kunne klare sig i den fug-
tige jord.
Turleder: Helge Qvistorff
Arr.: Rold Skovs Venner

16. juni 2007 kl. 10-15
Mødested
Skørping station

16. juni 2007 kl. 14-17
Mødested
Hylkærvej 6 
ved Bruså Dambrug

17. juni 2007 kl. 09.30-12
Mødested
Fra Hadsund køres ad hoved-
vej 541 mod Als, kort efter 
6 kilometerstenen drejes til 
højre ad Lovnkærgårdvej. 
Parkering 700 meter fremme 
ved skovfogedboligen
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JAGTDAG PÅ HALKÆR MØLLE NATURCENTER 58

Oplev jagtens mange facinerende fa-
cetter. Hvad er det, der driver voksne 
mænd og kvinder ud på Dianas stier? 
Se og hør om jagtens mange glæder 
og få en demonstration af mange af 
jagtens elementer. En meget spændende 
dag for hele familien.
Arr.: Veggerby Jagtforening og Aalborg 
Kommune, Park & Natur

DE VILDE BLOMSTERS DAG I VILDMOSEN 59

Hanne Holst og Lille Vildosecentrets 
naturvejleder beretter om de vilde 
blomster. Arrangementet starter ved 
Lille Vildmosecentret.
Se dagspressen eller kontakt Lille Vild-
mosecentret for nærmere information.

DE VILDE BLOMSTERS DAG I NIBE 60

I anledning af Vilde Blomsters Dag i 
hele Norden arrangerer vi cykelbotanik  
fra Nibe lystbådehavn til Halkær Mølle 
for hele familien. På udvalgte lokalite-
ter står vi af cyklerne og ser nærmere 
på grøftekantens vilde flora og den 
helt specielle flora, der allerede har 
indfundet sig ved den genetablerede 
Halkær Sø. Vi holder kaffepause ved 
Halkær Mølles borde og bænke. Turen er 
på ca. 20 km og cykles i et børnevenligt 
tempo. Husk cykel i topform og efter-
middagskaffe/the/saft.
Turledere: Naturvejleder Esben Buch, 
Aalborg Kommune, Park & Natur i 
samarbejde med naturvejleder Anton 
Thøger Larsen fra Danmarks Naturfred-
ningsforening

DE VILDE BLOMSTERS DAG – KIELSTRUP SØ 61

Ved Kielstrup Sø ligger en af de fineste 
naturperler i Nordjylland. Kær og moser 
er blevet græsset og plejet forskelligt, 
fugtigheden varierer og hvert område 
har derfor sin helt særlige artssammen-
sætning. Der er en meget stor artsrig-
dom af både sjældne og almindelige 
mosser og planter. Stedet er desuden 
udpeget til habitatområde – og det er 
under tilgroning.
Når vi kommer tilbage til Laaenhus, får 
vi, mens vi nyder den medbragte kaffe, 
lejlighed til at høre mere om Mariager-

17. juni 2007 kl. 11-16
Mødested
Halkær Mølle Naturcenter
Hedegårdvej
9240 Nibe

17. juni 2007 kl. 10-17
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde 

17. juni 2007 kl. 13-17
Mødested
P-pladsen ved 
Nibe Lystbådehavn

17. juni 2007 kl. 14-17
Mødested
Laaenhus ved Kielstrup Sø
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fjord Naturskole, som nu er etableret 
på stedet.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald 
i samarbejde med Dansk Botanisk 
Forening

DE VILDE BLOMSTERS DAG – MADUM SØ 62

Madum Sø er en type sø, som man kal- 
der lobeliesø, pga. den elegante og 
sjældne Tvepibet Lobelie. 
Lobeliesøer indeholder en særlig flora af 
vandplanter. De har ofte en zoneopdelt 
vegetation af flerårige vandplanter og 
såkaldte amfibiske planter (planter, som 
findes både på land og i vand). Vi går 
en tur ved søen og kigger på alt det vi 
kan i opskyllet og langs stierne. 
Turledere: Biolog Mette Elisabeth Bramm 
og biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen, 
Mariagerfjord Kommune i samarbejde 
med Dansk Botanisk Forening

DE VILDE BLOMSTERS DAG – REBILD BAKKER 63

Vi går en tur i Rebild Bakker og kigger 
på de vilde blomster. På turen møder 
vi ørnebregnen, der er en af de mest 
udbredte planter på jorden og samtidig 
er en trussel mod vegetationen i bak-
kerne. Ørnebregnelauget vil demonstrere 
hvordan de er med til at pleje de vilde 
planter i bakkerne og du har selv lejlig-
hed til at prøve en høle.
Turledere: Naturvejleder Lars Wach-
mann, Buderupholm Statsskovdistrikt og 
naturvejleder Søren Risborg, Naturskolen 
i Rold Skov i samarbejde med Rold Skov 
Natur- og Kulturcenter

VANDRETUR I HVERRESTRUP BAKKER 64

En ca. 2,5 km vandretur i de smukke 
Hverrestrup Bakker. Følger et ”Spor i 
Landskabet”, www.spor.dk 
Vi ser og hører om de mange fredede 
gravhøje, nyder udsigten og finder må-
ske sjældne dyr og planter. Der er både 
sjældne fugle, orkideer og kødædende 
planter i området – måske er vi heldige.
Medbring fornuftigt fodtøj, gerne kik-
kert og aftenkaffe. Børnevenligt, men 
ikke velegnet for gangbesværede og 
barnevogne. 
Turleder: Biolog Per Egge Rasmussen, 
Vesthimmerlands Kommune 

17. juni 2007 kl. 14-16
Mødested
P-plads ved Madum Søvej 
mellem Astrup og Skørping

17. juni 2007 kl. 14-16
Mødested
P-pladsen ved Rebildhus

19. juni 2007 kl. 19-21
Mødested
P-pladsen vest for Hverrestrup 
Bakker ved 32 km stenen fra 
Viborg ad hovedvej 13 
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HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 65

Kom på en dejlig tur i hestevogn med 
den kendte skovkusk Frode og hans dej-
lige heste Basse og Rasmus. Da der er 
begrænset plads i vognen, er det ”først 
til mølle” princippet, der gælder
Pris: Voksne 30 kr., børn 20 kr.
Arr.: Rebild Turistbureau

KULTUR OG NATUR PÅ ALSTRUP HEDE 66

Besøg det fredede areal Alstrup Hede 
– et lille stykke af Nørager, som de 
færreste kender til. Vi skal høre om den 
forladte middelalderlandsby, der findes 
på stedet, samt have en snak om plejen 
af fortidsminder og naturarealer. Skulle 
der være nogle spændende planter på 
stedet, kigger vi også på dem. 
Medbring selv kaffe.
Turledere: Biolog Anja Daugbjerg Han-
sen, Rebild Kommune, Miljøafdelingen 
og Stig Bergmann Møller, middelalderar-
kæolog og museumsinspektør, Aalborg 
Historiske Museum

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 67

En dejlig aftentur i hestevogn med 
Kusken Eigil, der tager jer med på en 
tur til bl.a. St. Økssø området.
Pris: Voksne 30 kr., børn 20 kr.
Arr.: Rebild Turistbureau

KANOTUR PÅ HASLEVGÅRD Å 68

På en stille kanotur på Haslevgård Å 
får du mulighed for at opleve dagen 
der vågner! På kanoturen ser vi på de 
dyr og fugle, der er aktive denne tidlig 
morgenstund – måske ser vi en odder 
eller en ræv. Ved en af de nyanlagte 
gangbroer over Haslevgård Å, vil vi gå 
i land for bl.a. at nyde den medbragte 
mad og kaffe.
Turen varer 5-6 timer og slutter i Øster 
Hurup. Herfra fælles ”chaufførtransport” 
tilbage til udgangspunktet.
Der er begrænset deltagerantal.
Aalborg Kommune, Park & Natur sørger 
for det nødvendige antal kanoer. 
Tilmelding: Til Aalborg Kommune, Park 
& Natur, Inge Harlis tlf. 99 31 22 51 
senest 18. juni 2007
Turleder: Skov- og Landskabsingeniør 
Jens Vinge

21. juni 2007 kl. 16.30-17.30
Mødested
Vandrerhjemmet i Rebild

21. juni 2007 kl. 19-21
Mødested
Vi mødes på Skjoldhøjvej 
ca. 250 m vest for Mejlbyvej, 
parkering langs vejen

22. juni 2007 kl. 17.30-19 
Mødested
P-pladsen på Møldrupvejen, 
syd for Skørping

23. juni 2007 kl. 02-08
Mødested
Kongerslev Brugs
Danmarksgade 21
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FISKETUR FOR ALLE VED NAVN SØ 69

Lystfiskeri for børn med forældre eller 
bedsteforældre. Ved Navn Sø er fiskeri 
tilladt. Sejlads på søen er tilladt, hvis 
båden er uden motor. I søen findes 
bl.a. gedde, aborre og ål. Få en kyndig 
instruktion i hvordan man fisker i søen 
og hvilke metoder der kan anvendes. 
Fiskegrej kan lånes, men medbring 
gerne eget fiskegrej og orm eller spin-
dere. Mulighed for smagsprøver af fisk 
tilberedt over bål.
Personer mellem 18 og 67 år der fisker, 
skal have gyldigt fisketegn, kan købes 
på posthuset. Evt. gummistøvler eller 
waders.
Turledere: Skovløber Thomas Jensen og 
naturvejleder Lars Wachmann, Skov- og 
Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskov-
distrikt

VILSTED – KAJAKTUR 70

Medbring din egen kajak og oplev den 
nye 450 hektar store Vilsted Sø. Med 
start fra bådpladsen i Vilsted går turen 
mod vest med Vitskøl Kloster som pej-
lemærke. Under vejs fortælles om søens 
etablering og om de nye dyr og fugle, 
som har indtaget det store vådområde
Medbring selv kajak eller kano, drikke-
varer og evt. madpakke. Husk rednings-
vest og evt. skiftetøj.
Tilmelding: Ma-fre mellem kl. 09-15 
senest 22. juni 2007
Turledere: Martin Nissen Nørgård, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 71

Løgstør-området har igennem århund-
reder været et centralt knudepunkt for 
trafikken på Limfjorden. Men Løgstør 
Bredning har med sin ringe vanddybde 
ligget som en naturlig forhindring 
for den øst-vestgående sejlads. Med 
åbningen af den 4,4 km lange Frederik 
VII’s Kanal i 1861 blev sejladsmulighe-
derne forbedret. Fortællingen tager sit 
udgangspunkt i det unikke kulturmiljø 
ved Limfjordsmuseet og foregår i et af 
museumsfartøjerne. Museet er vært ved 
en kop kaffe.
Pris: 40 kr. Arr.: Limfjordsmuseet

24. juni 2007 kl. 10-14
Mødested
P-pladsen ved Præstevej, 
nær søens sydvestside, ind- 
kørsel fra Aggersundvej mel- 
lem Søttrup og Gatten 
Plantage. Der er skilt ved 
landevejen mod Navn Sø

25. juni 2007 kl. 18-21
Mødested
Parkeringspladsen overfor 
Vilsted Åkro

26. juni 2007 kl. 11-13 
Mødested
Ved flagstangen
Limfjordsmuseet
Kanalvej 40
Løgstør
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GUIDET AFTEN-KILDETUR 72

Turen er på ca. 3 km i meget kuperet 
terræn.
Pris: 20 kr. Arr.: Rebild Turistbureau

OPEN TOP BUS 73

Tag med Open Top Bus på en guidet 
rundtur i HotSpot Rebild. Guiden for-
tæller på busturen bl.a. om egnens 
attraktioner, aktiviteter og anekdoter
Tilmelding: Reserver på 
www.bestofdenmark.dk eller på Rebild 
Turistbureau
Pris: 20 kr. Arr.: Rebild Turistbureau

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 74

Guidet nattravetur i Troldeskoven. Det 
er spændende og anderledes at færdes i 
den eventyrlige Troldeskov, når mørket 
falder på og skyggerne bliver lange. 
Medbring en lommelygte og noget 
varmt at drikke. Turen er på 2 km i 
kuperet terræn
Pris: 20 kr. Arr.: Rebild Turistbureau

VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE I PRAKSIS 75

Vandløbsvedligeholdelse ved Sønderup 
Å. Der vises praktiske eksempler på sel- 
ve udførelsen af vandløbsvedligeholdel-
sen med le og grødeskæringsbåd, og 
vi får os en snak om den påvirkning de 
forskellige metoder har på vandløbet. 
Efterfølgende ser vi på en vandløbs-
strækning, hvor der ikke skæres grøde, 
og vi ser på hvordan vandløbet så former 
sig.
Eftermiddagsturen henvender sig særligt 
til lodsejere, men andre interesserede 
er selvfølgelig også velkommen til at 
deltage. Aftenturen henvender sig til 
alle vandløbsinteresserede.
Turledere: Jan Koch Nielsen og Martin 
Toft, Rebild Kommune, Miljøafdelingen

NATURVANDRING TIL STENARMEN 76

Naturvandring fra Mariager Lystbåde-
havn til Stenarmen. Dansk og tysk.
Pris: 40 kr.
Turleder: Naturvejleder Reiner Merke, 
Fjordens Naturskole
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

26. juni 2007 kl. 20-22
Mødested
P-pladsen ved Lars Kjærs Hus, 
på Hulvejen i Rebild

27. juni 2007 kl. 10.30-12.30
Mødested
P-pladsen ved 
Nationalparken 
Rebild Bakker

27. juni 2007 kl. 23-01
Mødested
P-pladsen på Pumpevejen 
lige syd for Rold Storkro

28. juni 2007 kl. 13-15.30 
28. juni 2007 kl. 19-21 
Mødested
På rastepladsen syd for 
Sønderup Å, hvor Højrisvej 
krydser åen

28. juni 2007 kl. 18.30
Mødested
Mariager Lystbådehavn



|25|

HORNUM SØ OG NATUREN OMKRING DEN 77

Eftermiddagstur med fokus på vand, 
fisk og iltsvind ved Hornum sø. Der er 
mulighed for at sejle i kano på søen, 
være med til at tømme fiskerusen eller 
måske selv fiske. Hvem ved, hvis vejret 
er til det, vil nogen måske foretrække 
at undersøge vandet svømmende.
Medbring kaffe og håndklæde, hvis man 
bliver våd.
Børnevenligt og handicapegnet. Alle 
kan deltage.
Turleder: Naturvejleder Karsten Hansen, 
Rebild Produktionsskoles naturskole

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 78

Se tur 67 22. juni 2007.

TRÆKUL I FORTID OG NUTID – NATUR OG KULTUR 79

På en af de gamle milebrændings-
pladser i skoven vil vi, under kyndig 
vejledning af Danmarks eneste kulsvier, 
hjælpe hinanden med at lave to miler 
til svidning af trækul. Milerne tændes 
sent lørdag eftermiddag, og så skal vi 
på skift holde vagt gennem den lyse 
sommernat, så processen ikke løber 
løbsk indtil søndag eftermiddag. Vi  
sidder på en af de gamle milebrændings-
pladser i skoven og nyder den stille lyse 
sommernat i Rebild Bakker. Måske årets 
naturoplevelse?
I uge 27 står milerne uden vagt og kø- 
ler af.
Lørdag 7. juli 2007 kl. 14-17: Milen 
åbnes og der kan købes trækul.
Vil du deltage i hele arrangementet den 
første weekend, så medbring sovepose 
og liggeunderlag. Vil du kun se en del 
af arrangementet, kan du komme og gå, 
som det passer dig. Alle er velkomne. 
I tilfælde af regn rejser vi telt til over-
natningen.
Turledere: Kulsvier Frode Jensen og 
naturvejlederne Lars Wachmann og Søren 
Risborg
Arr.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter i 
samarbejde med Naturskolen i Rold Skov 
og Buderupholm Statsskovdistrikt

29. juni 2007 kl. 14-16
Mødested
Hornum Søvej mellem Sørup 
og Øster Hornum. Vi mødes 
ved vandkanten

29. juni 2007 kl. 17.30-19 

30. juni 2007 kl. 14
7. juli 2007 kl. 17
Mødested
P-pladsen for enden af 
Stendalsvej i Rebild 
– følg skiltene til pladsen
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TEAM LA´S BLOMSTERPARK 80

Blomster- og kunstparken ligger i  
naturskønt landskab, hvor arken møder 
skoven. I dette gamle kulturlandskab, 
hvor der har boet mennesker siden sidste 
istid, ligger der tre bronzealderhøje og 
to langdysser. Spor af en oldtidsvej går 
gennem skoven, og vidner om datidens 
transportveje. Her har flintesmeden sid-
det og fremstillet redskaber, oldtidsbon-
den dyrket sine marker og de tidligste 
mennesker gået på jagt – måske efter 
både ulv og bjørn. Vores lokale guide 
fortæller historien om stedet – både 
fortid og nutid. 
Arr.: Team LA. og Ferielandet Mariager-
fjord

FRA HOBRO TIL AMERIKA 81

Guidet vandretur gennem Østerskoven.
Pris: 40 kr.
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

ØSTER HURUP HAVN – VI FANGER KRABBER OG SMÅFISK 82

Helt ude på spidsen af molen er vandet 
rigtigt dybt og flot og på molen og hav-
nekajen er der plads til flere aktiviteter. 
Vi vil bl.a. fiske og fange krabber og 
undersøge de indbragte fisk med kniv 
og lup.
Medbring gerne fiskestang, fiskenet, 
spand, krabbesnor og eventuelt red-
ningsvest. Man kan også låne af os.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

ARDEN DYREPARK 83

Oplev dådyrene på nært hold. Har du 
prøvet at håndfodre et af skovens vilde 
dyr? Nu har du måske chancen. 
Hør historien om etablering af parken 
og området omkring den. Tag formid-
dagskaffen med – der er flere hyggelige 
steder med borde og bænke. 
Børnevenlig/handicapegnet.
Hunde ingen adgang.
Pris: 40 kr.
Turleder: Poul Gudum
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

2. juli 2007 kl. 13 
Mødested
Graverhusvej, Graverhusene 
mellem Korup og Solbjerg.

2. juli 2007 kl. 14-15.30
Mødested
Hobro Vandrerhjem
Amerikavej 24

2. juli 2007 kl. 15-17
Mødested
På pladsen foran fiske- 
forretningen på havnen  
i Øster Hurup

3. juli 2007 kl. 10-12
Mødested
Indgangen til Arden Dyrepark, 
for enden af Mejerivej i Arden
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PÅ TUR LANGS FJORDEN FRA HOBRO TIL LAAENHUS 84

Der er rigtigt flot på denne strækning, 
nogle steder er landskabet åbent og 
smukt som ved Bramslev Bakker, andre 
steder er det ret vildt. Der er rørsumpe 
og tætte enebærkrat, slåenkrat, pigtråd, 
sand og vand, sjældne fugle og planter. 
På turen vil vi se masser af smuk og 
afvekslende natur og snakke om fjorden 
og den natur, vi møder på vejen. Turens 
længde er knap 12 km.
Medbring fodtøj, der må blive mudret 
og vådt, varmt tøj og forfriskninger til 
turen.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 85

Se tur 71 26. juni 2007.

GUIDET AFTEN-KILDETUR 86

Se tur 72 26. juni 2007.

FREDERIKS VII’S KANAL: FORTID, NUTID, FREMTID 87

Turen beskæftiger sig med Frederik VII’s 
kanal fra flere perspektiver. Temaerne 
er: Hvad er kanalens historie? Hvilken 
natur finder vi her? – Og hvilke aktivite-
ter vil der foregå i området i fremtiden?
Turen består af både en sejltur og en 
gåtur. Til vands er kanalens historie i 
fokus. På land er de fremtidige aktivite-
ter og den natur der findes i området i 
fokus. Er vi mange deler vi os i to.
Tilmelding: Efter ”først til mølle” prin-
cippet til Lene Larsen, Park og Natur, tlf. 
99 66 70 00 eller mail: 
lel@vesthimmerland.dk 
Turledere: Anders Bloksgaard, Limfjords-
museet samt Carsten Agesen og Lene 
Larsen, Vesthimmerlands Kommune, Park 
og Natur
Arr.: Vesthimmerlands Kommune

OPEN TOP BUS 88

Se tur 73 27. juni 2007.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 89

Se tur 74 27. juni 2007.

3. juli 2007 kl. 11-15
Mødested
P-pladsen ved lystbådehavnen 
i Hobro, herfra til fods til 
Laaenhus. Fra Laaenhus vil 
en bil kunne køre tilbage med 
passagerer for at hente flere 
biler eller man kan tage bus-
sen fra Valsgård, cykle eller gå 
turen tilbage igen

3. juli 2007 11-13 

3. juli 2007 kl. 20-22

4. juli 2007 kl. 18.30-20.30
Mødested
P-pladsen overfor 
Limfjordsmuseet i Løgstør

4. juli 2007 kl. 10.30-12.30 

4. juli 2007 kl. 23-01 
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AKTIVITETSDAG FOR HELE FAMILIEN PÅ MOSELY 90

Der er rigtigt mange vilde urter, man 
med held kan putte i munden og som 
smager dejligt i den rette sammen-
hæng. Man kan også lave te, bedøve 
et brændende bistik eller gnide et sår i 
urter, så det heles bedre. På turen vil vi 
snakke om forskellige urter, samle ind 
og lave mad over bål – også velsmag-
ende for børn. På dagen vil der også 
være GPS-løb, træklatring og andre lege 
og aktiviteter.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 91

Se tur 65 21. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 92

Se tur 76 28. juni 2007.

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 93

Se tur 67 22. juni 2007.

DEN GODE HISTORIE 1  94

Glimt af middelalderen i Rold Skov; 
Buderupholm Ødekirke og Egholm Vold-
sted. Kom og hør historien.
Pris: Voksne: 30 kr. børn u. 12 år: 15 kr.
Arr.: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugs-
museet, Rebild Turistbureau

SOMMERFERIE PÅ LAAENHUS FOR HELE FAMILIEN 95

På Laaenhus vil der i hele denne som- 
merferieuge være aktiviteter, hvor børn 
og voksne kan lave ting sammen: 
Kanosejlads, fiskeri, filtning og plante- 
farvning af uld, mad over mål, mile-
brænding og meget mere. Der vil være 
mulighed for overnatning og deltagelse 
i flere dages arrangementer. 
For yderligere oplysninger se 
www.mariagerfjordnaturskole.dk eller 
mail til naturskolen@mariagerfjord.dk 
Tilmelding: Absolut nødvendig. Der skal 
aftales dato for deltagelse og eventuel 
overnatning. Oplys på mail antal, navn, 
aldre, mailadresse og tlf.nr
Pris: Der vil være betaling for materialer, 
kost og logi
Turleder: Naturvejeder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

5. juli 2007 kl. 10-14
Mødested
Mosely syd for Mariager

5. juli 2007 kl. 16.30-17.30 

5. juli 2007 kl. 18.30

6. juli 2007 kl. 17.30-19 

8. juli 2007 kl. 13.30-16
Mødested
Buderupholm Ødekirke 
– transport i egne biler

9. juli 2007 kl. 10
13. juli 2007 kl. 16
Mødested
På Mariagerfjord Naturskole på 
Laaenhus ved Kielstrup Sø
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TEAM LA´S BLOMSTERPARK 96

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 97

Se tur 81 2. juli 2007.

ARDEN DYREPARK 98

Se tur 83 3. juli 2007.

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 99

Se tur 71 26. juni 2007.

GUIDET AFTEN-KILDETUR 100

Se tur 72 26. juni 2007.

OPEN TOP BUS 101

Se tur 73 27. juni 2007.

MARKVANDRING PÅ LIVØ 102

Tag med de økologiske landmænd på 
markvandring. Livø Avlsgård lægger 
marker til to demonstrationsprojekter, 
som Økologisk Landsforening er tov-
holder på. Dels et projekt om energi- 
potentialet i grøngødningsafgrøder, 
samt et kalium-gødningsforsøg.
Skal en del af fremtidens energiforsy-
ning baseres på grøngødningsafgrøder, 
og hvad er konsekvenserne af kalium-
underskud ved økologisk dyrkning f.eks. 
reduceret udbytte og kan det undgås?
Af hensyn til dyrelivet på Livø må 
hunde ikke medtages.
Turleder: Økologisk Landmand Karsten 
Kjærgaard og Økologisk Landsforening
Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Buderup-
holm Statsskovdistrikt

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 103

Se tur 74 27. juni 2007.

HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 104

Se tur 65 21. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 105

Se tur 76 28. juni 2007.

9. juli 2007 kl. 13 

9. juli 2007 kl. 14-15.30

10. juli 2007 kl. 10-12

10. juli 2007 kl. 11-13

10. juli 2007 kl. 20-22 

11. juli 2007 kl. 10.30-12.30

11. juli 2007 kl. 12-14

Færgen afgår fra Rønbjerg: 
kl. 10 og kl. 12
Retur fra Livø:
kl. 15.30, 16.30 eller 18.30
 
Mødested
Flagstangen på Livø Avlsgård

11. juli 2007 kl. 23-01

12. juli 2007 kl. 16.30-17.30

12. juli 2007 kl. 18.30
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HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 106

Se tur 67 22. juni 2007.

HUSFLID & HÅNDVÆRK 107

Aktivitetsdage på Spillemandsmuseet, 
hvor temaet er træ. Arbejdende værk-
steder - prøv selv.
Pris: Voksne 25 kr., børn u. 12 år gratis
Arr.: Rebild Turistbureau i samarbejde 
med Aalborg Husflidskreds

TEAM LA´S BLOMSTERPARK 108

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 109

Se tur 81 2. juli 2007.

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 110

Se tur 71 26. juni 2007.

ARDEN DYREPARK 111

Se tur 83 3. juli 2007.

GUIDET AFTEN-KILDETUR 112

 Se tur 72 26. juni 2007.

OPEN TOP BUS 113
 
Se tur 73 27. juni 2007.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 114
 
Se tur 74 27. juni 2007.

HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 115
 
Se tur 65 21. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 116

Se tur 76 28. juni 2007.

HUSFLID & HÅNDVÆRK 2 117

Aktivitetsdage på Spillemandsmuseet, 
hvor temaet er pil, siv og løb. 
Arbejdende værksteder – prøv selv.
Pris: Voksne 25 kr., børn u. 12 år gratis
Arr.: Rebild Turistbureau i samarbejde 
med Aalborg Husflidskreds

13. juli 2007 kl. 17.30-19

13. juli 2007 kl. 10-17
14. juli 2007 kl. 10-17
Mødested
Spillemands-, Jagt- og Skov-
brugsmuseet i Rebild

16. juli 2007 kl. 13 

16. juli 2007 kl. 14-15.30

17. juli 2007 kl. 11-13 

17. juli 2007 kl. 10-12

17. juli 2007 kl. 20-22

18. juli 2007 kl. 10.30-12.30

18. juli 2007 kl. 23-01

19. juli 2007 kl. 16.30-17.30

19. juli 2007 kl. 18.30 

20. juli 2007 kl. 10-17 
21. juli 2007 kl. 10-17
Mødested
Spillemands-, Jagt- og Skov-
brugsmuseet i Rebild
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HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 118

Se tur 67 22. juni 2007.

TEAM LA´S BLOMSTERPARK 119

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 120

Se tur 81 2. juli 2007.

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 121

Se tur 71 26. juni 2007.

ARDEN DYREPARK 122

Se tur 83 3. juli 2007.

GUIDET AFTEN-KILDETUR 123

Se tur 72 26. juni 2007.

OPEN TOP BUS 124
 
Se tur 73 27. juni 2007.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 125

Se tur 74 27. juni 2007.

HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 126

Se tur 65 21. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 127

Se tur 76 28. juni 2007.

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 128

Se tur 67 22. juni 2007.

TEAM LA´S BLOMSTERPARK 129

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 130

Se tur 81 2. juli 2007.

20. juli 2007 kl. 17.30-19

23. juli 2007 kl. 13 

23. juli 2007 kl. 14-15.30

24. juli 2007 kl. 11-13 

24. juli 2007 kl. 10-12

24. juli 2007 kl. 20-22

25. juli 2007 kl. 10.30-12.30

25. juli 2007 kl. 23-01

26. juli 2007 kl. 16.30-17.30

26. juli 2007 kl. 18.30

27. juli 2007 kl. 17.30-19

30. juli 2007 kl. 13

30. juli 2007 kl. 14-15.30
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DEN GODE HISTORIE 2 131

Om Krybskytterne i Rold Skov. Vi mødes 
på Spillemandsmuseet, hører historien 
og ser udstillingen. Derefter vandretur 
til Lars Kjærs hus, hvor der fortælles 
om, hvordan man levede og overlevede 
i Rebild Bakker for 100 år siden.
Pris: Voksne 30 kr., børn u. 12 år 15 kr.
Arr.: Spillemands-, jagt- og Skovbrugs-
museet, Rebild Turistbureau

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 132

Se tur 71 26. juni 2007.

ARDEN DYREPARK 133

Se tur 83 3. juli 2007.

GUIDET AFTEN-KILDETUR 134
 
Se tur 72 26. juni 2007.

HAVNØ MØLLE OG KULTURLANDSKABET 135

Dansk, tysk.
Turleder: Lise Andersen, Hadsund 
Egnsmuseum
Pris: 40 kr.
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

OPEN TOP BUS 136
 
Se tur 73 27. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 137

Se tur 76 28. juni 2007.

STRESS AF EFTER FYRAFTEN 138

Stress er en folkesygdom, og mange 
har svært ved at koble helt af, når de 
har fri. Vi går en lille tur, og undervejs 
bruger vi kildens rislen og stilheden i 
naturen til at finde den indre ro. 
Medbring: Ligge/siddeunderlag, stress, 
lidt tålmodighed og et åbent sind. 
Turledere: Journalist Uffe Westerberg og 
naturformidler Niels Fabæk, Rold Skov 
Natur- og Kulturcenter

30. juli 2007 kl. 19-21
Mødested
Spillemandsmuseet i Rebild

31. juli 2007 kl. 11-13

31. juli 2007 kl. 10-12

31. juli 2007 kl. 20-22

1. august 2007 kl. 10-12
Mødested
Havnø Mølle
Havnøvej
Visborg

1. august 2007 
kl. 10.30-12.30

2. august 2007 kl. 18.30 

3. august 2007 kl. 16-18.30
Mødested
P-pladsen på nordsiden af 
Hulvejen ved foden af Rebild 
Bakker
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FLAGERMUSETUR TIL LINDENBORG Å 139

Spændende skumringstur til en af kom-
munens bedste flagermuselokaliteter 
ved Lindenborg Å. Undervejs fortælles 
der om flagermusenes specielle biologi 
og ved åen er der gode chancer for at 
opleve en række forskellige arter på 
flagrende fødetogter i mørket. Vi forsø-
ger ligeledes at ”fange” flagermusenes 
højfrekvente skrig i en såkaldt batde-
tektor, der på forskellige frekvenser, kan 
omsætte skrigene til hørbare dyttelyde. 
Husk varm påklædning og lidt lunt at 
drikke. 
Turleder: Naturvejleder Esben Buch, 
Aalborg Kommune, Park & Natur

TEAM LA´S BLOMSTERPARK 140

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 141

Se tur 81 2. juli 2007.

DEN GODE HISTORIE 3 142

Kulsviere – udstilling, film og travetur.
Pris: Voksne 30 kr., børn u. 12 år 15 kr.
Arr.: Rebild Turistbureau

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 143

Se tur 71 26. juni 2007.

ARDEN DYREPARK 144

Se tur 83 3. juli 2007.

EN RIGDOM BYGGET PÅ KALK 145

Dansk, tysk.
Turleder: Lise Andersen, Hadsund 
Egnsmuseum
Pris: 40 kr.
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

GUIDET AFTEN-KILDETUR 146

Se tur 72 26. juni 2007.

4. august 2007 kl. 21-23.59
Mødested
P-pladsen ved Vaarst-Fjellerad 
Skole i Fjellerad

 

6. august 2007 kl. 13

6. august 2007 kl. 14-15.30

6. august 2007 kl. 19-22
Mødested
Spillemandsmuseet i Rebild

7. august 2007 kl. 11-13

7. august 2007 kl. 10-12

7. august 2007 kl. 14-16
Mødested
Hadsund Egnsmuseum
Rosendals Allé 8
9560 Hadsund

7. august 2007 kl. 20-22 
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HAVNØ MØLLE OG KULTURLANDSKABET 147

Dansk, tysk.
Turleder: Lise Andersen, Hadsund 
Egnsmuseum
Pris: 40 kr.
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

OPEN TOP BUS 148

Se tur 73 27. juni 2007.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 149

Se tur 74 27. juni 2007.

LYNGTUR PÅ DE HIMMERLANDSKE HEDER 150

Turen begynder på Naturcenter Him-
merland, her hører vi om udstillingen 
og ser nogle af hedens dyr på nær 
hold. Herefter kører vi ud på heden. Vi 
oplever hedens storslået natur så langt 
øjet ser. Vi går en tur, samler lyng, ser 
på hedens blomster, hører om hedens 
kulturhistorie, dyrelivet og naturpleje.
Pris: 25 kr. inkl. entré på Naturcenter 
Himmerland 
Turleder: Naturkonsulent Ellen Marie 
Larsen, Naturcenter Himmerland

NATURVANDRING TIL STENARMEN 151
 
Se tur 76 28. juni 2007.

STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER 2 152

Denne gang er det sommerens stjer-
nebilleder og en regn af ønsker vi skal 
kikke efter. På grund af de lyse som-
mernætter, der slutter den 8. august, 
er det en svær øvelse, men det sene 
tidspunkt gør det muligt at se bl.a. en 
af årets store begivenheder. Vi skal se 
efter stjerneskudssværmen Perseiderne, 
der topper netop denne weekend.
Ved overskyet vejr går vi i Naturskolen 
og kikker på stjernekort, men stjerne-
historierne er med.
Medbring liggeunderlag og sovepose.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov i samarbejde 
med Rold Skov Natur- og Kulturcenter

8. august 2007 kl. 10-12
Mødested
Havnø Mølle
Havnøvej
Visborg

8. august 2007 
kl. 10.30-12.30

8. august 2007 kl. 23-01

8. august 2007 kl. 19-21.30
Mødested
Naturcenter Himmerland
Frejstrupvej 4, Lundby
9240 Nibe

9. august 2007 kl. 18.30

11. august 2007 
kl. 22.30-00.30
Mødested
P-pladsen ved 
Den Jyske Skovhave
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TEAM LA´S BLOMSTERPARK 153

Se tur 80 2. juli 2007.

FRA HOBRO TIL AMERIKA 154

Se tur 81 2. juli 2007.

EN RIGDOM BYGGET PÅ KALK 155

Dansk, tysk.
Turleder: Lise Andersen, Hadsund 
Egnsmuseum
Pris: 40 kr.
Arr.: Ferielandet Mariagerfjord

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 156
 
Se tur 71 26. juni 2007.

SNAPSEURTER I HALKÆR ÅDAL 157

Julesnapsen skal forberedes i god 
tid. På denne gåtur i bakkerne, får du 
mulighed for at indsamle krydderurter 
til en velsmagende brændevin. Du hører 
om urternes anvendelsesmuligheder, og 
der er naturligvis prøvesmagning af de 
ædle dråber.
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

GUIDET AFTEN-KILDETUR 158

Se tur 72 26. juni 2007.

VILDE DYR I HUSET OG NATUREN I BYEN 159

På en tur gennem byen kikker vi efter 
bygninger de vilde dyr holder af at bo 
i og på.
Vi fokuserer på de udfordringer, der op-
står med de vilde dyr midt inde i byen.
Når mørket falder på kommer Danmarks 
eneste flyvende pattedyr frem, fra sine 
gemmesteder i huse og hule træer. Vi 
vil ved hjælp af flagermus-detektorer 
afkode deres lyde, og derved bestemme, 
hvilke arter der flyver omkring os, og 
hvad de foretager sig. 
Mange er bange for flagermus eller føler 
sig generet af dem, men er der grund 
til det? 
Medbring myggebalsam, aftenkaffen og 
kopper i din rygsæk.
Turledere: Naturvejlederne Ivar Høst, 
Buderupholm Statsskovdistrikt og Søren 
Risborg, Naturskolen i Rold Skov

13. august 2007 kl. 13

13. august 2007 kl. 14-15.30

14. august 2007 kl. 14-16
Mødested
Hadsund Egnsmuseum
Rosendals Allé 8
9560 Hadsund

14. august 2007 kl. 11-13

14. august 2007 kl. 19-20.30
Mødested
P-plads ved 
Halkær Mølle Naturcenter
Hedegårdvej 1
9240 Nibe

14. august 2007 kl. 20-22 

14. august 2007 
kl. 20.30-22.30
Mødested
Torvet i Skørping
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OPEN TOP BUS 160

Se tur 73 27. juni 2007.

HEDETUR FOR BEGYNDERE 161

Hedeturen er et tilbud til dig der gerne 
vil vide lidt mere om den natur man 
finder på heden. Turen tager deltagerne 
gennem den vestlige del af de himmer-
landske heder. Hederne har et specielt 
plante- og dyreliv og rummer et væld 
af fortidsminder – det skal vi opleve på 
turen. 
Medbring lange bukser, gode sko og evt. 
drikkevarer.
Turleder: Lene Larsen, Park og Natur, 
Vesthimmerlands Kommune

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 162

Se tur 74 27. juni 2007.

NATURVANDRING TIL STENARMEN 163

Se tur 76 28. juni 2007.

NAVN SØ - EN SJÆLDEN PERLE PÅ HEDEN 164

Den vesthimmerlandske Lobeliesø er 
en meget sjælden naturtype. På turen 
ser vi det enestående planteliv i og 
omkring søen. Desuden vil der blive 
fortalt om søens historie og om plejen 
af de sønære arealer.
Turledere: Aage Pedersen og Søren Kjær, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

AFTENTUR VED HALKÆR SØ 165

Nyd en sensommeraften på brinken af 
Halkær Sø. Vi går en tur i området og 
undervejs fortælles om etableringen 
af Halkær Sø og den pragtfulde natur. 
Det er en god idé at medbringe kikkert 
og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
gangbesværede
Turleder: Gustav Schaarup, Aalborg Kom-
mune, Park & Natur

VANDRETUR GENNEM DANMARKS SIDSTE VILDMARK 166

Tag med på en spændende vandretur 
gennem en del af Danmarks sidste Vild-
mark. Undervejs får du virkelig mulighed 

15. august 2007 
kl. 10.30-12.30

15. august 2007 kl. 19-20.30
Mødested
Vi mødes på rastepladsen mel-
lem Vindblæs og Oudrup Hede. 
Hvis du kører af hovedvej A29 
(Aars-Aggersundvejen) er det 
ca. 2 km syd for ”Vindblæs-
krydset”

15. august 2007 kl. 23-01

16. august 2007 kl. 18.30

16. august 2007 kl. 18.30-21
Mødested
P-pladsen ved Præstevej nær 
søens sydvestside. Indkørsel 
fra Aggersundvej mellem 
Søttrup og Gatten Plantage

16. august 2007 kl. 19-22
Mødested
Lejrpladsen ved Halkær Sø, 
Halkærvej

18. august 2007 kl. 09-16
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for at opleve ”de store vidder” og som 
nogle lokale beboere siger: ”Her kan  
man få rettet øvnene ud”. Undervejs 
ser vi bl.a. på mosen og dens specielle 
plante- og dyreliv. Måske er vi heldige 
at se kongeørnen. 
Som deltager skal du kunne vandre i 
uvejsomt terræn og besidde en rimelig 
kondition. Fornuftig påklædning og 
fodtøj nødvendig. Undervejs vil vi for-
tære den medbragte mad. Drikkevand 
medbringes til hele turen, da der ikke 
vil være mulighed for påfyldning under-
vejs. Begrænset deltagerantal.
Tilmelding: Til Park & Natur, Inge Harlis 
tlf. 99 31 22 51 senest 13. august 2007
Turleder: Skov- og Landskabsingeniør 
Jens Vinge, Aalborg Kommune, Park & 
Natur

OPLEV SKOVEN FRA CYKELSADLEN 167

På cykel i skoven kan du nå langt om-
kring. Denne tur giver dig tip til, hvor-
dan du får flere naturoplevelser med 
hjem fra cykelturen. Vi tager os god tid 
til at se og smage på nogle af skovens 
attraktioner, og du får også gode råd fra 
eksperten om, hvordan du bedst cykler 
på skovveje og stier.
Turen er på ca. 20 km og køres i roligt 
tempo. Alm. cykel med rimeligt brede 
dæk er tilstrækkelig. Evt. cykelhjelm. 
Husk madpakke og drikkevarer, hvis du 
vil drikke andet end kildevand. 
Turledere: Biolog Svend Bråten, cykel-
klubben Televom, journalist Uffe Wester-
berg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og 
naturvejleder Søren Risborg, Naturskolen 
i Rold Skov

VILSTED SØ – OPLEVELSE OG MOTIONSCYKELTUR 168

Oplev Vilsted Sø vådområdeprojekt på 
en ca. 24 km cykeltur rundt om Vilsted 
Sø. Se hvordan Vilsted Sø nu ligger 
smukt og naturligt i landskabet. 
Undervejs fortælles om søens etablering 
og om de nye dyr og fugle, som har ind-
taget det store vådområde. Vi gør bl.a. 
holdt ved det nye fugletårn. Cykelturen 
går ad grusstier, tidligere markveje og 
offentlige asfaltveje.
Husk madpakke og drikkevarer til turen.
Turledere: Martin Nissen Nørgård og 
Peter A. Larsen, Skov- og Naturstyrelsen, 
Buderupholm Statsskovdistrikt

Mødested
Starter ved P-pladsen på 
Mulbjerge med indkørsel fra 
Mulbjergvej ved Dokkedal og 
slutter ved Kællingebjerg

18. august 2007 kl. 13-17
Mødested
P-pladsen ved Store Økssø

19. august 2007 kl. 09-13
Mødested
P-pladsen over for 
Vilsted Åkro
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PÅ HESTERYG I ROLD SKOV 169

At opleve skoven fra hesteryg er en helt 
særlig oplevelse. Her er chancen for 
en guidet tur enten på din egen hest 
eller på en lejet islænder. Undervejs får 
du tip til at færdes i skoven og opleve 
mere af naturen til hest. Turen udgår 
fra tre forskellige mødesteder, men alle 
mødes midtvejs til frokostpause på 
Klodholmpladsen.
Også for børn.
Tilmelding: Senest tirsdag den 14/8. 
Hvis du skal leje hest: Tilmelding til Pia 
Jøker tlf. 98 37 51 63 / 30 25 51 63. 
Kommer du med egen hest: Tilmelding til 
Randi Petersen tlf. 98 39 29 05 eller på 
mail: klaus@kilt.dk
Pris: Med egen hest 20 kr. Ved leje af 
hest 100 kr.
Turledere: Pia Jøker, Trindhat, Helene 
Christensen, Ålyst Turridning samt Randi 
Petersen og Klaus Kilt, Ridespor i Him-
merland i samarbejde med Rold Skov 
Natur- og Kulturcenter

MED HESTEVOGN I ROLD SKOV 170

En guidet køretur gennem skoven med 
en lokalkendt kusk. Eller en lille trukket 
ridetur med en erfaren rytter ved din 
side. Arrangementet finder sted samti-
dig med, at deltagerne i naturturen på 
hesteryg gør holdt på Klodholmpladsen. 
Pris: 20 kr.
Arr.: Himmerlands Køre- og Rideforening 
i samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

STENILD HEDE – HEDEMOSENS SÆRPRÆGEDE PLANTEVÆKST 171

Tag med i hedemosen og oplev den 
smukke og egenartede plantevækst. Vi 
ser på væksterne tilpasset de nærings-
fattige vilkår i mosen, bl.a. Klokke-Lyng, 
Rosmarin-Lyng, Porse, Mosebølle og 
Kæruld. Desuden fortælles om påvirk-
ninger af naturtypen og plejen der skal 
sikre mosen i fremtiden.
Gummistøvler nødvendige. Medbring 
gerne kaffen.
Turleder: Biolog John Mønsted Jensen, 
Miljøafdelingen i Rebild Kommune

19. august 2007 kl. 10-14
Mødested
Oplyses ved tilmelding

19. august 2007 kl. 11-13
Mødested
Klodholmpladsen for enden af 
Stendalsvej i Rebild. Parkér for 
enden af Stendalsvej og gå de 
sidste 200 meter

19. august 2007 kl. 14-16
Mødested
P-pladsen ved indgangen til 
Stenild hede, Bratbjergvej 
mellem Nørager og Stenild
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DEN GODE HISTORIE 4 172

Om Krybskytterne i Rold Skov. Vi mødes 
på Spillemandsmuseet, hører historien 
og ser udstillingen. Derefter vandretur 
til Lars Kjærs hus, hvor der fortælles 
om hvordan man levede og overlevede i 
Rebild Bakker for 100 år siden.
Pris: Voksne 30 kr., børn u. 12 år 15 kr.
Arr.: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugs-
museet, Rebild Turistbureau

GRAVLEVS KLARE KILDER 173

Langs Gravlevdalens sider kommer det 
klare kildevand ud af kalkundergrunden 
og samler sig til kolde, klare kilder. I 
de seneste år har disse kilder fået deres 
frie løb tilbage, så de atter kan blive til 
hjemsted for et helt specielt dyre- og 
planteliv, tilpasset det kolde kildevand. 
Vi hører om, hvad det er for et specielt 
liv, der findes i kilderne og hvor det 
kommer fra. I 2005 afsluttedes den 
lange fredningssag for Gravlevdalen. 
Fredningssagen åbnede for et projekt 
med bl.a. et helt nyt forløb af Linden-
borg Å. Er vi heldige, vil vi se mange 
års planlægning udført i fuld skala.
Turledere: Skovrider Bendt Egede 
Andersen, Buderupholm Statsskovdistrikt 
og biolog Hans Heidemann Lassen, 
Miljøcenter Aalborg

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 174

Se tur 71 26. juni 2007.

DANMARKS SMUKKESTE FJORD – LIV, BADEVAND OG MILJØ 175

Hvordan kan Mariager Fjord have fint 
badevand, når den hver sensommer er 
ved at ”dø” på grund af miljøproblemer? 
Vi tager pulsen på fjorden i august, 
hvor der er fuld gang i algevæksten i 
fjorden og iltsvind tæt ved overfladen. 
Prøv selv at måle sigtbarhed, se på 
algetæthed, fang bunddyr med net og 
hør, hvad der gør Mariager Fjord helt 
speciel i forhold til andre danske fjorde. 
Tag madkurven med og nyd en sommer- 
aften ved vandet. Medbring gerne bade-
tøjet til en forfriskende dukkert under 
det Blå Flag.
Turledere: Biologerne Jørgen Bidstrup, 
Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg og 
Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune

20. august 2007 kl. 19-21
Mødested
Spillemandsmuseet i Rebild

21. august 2007 
kl. 18.30-20.30
Mødested
P-pladsen ved Gravlev kirke

21. august 2007 kl. 11-13

23. august 2007 kl. 17-19
Mødested
P-pladsen ovenfor 
Bramslev Bakker
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GENSKABELSEN AF HØJMOSEN VED ST. ØKSSØ 176

Vi går en tur rundt om St. Økssø, hvor  
vi ser på den naturgenoprettede mose-
flade og hører om de aktuelle naturple-
jeplaner for området. Turen vil byde på 
indblik i mosens vanddynamik og flora. 
Turleder: Skovfoged Leif Lyngsø, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 177

Lindenborg å er et kildefødt vandløb 
som slynger sig gennem Gravlev ådal og 
forbi Gravlev sø. Undervejs gøres holdt 
ved Ll. Blåkilde som altid er et besøg 
værd. Der fortælles om vandkvalitet, 
pleje af åen og de tilstødende eng-
arealer. Turen slutter på Kærvej mellem 
Støvring og Voldsted, hvorfra der er 
transport tilbage til startstedet.
Børnevenlig og handicapegnet. Alle kan 
deltage.
Medbring kaffe – vi har resten, også 
redningsvest mv. 
Turleder: Naturvejleder Karsten Hansen, 
Rebild Produktionsskoles naturskole

STEN FOR STORE OG SMÅ PÅ LIVØ 178

På Livø findes der en masse forskellige 
sten: Store og små, runde og kantede, 
røde og sorte. Sammen vil vi prøve at 
samle stenene i nogle familier, og vi 
vil tage nogle sten med os, som vi kan 
skære i og pudse og polere for at få de 
smukke farver frem. Alle kan være med 
på denne tur, hvor vi får geologien med 
hjem i stuen.
Børnevenlig. Husk madpakken og noget 
at drikke. 
Turledere: Vildtkonsulent Ivar Høst, 
naturvejleder Lars Wachmann, Skov- og 
Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskov-
distrikt og naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov

Limfjordsfortællinger – GUIDET SEJLTUR AD FREDERIK VII’S KANAL 179

Se tur 71 26. juni 2007.

ØKOLOGISK HØSTMARKED PÅ LIVØ 180

Det økologiske landbrug på Livø lukker 
dørene op for publikum. Der bliver 
mulighed for at kigge inden for i avls-

23. august 2007 kl. 18.30-21
Mødested
P- pladsen ved 
Mosskovpavillonen
Møldrupvej 36

24. august 2007 kl. 14-18
Mødested
Parkér på pladsen ved Hobro-
vej/Røde Møllevej og gå til 
åen (Nybro)

26. august 2007 
kl. 10.30-15.30
Mødested
Havnen på Livø – ved den 
store sten

For færgeafgange og over-
fartspriser henvises til 
I/S Miniline tlf. 40 30 70 06 
eller www.miniline.dk

28. august 2007 kl. 11-13 

1. september 2007 kl. 10-18
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bygningerne og få en snak med land-
manden om driften af det økologiske 
landbrug. Der vil bl.a. blive fortalt om 
øens produktion, som udover grovfoder 
til øens Angus-besætning også omfatter 
dyrkning af urhveder til brødkornspro-
duktion. Fremvisning af øens eget elværk 
og savværk. Mark- og skovvandring hvor 
landmanden og naturvejlederen fortæl-
ler om den spændende og afvekslende 
natur på øen og det at drive et økolo-
gisk landbrug. Til børnene er der bl.a. 
en halm- og naturlegeplads og bagning 
af pandekager over bål. Der bliver også 
mulighed for at smage på øens egne 
produkter.
Turledere: Landmand Karsten Kjærga-
ard og naturvejleder Lars Wachmann, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

MOSENS DAG 181

Aktiviteter for både børn og voksne i og 
omkring Lille Vildmosecentret. 
Fugletårnene i mosen vil være bemandet 
med ornitologer, der fremviser det rige 
fugleliv.

DEN GODE HISTORIE 182

Glimt af middelalderen i Rold Skov; 
Buderupholm Ødekirke og Egholm Vold-
sted. Kom og hør historien.
Pris: Voksne 30 kr., børn u. 12 år 15 kr.
Arr.: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugs-
museet

TILBAGE TIL KILDEBÆKKENS UDSPRING 183

Skov- og Naturstyrelsen er i gang med 
at genskabe det oprindelige udspring 
til Kildebækken ved foden af Vindblæs 
Hede. Se hvordan dambruget bliver 
fjernet og kildefeltet genetableres. Hør 
også Søren Bager fortælle om, hvordan 
han som dreng fiskede og legede i Kil-
debækken, før dambruget blev etableret 
i 1934. Og se planerne for de rekreative  
muligheder i sammenhæng med Bane-
stien fra Viborg til Løgstør, der går lige 
forbi.
Turledere: Biolog Hans Heidemann Las-
sen, Miljøcenter Aalborg og projektmager 
Kjeld Lundager Jørgensen, Skov- og 
Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskov-
distrikt

De to guidede ture starter ved 
flagstangen på Livø Avlsgård 
kl. 11.30 og 14 
og varer ca. 2 timer

Mødested
Livø Avlsgård

For færgeafgange og over-
fartspriser henvises til 
I/S Miniline tlf. 40 30 70 06 
eller www.miniline.dk

2. september 2007 kl. 10-17
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde

2. september 2007 
kl. 13.30-16
Mødested
Buderupholm Ødekirke 
– transport i egne biler

5. september 2007 kl. 19-21
Mødested
Årupvej 65
Løgstør
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AFTENVANDRING I FRUGTHAVEN 184

”Frugthaven” er en gammel genplantet 
plantage, hvor der dyrkes lidt af hvert. 
Se og hør om jordbær, æbler, pærer og  
blommer. Hvordan dyrkes frugt erhvervs- 
mæssigt? Hvilke æblesorter dyrkes og 
hvordan plantes og beskæres for at få 
den flotteste frugt? Hvorfor kommer 
der orm i æbler og hvordan undgås det 
uden brug af sprøjtemidler. Vi ser om 
der er skade og nyttedyr i træerne. Der 
gives gode råd om hvordan vi hjælper 
nyttedyrene. Vi belyser økologisk, inte-
greret og traditionel produktion. Der vil 
være lejlighed til at stille spørgsmål om 
konkrete problemer fra villahaven.
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen 
i samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

KVINDETUR – OGSÅ FOR PIGER 185

På turen vil vi bevæge os langt ind i 
skoven og opleve naturen på meget 
nært hold. Vi vil se dyr og planter, 
høre lyde og se smukke steder, som 
man ellers ikke oplever. Undervejs vil 
vi tænde bål og fordybe os i arbejde 
med f.eks. ben, hjortetakker og træ, 
lave knive og smykker eller lave skitser 
og tegninger af det, vi ser. Når vi om 
aftenen har spist og gjort bivuakkerne 
klar til natten, er der mørketur for dem, 
der har lyst.
Man skal selv medbringe kage og lig-
nende til mellemmåltider samt praktisk 
tøj, ekstra tøj, sovepose og underlag. Vi 
sørger for grej til værksteder, bivuakker 
samt aftensmad og morgenmad.
For kvinder og deres døtre – vi skal på 
pigetur. Minimum 9 år.
Tilmelding: Tlf. 23 33 50 38 senest 1. 
september. Husk at oplyse antal, navn og 
alder og telefonnummer
Pris: 150 kr.
Turledere: Grøn guide Inger Taylor 
Mariagerfjord Kommune og naturvejleder 
Marianne Hald, Mariagerfjord Naturskole

MANDETUR – KUN FOR RIGTIGE MÆND FRA 12 ÅR TIL? 186

Tag med på mandetur, hvor vi vil lave 
mandeting. En rigtig far og søn tur, 
hvor de mandlige sysler er prioriteret og 
en overnatning i skoven er inkluderet. 
Vi vil lave flitsbuer, pile og skyde til 

6. september 2007 kl. 19-21
Mødested
Ejstrupvej 23
St. Brøndum
9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi 
kirken ad Ejstrupvej. Efter  
ca. 1 km drejes til venstre 
mod frugtplantagen

8. september 2007 kl. 13
9. september 2007 kl. 10
Mødested
Oplyses ved tilmelding

8. september 2007 kl. 13
9. september 2007 kl. 10
Mødested
Oplyses ved tilmelding
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måls, save om kap, hugge med økser, 
spise vildt, cykle en mørketur og høre 
hjortebrøl i skoven. Overnatningen 
foregår i skoven i et stort telt.
Tilmelding: Til Rold Skov Natur og 
Kulturcenter tlf. 99 88 77 55 senest 4. 
september
Pris: 100 kr. for materialer, mad og 
overnatning
Turledere: Naturvejlederne Lars Wach-
mann, Buderupholm Statsskovdistrikt og 
Søren Risborg, Naturskolen i Rold Skov

NATURENS DAG – AARS 187

Vi inviterer alle ud i den natur, de fleste 
kender alt for lidt. Vi forsøger at gøre 
turen lidt familievenlig. Vi laver nogle 
opgaver, så du får mulighed for at teste 
din viden om natur. 
Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings 
Lokalkomite i Vesthimmerland

NATURENS DAG – AALESTRUP 188

Vi inviterer alle ud i den natur, de fleste 
kender alt for lidt. Vi forsøger at gøre 
turen lidt familievenlig. Vi laver nogle 
opgaver, så du får mulighed for at teste 
din viden om natur.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings 
Lokalkomite i Vesthimmerland

FAMILIETUR IMELLEM TROLDESKOVENS KRØLLEDE TRÆER 189

Inde i Rold skov ligger den forunderlige 
troldeskov. Her vil vi høre historier om 
de mærkelige træer og om nogle af 
de væsener der måske bor blandt de 
krogede stammer. Vi slutter af på den 
nærligende bålplads, hvor vi kan nyde 
vores medbragte mad og drikke mens 
bålet knitrer.
Turen er ikke længere end selv korte 
ben kan klare den.
Turleder: Vildtkonsulent Ivar Høst, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

9. september 2007 kl. 13-15
Mødested
P-pladsen ved Aars Skov, 
indkørsel 400m nv (mod 
Aggersund) for rundkørslen 
Aggersundvej/V. Boulevard/
Blærevej

9. september 2007 kl. 13-16
Mødested
Aalestrup Naturefterskole 
Borgergade 41
9620

9. september 2007 kl. 14-16
Mødested
P-pladsen ved hovedvej 180, 
ca. 1,5 km syd for Gravlev- 
dalen og Lindenborg å
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SKANDINAVIENS STØRSTE SALTFABRIK 1 190

I Mariagerfjord Kommune har vi Skandi-
naviens største saltfabrik. Kom og hør 
om fabrikkens produktion af salt, som 
de udvinder fra en kilometers dybde fra 
salthorsten ved Hvornum (sydvest for 
Hobro) og hvilke ting, kommunen skal 
overveje, når der skal gives tilladel-
ser til fx at indvinde grundvand til at 
”skylle” salt ud af horsten. Som opfølg-
ning på turen er der 25. september kl. 
17-19 mulighed for at få en rundvisning 
på fabrikken ved Assens. 
Medbring gerne madkurv.
Tilmelding: Til Lisa Lorentzen, Mariager-
fjord Kommune senest 10. september
Turledere: Biolog Mette Bram og miljø-
ingeniør Lisa Lorentzen, Mariagerfjord 
Kommune og borefeltsleder Carsten 
Elkjær Jensen, Akzo Nobel

SVAMPETUR I LUNDBY BAKKER 191

Guided svampetur i Lundby Bakker med  
gode chancer for at finde gode spise 
svampe som rørhatte, skørhatte og 
kantareller. Efter turen omkring kl. 20 
gennemser vi alle svampekurves ind-
hold, således at ingen forlader skoven 
med giftige svampe. Arrangementet 
er særdeles velegnet for spørgelystne 
nybegyndere, der kan lære om alle de 
vigtigste grundregler i svampeplukning. 
Husk svampekurv og en lille kniv.
Turledere: Naturvejleder Esben Buch, 
Aalborg Kommune, Park & Natur i 
samarbejde med Henning Christensen 
fra foreningen til Svampekundskabens 
Fremme

UNDER PLOVFUREN I HIMMERLAND – KALKMINEN I SMIDIE 192

Skovløber Preben Palsgaard vil vise 
rundt i minen, hvor kalken blev udvun-
det i en svunden tid. Tilbage er kun 
flagermusene og de mange historier. 
En sjælden lejlighed til at besøge en 
glemt og gemt verden under jorden.
Minen er ikke oplyst, og under jorden er 
der koldt. Medbring derfor lommelygte 
og varm påklædning. Børnevenlig tur.
Turledere: Skovløber Preben Palsgaard  
og naturvejleder Lars Wachmann, Skov-  
og Naturstyrelsen, Buderupholm Stats-
skovdistrikt

11. september 2007 kl. 17-19
Mødested
Ved Indvindingsanlægget
Trinderupvej 1
9500 Hobro

11. september 2007 kl. 18-21
Mødested
Festpladsen i Lundby Bakker

12. september 2007 kl. 19-21
Mødested
Smidie Kalkmine
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SVAMPETUR OG SVAMPEUDSTILLING 193
 
Svampetur med tilhørende udstilling 
og mulighed for at smage tilberedte 
svampe. Arrangementet tager udgangs-
punkt i Lille Vildmosecentret, hvor der 
er udstilling og smagsprøver – svampene 
finder vi på udvalgte lokaliteter i Lille 
Vildmose.
Se dagspresse eller Lille Vildmosecentrets  
hjemmeside for nærmere information.
Arr.: Foreningen for Svampekundskabens  
Fremme, Danmarks Naturfrednings-
forening og Lille Vildmosecentrets 
naturvejleder

NYD “ÆBLETS DAG” I FRUGTPLANTAGEN 194

”Frugthaven” er en gammel, genplantet  
plantage, hvor der dyrkes lidt af hvert.  
Kom og nyd den dejlige natur, se på 
træer der bugner af frugt. Ved rundvis- 
ningerne vil der blive drøftet æblesorter, 
trætyper, grundstammer, beskærings-
principper, plantesystemer, træformer 
og andre erlevante spørgsmål om frugt-
dyrkning.
For børn og andre interesserede vil der  
være mulighed for køretur med traktor-
plukketog rundt i plantagen. Der er 
borde og bænke hvor medbragt frokost/
kaffe kan nydes.
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen 
i samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

SØEN I ÅDALEN – PÅ TUR I ONSILD ÅDAL VED FYRKAT 195

Tag med på tur til naturgenopretnings- 
projektet ved Fyrkat, hvor et 86 ha stort 
vådområde skabes. Oplev fuglelivet, den  
mægtige ådal, hør om projektet, få præ- 
senteret scenen for fremtidige dejlige 
naturoplevelser og få svar på spørgs-
målet: Kunne vikingerne sejle ind til 
Fyrkat?
Turledere: Naturgeograf Peter A. Larsen, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt og skov- og landskabs-
ingeniør Jens Peter Neergård, Mariager-
fjord Kommune
 

16. september 2007 kl. 10-16
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde

16. september 2007 kl. 10-16

Rundvisning kl 10 og kl. 13 
– varighed ca 2 timer,  
hvorefter der stadig er fri 
adgang i hele plantagen

Mødested
Ejstrupvej 23
St. Brøndum
9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi 
kirken ad Ejstrupvej. Efter ca. 
1 km drejes til venstre mod 
frugtplantagen

16. september 2007
kl. 13-15.30
Mødested
P-pladsen ved Fyrkat
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SVAMPETUR I PLOVMANDSHØJ PLANTAGE 196

Guidet svampetur hvor vi ser nærmere 
på aktuelle svampe og deltagerne kan 
lære at skelne de giftige fra de spise-
lige. Til slut gennemgår vi de indsam-
lede svampe og repeterer de vigtigste 
grundreger ved svampeindsamling. Husk 
svampekurv og en lille kniv
Turleder: Bo Jakobsen, Danmarks 
Naturfredningsforenings Lokalkomite i 
Vesthimmerland

LANDDISTRIKTSTUR – NATUR, FRILUFTLIV OG TILSKUD 197

Hvordan kan din projektidé blive til 
virkelighed? Kom med på vandretur på 
landet, hvor vi undervejs besøger tre 
forskellige landdistriktsprojekter, der er 
vokset frem via lokalt engagement og 
brug af naturen på forskellig vis. Turen 
er på ca. 5 km og går fra Byparken i Oue 
til fællesarealet i Houtved og havnen 
i Stinesminde samt til Oue igen. Hør, 
hvordan ideerne til fællespavillon, pri-
mitiv overnatningssted og havnemiljø 
er vokset frem, hvordan der er skaffet 
tilskud til projekterne og hvordan de 
bliver gennemført. Hør også om de 
mange nye muligheder for tilskud, der 
ligger i det nye Landdistriktsprogram 
2007-13 og hos andre puljer.
Der er mulighed for at cykle eller køre i 
bil mellem Oue, Houtved og Stinesmin-
de for de, der har svært ved at vandre 
med på turen. 
Husk gode vandresko og tag gerne kaffe 
med til turen.
Arr.: Houtved Beboerforening, Oue Bor-
gerforening og miljøbiolog Inger Taylor, 
Mariagerfjord Kommune

NATURVANDRING VED HALKÆR MØLLE 198

På gåturen gennem bygningerne ser du 
den gamle vandmølle, naturskolen og 
landbrugsudstillingen. Oppe I bakkerne 
kan du nyde den smukke udsigt ud over 
et stykke flot himmerlandsk natur. 
Undervejs fortælles om stedets historie 
og natur. Turen er ikke egnet for gang-
besværede.
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

16. september 2007 kl. 13-16
Mødested
Plovmandshøj Plantage
Dovrehøjvej
2 km vest for Gundersted
og 3 km fra vej 29

18. september 2007 kl. 17-20
Mødested
Busstoppestedet foran 
byparken på Borgergade 
(hovedgaden) i Oue

18. september 2007
kl. 19-20.30
Mødested
P-plads ved 
Halkær Mølle Naturcenter
Hedegårdvej
9240 Nibe
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HUSFLID & HÅNDVÆRK 199

Børnevenlig aktivitetsdag med Rebild 
Uldlaug på Spillemandsmuseet. 
Arbejdende værksteder – prøv selv. 
Årets tema er svampe, f.eks. filtede, 
stumpwork, drejet af træ osv.
Pris: Voksne 25 kr., børn u. 12 år gratis
Arr.: Spillemands-, Jagt og Skovbrugs-
museet

SVAMPETUR 200

Børnevenlig tur, hvor vi vil samle 
svampe i skoven ved Mosely og på de 
åbne arealer omkring. Undervejs vil vi 
bestemme og snakke om svampene samt 
tilberede en godbid over bål.
Det er muligt at spørge til turen på tlf. 
23 33 50 33.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

SVAMPEKONTROL VED HALKÆR MØLLE 201

Offentlig svampekontrol og udstilling 
med årstidens aktuelle svampe. Du kan 
få selvsankede svampe artsbestemt og 
en orientering om beliggenheden af 
lokale offentlige skove og naturområder 
med muligheder for at samle svampe.
Bemærk: Ingen guidede ture ved dette 
arrangement.
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch 
og Ole Henriksen, Aalborg Kommune, 
Park & Natur i samarbejde med Henning 
Christensen fra foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme.

UGLER OG HJORTEBRUNST PÅ DALL HEDE 202

Netop nu er hjortebrunsten på sit høje- 
ste, og hjortene er mest aktive i skum-
ringen og om natten.  
Her kan du opleve hjortens brunstbrøl 
efter mørkets frembrud, hvilket er en 
hel speciel oplevelse. Ligeledes kan vi 
med lidt held få både skovhornuglens 
og natuglens karakteristiske skrig og 
kalden at høre. Fornuftig påklædning og 
fodtøj anbefales.
Turleder: Naturvejleder Klaus Godiksen, 
Aalborg Kommune, Park & Natur

22. september 2007 kl. 10-17
Mødested
Spillemands-, Jagt- og Skov-
brugsmuseet i Rebild

22. september 2007 kl. 10-13
Mødested
Mosely syd for Mariager

22. september 2007 kl. 13-15
Mødested
P-pladsen ved Halkær Mølle

22. september 2007 kl. 19-21
Mødested
P-pladsen ved Poulstrup Sø
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DE FALSKE BAKKER I REBILD 203

Få historien om hvordan slutningen på 
den sidste istid for ca. 10.000 år siden 
formede Rebild Bakker.  
På turen fortælles om plejen af bakker- 
ne, som foregår for at beholde den åbne 
hede og dermed den specielle vegeta-
tion, en pleje som i dag foregår med 
både folk og fæ.
Terrænet i bakkerne kan være krævende, 
og er ikke egnet for gangbesværede 
Turleder: Naturvejleder Lars Wachmann, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

SKANDINAVIENS STØRSTE SALTFABRIK 2 204

I Mariagerfjord Kommune har vi Skandi-
naviens største saltfabrik. Kom og hør 
om fabrikkens produktion af salt, som 
de udvinder fra en kilometers dybde fra 
salthorsten ved Hvornum (sydvest for 
Hobro) og hvilke ting, kommunen skal 
overveje, når der skal gives tilladelser. 
Medbring gerne madkurv. Forud for tu-
ren er der den 11. september kl. 17-19  
mulighed for at se og høre om udvinding 
af salt fra salthorsten ved Hvornum.
Tilmelding: Til Lisa Lorentzen, Mariager-
fjord Kommune tlf. 97 11 36 53 senest 
24. september
Turledere: Biolog Mette Bram og miljø-
ingeniør Lisa Lorentzen, Mariagerfjord 
Kommune samt borefeltsleder/produk-
tionsassistent Carsten Elkjær Jensen, 
Akzo Nobel

RENBLÅGRØN SENIORFRUGTTUR 205

Frugtavler Bjarne Uhrenholdt giver os 
et spændende indblik i årets gang på 
Frugtgården.
Undervejs spiser vi sunde og velsmag-
ende smagsprøver af æbler og pærer 
og alle deltagere får mulighed for at 
plukke en pose gratis frugt.
Turledere: Naturvejleder Esben Buch, 
Aalborg Kommune, Park & Natur i sam- 
arbejde med renblågrønaalborg, Aalborg 
Seniorsport og frugtavler Bjarne Uhren-
holdt

23. september 2007 kl. 14-17
Mødested
P-pladsen ved indgangen til 
Rebild Bakker

25. september 2007 kl. 17-19
Mødested
Saltfrabrikken Akzo Nobel
Hadsundvej 17, Assens
9550 Mariager

26. september 2007 kl. 11-13
Mødested
Frugtgården i Essendrup på 
Gunderupvej 150, følg skilte 
fra Gunderup
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ÆBLEPRÆSTEN WØLDIKE OG ÆBLERNE I ØSTER HORNUM 206

I årene 1860-1879 plantede pastor 
Jeremias Wøldike mere end 300 æble- 
sorter og godt 200 pære- og blomme-
sorter på kirkebakken i Øster Hornum. 
I præstegårdshaven er bevaret 20 af de 
oprindelige træer. Vi finder de gamle 
træer og hører om Wøldike og hans 
samlermani. Der bliver mulighed for 
at lære at pode, der er smagsprøver af 
gamle æblesorter og mulighed for at 
købe færdige træer af de gamle sorter
Medbring kaffe og godt humør. En bør-
nevenlig tur for alle som spiser æbler.
Turleder: Naturvejleder Karsten Hansen, 
Rebild Produktionsskoles naturskole

GEOLOGIENS DAG 207

Lille Vildmosecentrets naturvejleder og 
Danmarks Naturfredningsforening vil i 
samarbejde sætte fokus på dannelsen af 
Lille Vildmose. Børnevenlig.

SVAMPETUR 208

Sammen med nogle af de dygtigste 
kendere af vore svampe, skal vi på tur i 
skoven og kikke på svampe. Du får navn 
på dem vi finder og vi slutter af med at 
smage de spiselige.
Medbring: Kop, teske, evt. kurv og kniv.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov i samarbejde 
med Foreningen til svampekundskabens  
fremme og Rold Skov Natur- og Kultur-
center

DRAGEFLYVNING VED ODDERSHØJ 209

Vi udnytter de helt specielle vindmæs-
sige forhold ved Oddershøj i Drastrup 
Skov og arrangerer denne eftermiddag 
drage-flyvning for hele familien. Byg 
familiens egen drage, der omgående  
kan afprøves. Byggematerialer som træ-
lister, papir, lim m.m. samt dragesnor 
findes på stedet og udleveres så længe 
lageret rækker. Desuden bliver det mu-
ligt at dekorere den færdige drage før 
selve flyvningen.
Turleder: Naturvejlederne Lars Wachmann,  
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt og Klaus Godiksen, 
Aalborg Kommune, Park & Natur

28. september 2007 kl. 
kl. 15-16.30
Mødested
P-pladsen ved graverhuset 
i Øster Hornum

30. september 2007 kl. 10-16
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde 

30. september 2007 kl. 10-14
Mødested
P-pladsen ved Mørkehus 
ved hovedvej 180

30. september 2007 kl. 13-16
Mødested
P-pladsen med indkørsel fra 
Nibevej mellem Drastrup og 
Frejlev
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TUR TIL HØJRIS MØLLE 210

Lørdag 21. oktober 2006 var vi ca. 50 
naturelskere der mødtes ved Højris 
mølle for at se områdets forvandling 
fra dambrug til naturlig natur. En sådan 
forvandling tager tid, og vi vil se, hvad 
naturen (med lidt hjælp) har kunnet 
gøre i løbet af et år.
Påklædning (især fodtøj) efter vejrlig.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings 
Lokalkomite i Vesthimmerland

PÅ BESØG HOS VORE FORFÆDRE 211

Vi ser og får en snak om fortidsminder. 
Hvem byggede dem og hvornår? Hvilke 
folk boede der på egnen på den tid?
Turleder: Skovløber Claus Guldbæk, 
kov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

KANOTUR GENNEM DANMARKS SIDSTE VILDMARK 212

På en 5 km lang kanotur i en af Port-
landmosens gravebaner vil vi stille og 
lydløst padle os mod syd til dæmningen 
ved Brandvejen. Fra kanoen oplever vi 
mosens specielle dyre- og planteliv.  
Undervejs orienteres der også om grøfte- 
spærring, vandstandshævning, og hvad  
der i øvrigt gøres for at holde liv i høj- 
mosen. Det er en fordel, hvis du har sej- 
let i kano før. Husk at medbringe mad 
og drikke.
Park & Natur sørger for de nødvendige 
kanoer, som af deltagerne selv bæres 
frem til gravebanen og retur til Ny Hø-
stemarkvej. Der er begrænset deltager-
antal på kanoturen.
Tilmelding: Til Park & Natur, Inge Harlis 
tlf. 99 31 22 51 senest 8. oktober 2007
Turleder: Skov- og Landskabsingeniør 
Jens Vinge, Aalborg Kommune, Park & 
Natur

JAGT FOR BØRN 213

Hvad vil det sige at gå på jagt ? Kunne 
du tænke dig at opleve jagten på nær-
meste hold, se hvilket udstyr jægerne 
bruger, hvad jagthundende laver og hvis 
vi er rigtig heldige, får vi også nedlagt 
noget vildt. Det er en jagt kun for børn, 
som foregår under sikre og trygge for-
hold i Nørager skov.
Max. 20 deltagere. Praktiske oplysninger 

6. oktober 2007 
kl. 13.30-15.30
Mødested
P-pladsen på Højrisvej 
ved åen

7. oktober 2007 kl. 13-15
Mødested
P-pladsen til Lille Blåkilde 
midt på Rebild Kirkevej

13. oktober 2007 kl. 06-12
Mødested
Brugsen i Kongerslev, 
Danmarksgade

13. oktober 2007 kl. 09-14
Mødested
Oplyses ved tilmelding
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som mødested, påklædning m.v. tilsen-
des deltagerne med e-mail inden dagen.
Tilmelding: Til Rold Skov Natur og Kultur- 
center tlf. 99 88 77 55 senest 9. oktober
Turledere: Naturvejlederne Ivar Høst, 
Buderupholm Statsskovdistrikt og Natur-
vejleder Søren Risborg, Naturskolen i 
Rold Skov, Ålestrup Naturefterskole og 
lokale jægere

FOTOSAFARI I ROLD SKOV 214

Bevæbnet med dit eget digitale kamera 
tager vi på tur, og hører om Rold Skov. 
Vi garanterer ikke for gnuer og vilde 
løver, men gamle krogede bøgetræer og 
en speciel naturoplevelse. Vi tænder et 
bål, og varmer suppen, mens vi får en 
snak med den professionelle fotograf, 
om hvordan man tager det gode natur-
billede. Du får mulighed for at afprøve 
fototeknik på udvalgte motiver.
Medbring digitalkamera og evt. stativ. 
Godt fodtøj og varmt tøj.
Tilmelding: Inden 1. oktober på 
tlf. 98 39 10 14 / 98 37 00 78 ma-fr 
mellem kl. 08 og 18 
Turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt og fotograf Kjeld  
Thomsen, Thomsen og Have Fotografi

MED KORT OG KOMPAS I ROLD SKOV – FOR HELE FAMILIEN 215

Når vi går tur i skoven, følger vi ofte de 
store stier gennem skoven eller en blå 
eller gul rute. Vil man opleve skoven 
helt tæt på, snuble over naturens mange  
oplevelser og indhylles i skovens at-
mosfære, så skal man væk fra stier og 
veje. På den her tur vil vi gå på tværs 
i skoven, træne det at kunne finde vej 
– også udenfor stierne og se på den 
natur, vi finder undervejs. 
Husk praktisk fodtøj, gerne gummistøv-
ler. Medbring gerne kompas.
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald, 
Mariagerfjord Naturskole

BEDSTEFORÆLDRE- OG BØRNEBØRNSDAG 216
 
Bedsteforældre og børnebørnsdag på 
Lille Vildmosecentret hele dagen. Mu-
lighed for at besøge centrets udstilling 
og/eller drikke kaffe i Café Soldug.

14. oktober 2007 kl. 10-15
Mødested
Frueskoens P-plads 
på Buderupholmvej

16. oktober 2007 kl. 13-15
Mødested
P-pladsen på Stabelpladsen, 
Skovvej, Arden. Man kan 
gå fra stationen i Arden til 
mødestedet

17. oktober 2007 kl. 10-16
Mødested
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16
9280 Storvorde
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GRØN SLØJD VED HAMMERVÆRKET 217

Sjov aktivitet for hele familien. I mange 
haver beskærer og fjerner man træer 
og buske. Meget af det materiale, der 
ellers smides væk, kan anvendes til 
mange sjove og nyttige ting. Kom og få 
inspiration! Vi medbringer snitteknive 
og værktøj til dagens aktiviteter. 
Hammerværkets café holder åben med 
salg af varme drikke m.v.
Turleder: Naturvejleder Klaus Godiksen, 
Aalborg Kommune, Park & Natur i sam-
arbejde med Godthåb Hammerværk

ROLD SKOV I VINTERDRAGT 218

Skovens træer og buske har smidt bla-
dene, og forbereder sig til vinteren. På 
turen vil vi høre om træernes kamp for 
at klare vinteren, og hvordan man ser 
forskel på de forskellige træer og buske, 
nu de står uden blade. Så på med hatte 
og op med hætten og kom med på en 
rask travetur i den vinterklare skov.
Medbring noget varmt at drikke. 
Turleder: Naturvejleder Lars Wachmann, 
Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm 
Statsskovdistrikt

BARKENS BILLEDER 219

Med naturfotograf Niels Fabæk tager 
vi på opdagelse i træernes fantastiske 
univers. Vi finder sære væsner og fasci-
nerende former. Medbring gerne dit eget 
digitalkamera eller skitseblok. Turen er 
ikke lang. Til gengæld vil vi opholde os 
længe ved enkelte træer.
Turleder: Naturformidler Niels Fabæk, 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter

HAR NIELS BOHR VÆRET I ROLD SKOV? 220

En tur i den nordlige del af Rold Skov, 
hvor vi besøger ruiner og steder i 
skoven. Vi hører deres historie og beret-
ningerne om, hvem der boede netop dér 
i skoven og hvem, der kom på besøg. Et 
spændende persongalleri af både lokale 
og verdensberømtheder.
Tag solidt fodtøj på. Turen går gennem 
kuperet terræn og er ikke egnet for 
gangbesværede, barnevogn o.lign.
Turleder: Fotograf Kjeld Thomsen i 
samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

21. oktober 2007 kl. 13-16
Mødested
Godthåb Hammerværk, 
Zincksvej

4. november 2007 kl. 14-17
Mødested
P-pladsen ved Mosskov-
pavillonen ved St. Økssø

4. november 2007 kl. 14-16
Mødested
P-pladsen ved Skindbjerglund

10. november 2007 kl. 13-16
Mødested
P-pladsen i bunden af 
Hulvejen i Rebild Bakker
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STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER 3 221

Efterårets billeder har stået højt på 
nattehimlen længe og det er højaktuelt 
at høre om hesten Pegasus der ligger på 
ryggen med alle fire ben lige i vejret. 
Er vi heldige kan vi se stjerneskud sidst 
på aftenen.
Ved overskyet vejr går vi i Naturskolen 
og kikker på stjernekort, men stjerne-
historierne er med.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov i samarbejde 
med Rold Skov Natur- og Kulturcenter

JULEFORBEREDELSER PÅ DEN GAMLE VANDMØLLE 222

Vi laver lækre foderkugler til fuglene. 
Mens de tørrer, går vi en tur op i bak-
kerne og indsamler materialer til en ju-
ledekoration. Dekorationen kan smykkes 
med et selvgjort bivokslys. Deltagerne 
skal møde kl. 13. En dejlig familiedag.
Arr.: Aalborg Kommune, Park & Natur

JULETUR I ROLD SKOV 223

Vi samler kogler, mos, gran og andet 
som skoven gemmer til juledekorationen.
Medbring grensakse og bæreposer. 
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og 
Lars Wachmann, Skov- og Naturstyrelsen, 
Buderupholm Statsskovdistrikt

MED HAVØRREDEN PÅ LEG 224

I årets mørkeste tid svømmer havørred- 
erne fra Lindenborg Å op i Rold Skovs 
krystalklare kilder for at lægge deres 
æg. Med lidt held skal vi se det fasci-
nerende skue, hvor hunnerne graver 
gruber til deres æg og dækker dem til 
igen, når hannerne har afleveret deres 
sæd. 
Turen går på cykel fra Kousbækken via 
Ravnkilde til Teglggards Mølle. Retur 
gennem skoven i skumringen. I alt ca.  
8 km i let terræn på grusvej.
Husk gummistøvler, noget varmt at 
drikke, cykel og en lygte til hjemturen. 
Deltagere uden cykel kan køre i bil 
mellem Kousbæk og Teglgaards Mølle  
og møde resten af gruppen dér.
Turledere: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov og Journalist 
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

17. november 2007 
kl. 19.30-21.30
Mødested
P-pladsen ved 
Den Jyske Skovhave

24. november 2007 kl. 13-15
Mødested
Halkær Mølle Naturcenter

25. november 2007 kl. 13-15
Mødested
P-plads på Himmerlandsvej 
mellem Rebild og Skørping

8. december 2007 kl. 14-16
Mødested
P-pladsen på Hulvejen ved 
foden af Rebild Bakker
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STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER 4 225

Ved klart vejr skal vi kikke på nattehim- 
lens vinterbilleder og gennem Natur-
skolens stjernekikkerter, viser der sig 
forskellige objekter bl.a. ”verdens ende”.
Ved overskyet vejr går vi i Naturskolen 
og kikker på stjernekort, men stjernehi-
storierne er med.
Turleder: Naturvejleder Søren Risborg, 
Naturskolen i Rold Skov i samarbejde 
med Rold Skov Natur- og Kulturcenter

SE FISKEN BLIVE TIL 226

Thingbæk Mølle Dambrug er naturskønt 
beliggende i Gravlev Ådal. Dambruget 
har kilde- og regnbueørred. Vi skal se 
hvordan fiskene stryges og den videre 
behandling af æg og yngel. Vi håber 
at kunne vise forskellige udviklings-
trin af æg og yngel denne dag. Det er 
selvfølgelig også muligt at se resten af 
dambruget og høre om fremtidsplanerne 
for dambruget.
Arr.: Rebild Kommune, Miljøafdelingen 
og dambruger Niels Moes

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV 227

Skovløberne tager dig og din motorsav  
med ind på værkstedet til en instruktion 
i sikkerhed, filning og vedligeholdelse 
af din egen motorsav. En profesionel 
instruktion i hvordan du bedst forbere-
der dig og din motorsav til årets høst af 
brænde til ovnen.
Medbring egen motorsav med tilhørende 
værktøj. 
Tilmelding: Senest 14. januar. Ring 
ma-fr mellem 08 og 15 tlf. 20 66 97 99 
/ 20 66 82 23
Turledere: Skovløberne Preben Palsgaard 
og Claus Guldbæk, Skov- og Natur- 
styrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt

REDEKASSER 228

Det er højtid for opsætning af redekas-
ser og vi går i skoven og bygger rede-
kasser af de materialer der findes her.
Turledere: Naturformidler Niels Fabæk, 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter og 
naturvejleder Søren Risborg, Naturskolen 
i Rold Skov

5. januar 2008 kl. 19-21
Mødested
P-pladsen ved 
Den Jyske Skovhave

19. januar 2008 kl. 10-13
Mødested
P-pladsen ved 
Thingbæk Kalkminer

21. januar 2008 kl. 19-22
Mødested
Klænghuset ved Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping

10. februar 2008 kl. 09.30-12
Mødested
For enden af 
Rebild Skovhusevej
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NATTELYDE I SKOVEN 229

På en aftentur rundt i skoven lytter vi 
efter nattens lyde og især efter ugler-
nes mærkelige sang. Måske er vi heldige 
at høre ræven, den har rolletid netop 
nu. Vi går forbi en bålplads, hvor vi vil 
tænde et bål og drikke aftenkaffen.
Medbring noget varmt at drikke til de 
store og små og kopper.
Turledere: Naturformidler Niels Fabæk, 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter og 
naturvejleder Søren Risborg, Naturskolen 
i Rold Skov

VINTERAKTIVITET I FRUGTPLANTAGEN 230

”Frugthaven” er en gammel plantage, 
hvor der løbende genplantes efter de ny- 
este plantesystemer. Her dyrkes æbler, 
pærer og blommer. Vi vil demonstrere 
beskæringsprincipper med henblik på 
opnåelse af: Optimal høst, størst mulig 
frugtkvalitet, den optimale træform og 
for at holde træerne i ro, samt undgå 
hvert andet års bæring. Desuden vil vi 
lære at se forskel på blad- og blomster-
knopper samt drøfte sorter, grundstam-
mer, dyrkningssystemer, bestøvnings-
forhold, forskellige træsygdomme og 
skadevoldere både set erhvervsmæssigt 
– og som det virker i villahaven.
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen 
i samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

FRA BRONZEALDER TIL ANDEN VERDENSKRIG I ROLD SKOV 231

Vi ser på kulturspor i landskabet lige 
fra fortid til nutid. Skoven har bevaret 
kulturspor, gamle hulveje, brønde, og 
lignende. Vi besøger stederne og hører 
og ser, hvordan det ser ud i dag. Tag 
solidt fodtøj på. Turen foregår i kuperet 
terræn og er ikke for gangsbesværede, 
barnevogn o.lign.
Turleder: Fotograf Kjeld Thomsen i 
samarbejde med Rold Skov Natur- og 
Kulturcenter

13. februar 2008 
kl. 19.30-21.30
Mødested
Pumpevejens P-plads 300 m 
syd for Rold Storkro

1. marts 2008 kl. 13-15
Mødested
Ejstrupvej 23
St. Brøndum
9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi 
kirken ad Ejstrupvej. Efter 
ca. 1 km drejes til venstre 
mod frugtplantagen

8. marts 2008 kl. 13-16.30
Mødested
Frueskoens P- plads 
på Buderupholmvej
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GUIDEDE TURE OMKRING AARS – SOMMER 2007 

Borremosefæstningen og Historisk jernalderværksted i Giver
Borremosen og Rævemosen – moselig, tørv og Gundestrupkar
Kunst i Aars – kunsterne og deres værker
Bylivet i Aars – fra håndværk til industri 
Kontakt Aars Turistbureau tlf. 98 62 51 99 – www.aars.dk under Turist.

GUIDEDE TURE VED LØGSTØR – SOMMER 2007 

Byvandringer i Løgstør 
Ture til Vilsted sø
Sejlads med Lovise Moland fra Kongekajen, Havnevej, Løgstør
Hver torsdag i ugerne 28–35 (12. juli til og med 30. august).
Sejlads med M/S Chimera fra havnen i Løgstør
Hver fredag i ugerne 23-39 (6. juni til 28. september).
Sejlads med Livøfærgen ”Mini 2”fra havnen i Rønbjerg
Hver onsdag og lørdag i ugerne 24-34 (13. juni til og med 22. august).
Kontakt Løgstør Turistbureau tlf. 98 67 30 22 for yderligere oplysninger.

FERIELANDET MARIAGERFJORD – SOMMER 2007  

Dam’d gode fisk 
Kongsvad Mølle dambrug: Se fiskene springe og få historien om dambruget 
og møllen.
Vikinger på togt 
Guide fra Fyrkat fortæller om borgens historie og vikingernes liv.
Cementfabrikken Dania
Oplev det forhenværende fabriksområde og hør om cementfolket. 
Dato: 9. juli og 16. juli.
På gyngende grund i Lille Vildmose
Onsdage fra 27. juni til 29. august kl. 14-16 fra Lille Vildmose centret.
Havkajakkens historie – fra fangerfartøj til fritidsfartøj
Hør instruktør Søren Telling fortælle og prøv selv. Dato: 2. juli.
For tider og mødesteder se www.visitmariagerfjord.dk 

ROLD SKOV 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Naturture, naturvejledere og guider, forslag til ture i skoven.
www.roldskov.info 
Rebild Turistbureau
Guidede ture og skræddersyede arrangementer med erfarne guider.
www.visitrebild.dk
Rold Storkro
Guidet tur fra kroen hver søndag kl. 10 med efterfølgende frokost.
www.rold.dk 

Buderupholm Statsskovdistrikt
Naturvejleder Lars Wachmann
www.sns.dk/buderupholm
Fjordens Naturskole
Naturvejleder Reiner Merke 
www.fjordens-naturskole.dk

Halkær Mølle Naturcenter
Naturvejleder Ole Henrichsen
www.halkærmølle.dk  
Lille Vildmosecentret
Naturvejleder Jakob Konnerup 
www.lillevildmosecentret.dk

NATURVEJLEDERE, NATURGUIDER OG NATURCENTRE  
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Mariagerfjord Naturskole
Naturvejleder Marianne Hald 
naturskolen@mariagerfjord.dk
Naturcenter Himmerland
Naturkonsulent Ellen Marie Larsen 
www.naturland.dk 
Naturskolen i Rold Skov
Naturvejleder Søren Risborg 
www.naturskole.dk
Rebild Produktionsskoles 
naturskole
Naturvejleder Karsten Hansen 
kh@rebildps.dk 
Sydhimmerlands Naturskole
Naturvejleder Gert Rubæk 
www.sydhimmerlandsmuseum.dk 
Katbakken, Ø. Hornum 
www.katbakken.dk 

Rold Skov Adventure
www.roldskovadventure.dk 
Team LA, Solbjerg
www.team-la.dk 
Naturguide Niels Fabæk, 
Skørping 
nielsnaturinfo@mail.dk 
Fritidsvejleder Peter Kristensen, 
Oplev 
fluepiskeren@hotmail.com
Journalist og forfatter Henrik 
Bugge Mortensen, Skørping
forlagetrebild@post.tele.dk 
Fotograf Kjeld Thomsen, 
Teglgaards Mølle
www.kjeldthomsen.dk 
Forfatter Helge Qvistorff, 
Terndrup
www.qvistorff.dk

NATURGUIDNING TIL HEST 

Sydhimmerlands Museum
Cirkusmuseet, Fyrkat, Boldrup 
Museum, Hobro Museum, Lyst- 
fartøjsmuseet 
www.sydhimmerlandsmuseum.dk  
Museerne i Rold Skov
Blokhusmuseet, Buderup Ødekirke, 
Jagt-, Skovbrugs- og Spillemands-
museet, Thingbæk Kalkminer
www.roldskovmuseerne.dk 

Stenaldercentret i Ertebølle
www.stenaldercenter.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk 
Museumscenter Aars
www.museumscenteraars.dk 
Hadsund Egns Museum 
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk 
Herregården Hessel
www.herregaarden-hessel.dk

MUSEER 

Trindhat
www.trindhat.dk 
Ålyst Turridning, Lindum 
www.aalyst.dk

Meldgaard Heste, Grønnerup 
www.meldinfo.dk
Vildmoseheste, Dokkedal
Vildmose www.vildmoseheste.dk 

FÆRDSELSREGLER I NATUREN 

Når du færdes i naturen, skal du vise hensyn – både til naturen, til andre 
besøgende og til lodsejerne.

Specielt om private arealer
Private skove er åbne fra kl. 06.00 til solnedgang. Du må gå og cykle på 
vejene. 
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.
Du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede. 
Ophold nærmere end 150 meter fra beboelse er ikke tilladt. 
Du må plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug fra steder, hvor du 
lovligt må færdes. Det gælder naturligvis ikke fredede arter.

Se alle adgangsregler på www.friluftskortet.dk
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Rold Skov Natur- og Kulturcenter
www.roldskov.info 
Natura 2000 sporet i Himmerland
www.natura2000himmerland.dk 
Buderupholm Statsskovdistrikt
www.sns.dk/buderupholm 
Naturturist
www.naturturist.dk 
Naturture i Aalborg Kommune
www.aalborgkommune.dk/turfolder 
Lille Vildmosecentret
www.lillevildmosecentret.dk 
Ridespor i Himmerland
www.ridesporihimmerland.dk 
Arden Turistbureau
www.visitarden.dk 
Farsø Turistbureau
www.farsoe.dk
Hadsund og Øster Hurup 
Turistbureau
www.visitoesterhurup.dk 

Hobro Turistbureau
www.visithobro.dk 
Løgstør Turistbureau
www.bestofdenmark.dk
Mariager Turistbureau
www.visitmariager.dk
Nibe Turistbureau
www.visitaalborg.com
Rebild Turistbureau
www.visitrebild.dk 
Aalborg Turistbureau
www.visitaalborg.com 
Aalestrup Turistinformation
www.bestofdenmark.dk
Aars Turistbureau
www.aars.dk under Turist
Se også 
www.bestofdenmark.dk 

FÅ MERE AT VIDE 

Naturture i hele Danmark finder du på www.naturnet.dk 
Lejrpladser og andre faciliteter i naturen finder du på www.friluftskortet.dk

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Skov- og Naturstyrelsen
Buderupholm Statsskovdistrikt

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune
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