
WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK

NATURGUIDEN 2018
NATURTURE I HIMMERLAND OG SYDLIGE VENDSYSSEL

>> Klik her for at se oversigtskort

MED KLIKBART OVERSIGTSKORT



UNYTTIGE OPLEVELSER

Dronning Margrethe, vor livskloge regent, opfordrede os i sin nytårs-
tale til at ”gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget, der ikke er behov 
for, noget unyttigt”. 

Dronningen tilføjede: ”Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler 
til vores sanser, noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, 
og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda”. 

Næh, det er det ikke. Derfor er vi glade for i denne 12. opgave 
af Naturguiden at kunne byde på 245 unyttige, tankevækkende, 
stimulerende og oplevelsesrige ture og arrangementer om natur og 
kulturhistorie i Himmerland. 

De fleste ture er gratis og kræver ikke tilmelding. Det er bare at 
møde op. Nogle har dog en beskeden brugerbetaling og krav om 
tilmelding. Mange ture er børne- og familievenlige, og en del er 
egnede for dårligt gående. Se nærmere 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. Tjek derfor 
den opdaterede kalender på www.naturguidenhimmerland.dk eller 
se Naturstyrelsens www.udinaturen.dk med ture fra hele Danmark.

Bagest i folderen er en oversigt over sommerferie-arrangementer, 
kontaktadresser og en liste over museer, naturvejledere m.m. 

Folderen udgives af de fire kommuner og Naturstyrelsen i Himmerland 
samt Rold Skov Natur- og Kulturcenter, men mange andre har bidraget.
Har du forslag eller kommentarer til folderen kan du kontakte 
redaktionen på tlf. 23 33 50 88 eller projektleder@roldskov.info

God fornøjelse,
Uffe Westerberg, 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
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Ved at klikke på numrene kan du 
komme videre til beskrivelsen af 
de enkelte ture.
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VINTERTUR I HAMMER BAKKER

Dato: Lørdag den 6. januar kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Ældre- og Handicapforvaltningen i 

Hammer Bakker (Den tidligere SOSU-skole),  
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

Turleder: Svend Erik Mikkelsen, Ole Kjær og Jørgen Jensen
OBS: Tur i kuperet terræn, så varmt og praktisk 

fodtøj anbefales. Ikke egnet for gangbesværede og 
barnevogne.

Som traditionen byder afvikler Projekt Hammer Bakker hvert år en 
vintertur i vores dejlige bakker. Vi skal ud og se, hvilke fugle der 
er i Hammer Bakker på en vinterdag, hvor vejret har indflydelse på, 
hvad vi ser. Med en mild vinter er der gode chancer for at opleve en 
del forskellige arter som f.eks. hele mejsefamilien. Enkelte musvåger 
kan også fouragere i området. Turen lægges, hvor der ikke er jagt 
på det tidspunkt, vi går. Det vil primært være i Aalborg kommunes, 
Botanisk forenings og Hede Danmarks områder.

SKOVENS NATTELYDE

Dato: Onsdag den 31. januar kl. 21-23
Mødested: Stendalsvej 26, 9520 Skørping 
Turleder: Rebildguide Jens Vinge 
OBS: Hensigtsmæssig varm påklædning, medbring 

håndlygte, kaffe/te. Turen foregår på skovveje.  
Hunde må ikke medbringes. 

Tilmelding: Ikke nødvendig.
Pris: 25 kr./person. MobilePay haves.
På en guidet vandretur bevæger vi os ind i den mørke Rold Skov 
og lytter undervejs til nattens lyde. Hvilke skabninger er aktive på 
denne tid af døgnet? Måske vil der være mulighed for at lytte til 
bl.a. ugle og ræv. 
 
LILLE VILDMOSE OG KATTEGAT SET FRA OVEN

Dato: Søndag den 4. februar kl. 13-15
Mødested: Stejlgabet – toiletbygning ved molen
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med  

Hals Turistforening, Egense Sejlklub og Mou Samråd
OBS: Turen går ad stejl sti.
I udkanten af Dokkedal og på kanten af Kattegat, ligger Stejlgabet 
som en lille naturperle. Her rækker en mole langt ud i vandet og 
Muldbjergene rejser sig smukt ind mod land, som et bjerglandskab. 
På dagens tur går vi op ad den stejle skrænt og nyder udsigten fra 
toppen. Her oppefra kan man se det meste af Lille Vildmose og nyde 
et fantastisk vue over Kattegat. Undervejs bliver der fortalt om 
områdets historie og den enestående natur.
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BESKÆREKURSUS I KERNEFRUGT (ÆBLER OG PÆRER) 1 

Dato: Lørdag den 10. februar kl. 9.30-11.30 og kl. 13-15
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS: Medbring rengjort beskærersaks/sav og vær varmt 

påklædt.
Tilmelding: På tlf. 98 33 90 64. Først til mølle.  

Maks. 15 deltagere/hold. 
Pris: 150 kr.
Undervisning i grundprincipper i beskæring af nye såvel som gamle 
frugttræer med henblik på den bedste frugtkvalitet, vækstbalance 
og udbytte. Vi ser på blomster- og bladknopper, drøfter gødnings-
strategi, rod-beskæring mv.

NATURPLEJE I LUNDBY KRAT FOR HELE FAMILIEN 2

Dato: Søndag den 18. februar kl. 10-13
Mødested: Festpladsen i Lundby Bakker,  

indkørsel fra Hadsund Landevej
Arr: Naturvejleder Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Gistrup Samråd, Gistrup Beboer-
forening, Skovstrup og Omegns Borgerforening og 
Studentergruppen i Danmarks Naturfredningsforening 
i Aalborg

OBS: Medbring håndsave, beskærersakse og ørnenæb. Efter 
veludført arbejde serverer Aalborg Kommune varm 
suppe i Krathuset.

For at imødekomme et meget stort ønske fra lokale borgere og 
brugere af Lundby Krat indbydes alle interesserede til et spændende 
naturplejeprojekt i Lundby Krat. På nænsom vis og med håndredskaber 
rydder vi i fællesskab hulvejen og hestestien for nedfaldne grene og 
træstammer, så stierne bliver farbare, og det igen bliver muligt at 
opleve disse gamle kulturspor fra Hadsund Landevej gennem skoven til 
Krathuset. Alle skove i Aalborg Kommune er certificeret efter FSC og 
PEFC standarter, og Lundby Krat er desuden udlagt som urørt skov. Vi 
afslutter arrangementet i Krathuset med varm suppe og fortællinger 
om skovens helt unikke natur og kulturhistorie.

NATURDETEKTIV – GÆT OG FIND SPOR EFTER DYR I SKOVEN 3

Dato: Torsdag den 22. februar kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Jenle – drej ned ad markvej  

overfor Kelddalvej 68
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og 

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 
Kommune

Dyrene i skoven, er ofte svære at se, hvis man ikke er helt stille. Måske 
er I heldige at få et glimt af et rådyr, høre en mus pusle i de visne 
blade, men som oftest er dyrene flygtet, før I ser dem. Deres spor og 
efterladenskaber kan til gengæld findes rundt omkring i skoven og 
er med til at fortælle historier om, hvordan de forskellige dyr lever. 
Denne dag snyder vi lidt og har fyldt skoven med dyr og spor efter 
dem. Kom og test, hvor meget du ved om dyrene i skoven. Mon du er 
en ægte NaturNørd? Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.

ØRNENS DAG I LILLE VILDMOSE 4

Dato: Søndag den 25. februar kl. 10-14
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret
OBS: Varm påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en god 

idé. Lille Vildmosecentrets reception og biograf er 
åben. Der kan købes kaffe og et rundstykke.

Pris: Gratis.
Lille Vildmose er kendt for sine ørne, men mosen kan også fremvise 
andre store fugle bl.a. gæs, traner og svaner. På Lille Vildmosecentret 
kan man fra kl. 10-14 møde områdets ornitologer, der fortæller om 
mosens store fugle. På centret modtages informationer fra ornitologer 
i mosens fugletårne, så besøgende kan guides ud til tårne med gode 
fugleoplevelser. Tag varmt tøj på og kom ud og se en ørn.

”FIND VEJ I ….” LUNDBY BAKKER 5

Dato: Onsdag den 28. februar kl. 10
Mødested: Pølsevogn på P-plads i Lundby Bakker
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen  

i samarbejde med Ældresagen Aalborg og  
Aalborg SeniorSport

OBS: Deltagene finder vej ved hjælp af landkort og på egen 
hånd.

”Find vej i Lundby Bakker” er en simpel skattejagt – et oriente-
ringsløb - der fører dig rundt i skoven, og samtidig viser dig nogle 
af seværdighederne. Efter en grundig instruktion i at læse landkort 
finder deltagerne selv vej i de smukke Lundby Bakker. Tempo og 
turens længde bestemmer man selv. Efter turen mødes vi til en snak 
om oplevelsen.

NATURPLEJEDAG I LILLE VILDMOSE 6

Dato: Lørdag den 3. marts kl. 10-13
Mødested: Brandvagtstårnet på Ny Høstemarkvej
Arr: Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen Naturfond og 

Aalborg Kommune
OBS: Husk gummistøvler. Arrangementet er ikke for klap- 

og barnevogne. Ingen hunde.
Tilmelding: Ingen tilmelding.
Pris: Gratis deltagelse. 
Arrangementet er en del af ”LIFE+ projekt Lille Vildmose”.
Deltag i en arbejdsdag med frisk luft og naturpleje i Lille Vildmose. 
Vi skal beskære opvækst eller sprede og pode mosen med sphagnum. 
Der vil være quiz og samlekort med fotografier af mosens fugle til 
de deltagende børn. Alle vil få tildelt et diplom for aktiv deltagelse 
i mosens pleje. Medbring gerne dit eget ørnenæb og grensaks; 
vi har også et antal til udlån. Vi afslutter arbejdsdagen med en 
fællesspisning.
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JÆGERSBORG SKOV OG FRÆER PURKER 7

Dato: Søndag den 4. marts kl. 9.30-14
Mødested: Mødested: Lindenborgs P-plads på Møldrupvej  

4,5 km syd for torvet i Skørping (på venstre hånd). 
Kommer man sydfra, er det 500 meter nord for krydset 
Møldrupvej, Blåkildevej, Aspvej og så på højre hånd.

Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Året første tur er en rigtig skovtur, hvor vi går i den del af Lindenborgs 
skove, der hedder Jægersborg Skov og Fræer Purker. Vi går gennem flot 
granskov, som Lindenborg er så kendt for. Men vi ser også moser, en 
eventyrlig bevoksning med mange-stammede bøge, gamle egetræer, 
oprindelig hede og Madum Sø.

PODEKURSUS PÅ BOLDRUP MUSEUM 8

Dato: Onsdag den 7. marts kl. 19
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Naturskoleleder Gert Rubæk, Boldrup Museum  

og Karsten ”Kortbuks” Hansen
OBS: Medbring gerne en god, lille grensaks. Kurset foregår 

indenfor i opvarmet lokale. Der serveres en kop kaffe/
te og en småkage. Øl/vand kan købes. Der kan betales 
med kontanter eller MobilePay. Dankort kan ikke 
bruges.

Pris: 100 kr. Herudover betaler man 15 kr./podning.
”Natur” Karsten har igen i år medbragt sit imponerende arsenal 
af podekviste og alt tilbehør til Boldrup Museum. Karsten vil vise 
den simple kunst at pode sine egne frugttræer, og derefter er det 
deltagernes tur til at lave deres egne træer. En hyggelig og produktiv 
aften, som altid resulterer i flere hundrede frugttræer af alskens 
sorter.

SKOVHUGGER FOR EN DAG 9

Dato: Lørdag den 10. marts kl. 8-16
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turleder: Skovløber Preben Palsgaard, Naturstyrelsen  

Himmerland
OBS: Medbring sikkerhedsudstyr, klargjort motorsav og 

madpakke.
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser  

Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 8. marts.
Pris: 150 kr. Maks. deltagerantal: 10.
Vi starter dagen med at gennemgå sikkerhed ved skovarbejde og en 
teoretisk introduktion til træfældning. Vi følges derefter i skoven 
– i egne biler – hvor hver deltager under kyndig vejledning fra 
skovløberen får lov at afprøve træfældning med egen motorsav. 
Mens vi spiser vores madpakke i skoven, får vi en snak om naturnær 
skovdrift, økonomi, friluftsliv, træer, dyr og planter i forvaltningen 
af vores allesammens skov.

PÅ JAGT EFTER ISTIDENS SPOR I REBILD BAKKER 10

Dato: Lørdag den 10. marts kl. 10-12
Mødested: Parkeringspladsen øst for Lars Kjærs Hus
 >>

Turleder: Rebild Guide Morten Brynildsen
OBS: Turen foregår i kuperet terræn, der ikke egner sig for 

dårligt gående, klapvogne og lignende. 
Pris: 25 kr. Husk kontant betaling.
Kom med på en guidet vandretur i Rebild Bakker, hvor sporene efter 
den seneste istid er tydelige i landskabet. For 11.700 år siden trak 
isen sig tilbage. Den efterlod sig et barskt, koldt og øde landskab, 
der langsomt blev indtaget af ny flora og fauna. Vi går en tur og 
snakker om, hvordan isen har formet landskabet, og hvilke dyr, træer 
og buske, der indvandrede under istiden, og da landet igen blev isfrit.

HJÆLP DE SJÆLDNE FUGLE VED GODTHÅB HAMMERVÆRK 11

Dato: Søndag den 11. marts kl. 13-15
Mødested: P-plads ved Godthåb Hammerværk
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Godthåb Hammerværk og Danmarks 
Naturfredningsforenings studenterafdeling i Aalborg

Godthåb Hammerværk har en helt enestående beliggenhed i nordenden  
af et smukt parkområde. Området viser spor af den historiske udnyt-
telse af vandkraften. Fuglene har for længst indtaget dette varierede 
vandparadis og optræder i stort antal. Blandt dem også nogle ret 
sjældne. I Guldbækken jager vandstæren små insekter under det 
brusende vand og bjergvipstjertens gule bryst skinner fra vandkanten. 
Vi har fundet hammer og sav frem for at bygge fuglekasser til disse 
fugle, så de får de bedste betingelser i årets ynglesæson. DNs 
studenterafdeling hjælper med fuglekasserne, Godthåb Hammerværks 
café sælger kaffe, og naturvejlederen viser rundt i området.

”FIND VEJ I …” MØLLEPARKEN 12

Dato: Onsdag den 14. marts kl. 10
Mødested: P-plads ved Aalborg Tårnet
Turleder: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen  

i samarbejde med Ældresagen i Aalborg og  
Aalborg SeniorSport

OBS: Deltagene finder vej ved hjælp af landkort og på egen 
hånd.

”Find vej i Mølleparken” er en simpel skattejagt – et orienterings-
løb – der fører dig rundt i skoven, og samtidig viser dig nogle af 
seværdighederne. Efter en grundig instruktion i at læse landkort, 
finder deltagerne selv vej i den smukke Møllepark. Tempo og turens 
længde bestemmer man selv. Efter turen mødes vi til en snak om 
oplevelsen.

SMEDEKURSUS FOR BONDERØVE 13

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 9.30-15
Mødested: Oplyses ved tilmelding
Turleder: Kulsvierlauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Fra 15 år og op. Helst tøj af bomuld. Medbring 

madpakke og noget at drikke. 
Tilmelding: På mail til isrni@rebild.dk 
Find din indre bonderøv frem, tag med ud i Rold Skov og lær at smede 
på gammeldags manér med CO2 neutralt trækul i esserne. Trækullet er 
lavet af kulsvierlauget i den lyse sommernat, og lauget vil gerne lære 
de gamle smedeteknikker fra sig. Som en del af den direkte formidling 
af trækullet, smeder vi på kulsvierpladsen igen til sommer den 9. og 
10. juni. Måske du får lyst til at være med dér også?
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FAMILIETUR MED NATURAKTIVITETER FOR BØRN 14

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 10-13
Mødested: Røverknolden, P: Rebildvej 46, 9520 Skørping 

Herfra kan du følge stien ind til Røverknolden
Turleder: Rebildguide Hanne Marko Christensen
OBS: Aktiviteter er baseret på aldersgruppe 4–10 år,  

men yngre og ældre børn er også velkomne.  
Godt og praktisk fodtøj/overtøj, madpakke og  
fyldt drikkedunk.

Tilmelding: Senest den 14. marts til RebildPorten  
tlf. 99 88 90 00. Husk navn og antal børn/voksne.

Pris: 25 kr./person kontant eller MobilePay 29 21 54 44.
Med vores egen flyvemaskine rejser vi til skovbunden for at se på 
krible krable dyr. Hr. og fru Edderkop vil guide dig gennem deres spind 
og fortælle om deres familie. Andre små dyr fra skovbunden fortæller 
om, hvordan du kan fange dem og undersøge hvad de er for dyr, hvor 
de bor og hvad de spiser. Du kan sammen med dine forældre eller 
bedsteforældre lave eks. insekt-bo, edderkopper, spindelvæv m.m. 
af materialer fra naturen. Alt det, du laver, kan du tage med hjem. 

KLIMASKOV OG LIVSTRÆER  15

Dato: Lørdag den 17. marts kl. 14-17
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillionen
Turleder: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen 

Himmerland og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild 
Kommune

OBS: Download gerne appen ”Livstræer” inden turen og 
medbring din smartphone.

Som et led i Rebild kommunes klimauger kan du tage med på tur i 
Mosskoven og høre om skovens klimamæssige betydning på globalt 
plan såvel som lokalt plan. Hvorfor er træer vigtige for klimaet, og 
hvorfor er gamle træer vigtige for skovens liv. Vi afprøver appen 
”Livstræer” for at fremtidssikre enkelte af træerne, der så skal stå 
urørte til evig tid.

SMEDEKURSUS FOR BONDERØVE 16

Dato: Søndag den 18. marts kl. 9.30-15
Mødested: Oplyses ved tilmelding
Turleder: Kulsvierlauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Fra 15 år og op. Helst tøj af bomuld. Medbring 

madpakke og noget at drikke.
Tilmelding: På mail til isrni@rebild.dk 
Samme arrangement som tur 13 den 17. marts. Man må gerne deltage 
begge dage.

HAMMER BAKKERS TILBLIVELSE (FRA ISTID TIL NUTID) 17

Dato: Lørdag den 24. marts kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Brødland, Gennem Bakkerne
Turleder: Svend Erik Mikkelsen, Ole Kjær og Jørgen Jensen
OBS: Husk praktisk tøj og fodtøj. Der kan godt være noget 

fugtigt. >>

Som noget nyt afvikler Projekt Hammer Bakker en tur igennem de 
dejlige bakker, hvor der vil blive fortalt om, hvordan disse er blevet 
dannet. Inden vi går ud i landskabet præsenteret nogle typiske sten 
og ledeblokke, som er et vigtigt bevis i afdækningen af landskabs-
fortællingen. En sten er også et vidnesbyrd om geologiske processer 
der kan føres svimlende langt tilbage i jordens historie. Men der er 
mange andre tegn i landskabet, som fortæller om de forandringer 
landskabet er skabt af. På turen følger vi også med i hvad der sker 
på denne forårsdag, hvor der kan findes rigtig mange forårstegn. 

UDSIGTEN OVER LILLE VILDMOSE  18
– VANDRETUR TIL KÆLLINGBJERG KLINT

Dato: Søndag den 25. marts kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecenteret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk tøj og solidt fodtøj. Kikkert er en god idé.
Pris: Vandreturen er indeholdt i centrets entrépris  

– ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Tag med på årets første vandretur gennem den sydlige del af Port-
landmosen, hvor stien via små broer krydser flere gamle gravebaner. 
En opstigning til toppen af Kællingbjerg Klint belønnes med en 
fantastisk udsigt over mosen. Guiden fortæller om resultaterne 
af vandstandshævningerne og udsætningerne af elge og krondyr  
i mosen. På toppen nydes en kryddersnaps, mens kongeørnen for-
håbentlig svæver over mosen. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur 
med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV  19
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

Dato: Mandag den 26. marts kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved  
køb af entrébillet til centret.

Mød trolden Lille Vildma og se de små påskekyllinger i centrets 
naturværksted. Du kan kæle for kyllingerne, mens der fortælles 
historier om Vildma fra Vildmosen. Hvis vejret tillader det, vil Lille 
Vildma lave sjove påskelege og æggeløb på plænen i parken. I 
bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser og brød til din 
frokost. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra 
centret til den nye Birkesø. 

PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV  20
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

Dato: Tirsdag den 27. marts kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved  
køb af entrébillet til centret. 

Samme arrangement som tur 19 den 26. marts.
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KRYB OG KRAVL PÅ LILLE VILDMOSECENTRET 21

Dato: Onsdag den 28. marts kl. 10.30-12
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved  
køb af entrébillet til centret. 

Der høres en puslen og gnaven i naturværkstedet, når centrets 
naturformidler finder de små, plyssede mus og rotter frem og fortæller 
om deres kendetegn og levevis. Hvor mange forskellige slags mus 
findes der i Danmark og hvor stor er en rotte? Måske bliver der også 
tid til at hilse på centrets hugorm og snog. I bålhytten er bålet 
tændt, og du kan købe pølser og brød til din frokost. Kl. 13 og kl. 14 
er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

KRYB OG KRAVL PÅ LILLE VILDMOSECENTRET 22

Dato: Torsdag den 29. marts kl. 10.30-12
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved  
køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 21 den 28. marts.

PÅSKEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN  23

Dato: Torsdag den 29. marts kl. 16-20.30 
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke,  

Klosterstien 12, 9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt drikkelse til 

undervejs.
Pris: 25 kr. Gratis for Birgittaforeningens medlemmer.
Vi går på påskevandring ca. 6 km ad den smukke Birgittarute. Herefter 
får vi pilgrimssuppe i klosterbygningens munkesal og slutter dagen af 
med at deltage i Skærtorsdagens gudstjeneste kl. 19.30 i Mariager kirke. 

ELGEN OG ULVEN – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 24

Dato: Fredag den 30. marts kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo sætter fokus på elgens og 
ulvens tilbagekomst til den danske natur. Tag med på en guidet tur 
rundt i mosen på udkig efter elge og krondyr, og hør guiden fortælle 
om de store dyrs rolle i mosen. I Lille Vildmose er der allerede 
observeret guldsjakal, men er der også plads til ulven i mosen? Et nyt 
formidlingssystem gør det muligt for guiden at fortælle under kørsel 
via bilradioen. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget 
fra centret til den nye Birkesø.

ELGEN OG ULVEN – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 25

Dato: Lørdag den 31. marts kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 24 den 30. marts.

NATURENS SKØNHED 26

Dato: Søndag den 1. april kl. 9.30-14
Mødested: P-pladsen på Rebildvej mellem Rold Storkro  

og Rebild Bakker
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Kikkert vil være godt at have med på denne tur, evt. 

madpakke.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Det er en forårstur rundt om Gravlev sø. Der er så smukt, så smukt 
i Lindenborg Ådal, og vi skal høre om engfloraen og om fuglelivet 
(tag kikkerten med), men naturligvis skal vi beundre bakkeknuderne, 
der ligger på række med Ørnebjerg som den største. Vi krydser til 
vestsiden og går op på Gravlev Kirkegård for at kigge på en flot 
piges ”baller”. 

ELGEN OG ULVEN – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 27

Dato: Søndag den 1. april kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 24 den 30. marts.

KONGEØRN, KRYDDERSNAPS  28
OG VANDRETUR TIL ROVFUGLETÅRNET

Dato: Mandag den 2. april kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk tøj og solidt fodtøj. Kikkert er en god idé.
Pris: Vandreturen er indeholdt i centrets entrépris  

– ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Deltag på en spændende vandretur til Rovfugletårnet, hvor guiden 
fortæller om naturgenopretning af mosen via vandstandshævninger. 
Få sidste nyt om mosens elge og krondyr, der gennem vinteren har 
opholdt sig i området omkring Rovfugletårnet. I tårnet nydes en 
kryddersnaps, mens vi forhåbentlig nyder kongeørnen svæve over 
Lille Vildmose. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget 
fra centret til den nye Birkesø.
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ELGEN OG ULVEN – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 29

Dato: Søndag den 8. april kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 24 den 30. marts.

VILD MAD I MØLLEPARKEN 30

Dato: Søndag den 8. april kl. 13-15
Mødested: Bålpladsen ved den tidligere campingplads,  

indkørsel fra Faunavej, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med  

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
OBS: Husk kurv eller bakke til de vilde planter.
Naturvejlederne og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, indbyder alle 
interesserede til et spændende kursus i kunsten at tilberede wokmad 
med vilde urter og råvildt over bål. Først en guidet indsamlingstur 
med særlig fokus på Mølleparkens spiselige, vilde planter som Rams-
løg, Stor nælde, Skvalderkål og Løgkarse. Undervejs kan du desuden 
lære at benytte den gratis VILD MAD APP. Tilbage ved bålpladsen 
lærer du kunsten at tænde bål, og hvordan de vilde planter kan 
tilberedes over bål til velsmagende smagsprøver. Ved bålet synger 
vi et par gode bålsange, og du kan høre mere om aktiviteter og om 
voksenfællesskabet i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.

LAV DIN EGEN LE (FIND DIN INDRE BONDERØV · 1) 31

Dato: Lørdag den 14. april kl. 10-16  
og søndag den 15. april kl. 10-15

Mødested: Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 22,  
9520 Skørping. P ved Den Jyske Skovhave.

Turleder: Lelauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Madpakke og drikkevarer med til frokosten.
Tilmelding: Inden den 14. april på: jkvestergaard@gmail.com
Pris: Forskellige priser på leblade oplyses ved tilmeldingen.
Lelauget vil i 2018 udvide sine aktiviteter. Vi starter med et kursus-
tilbud om at bygge sit eget ledrag på mål efter den person, der 
skal slå med leen. Altså en høle der passer til manden, lavet af 
materialer fra skoven. Efterfølgende kan den afprøves på engen ved 
Kovsbækken, hvor Lelauget naturplejer for at gavne sjældne planter 
(se turene den 17. juni og 2. September). Du får brug for et blad på 
dit nye ledrag, og der er forskellige muligheder og priser alt efter, 
hvor du skal bruge det.

MED LARS KJÆR OG TOP KAREN PÅ MUSEUM REBILD 32

Dato: Lørdag den 14. april. 10.30-12.30
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Hanne Marko Christensen
OBS: Der serveres buffet. Drikkevarer kan købes i cafeen.
Tilmelding: Senest 5. april via RebildPorten tlf. 99 88 90 00.  

Husk navn og antal børn/voksne. Kun for børn 
ledsaget af en voksen.

Pris: 95 kr./person. I prisen indgår materialer samt en 
Top-Karen-Buffet. Kontant eller via MobilePay  
29 21 54 44 til guiden på dagen.

Vi går på opdagelse i det gamle museum og hører lidt om Lars Kjær, 
der var krybskytte i Rold Skov og om Top Karen, der begyndte at sælge 
kaffe til turisterne i Rebild Bakker. Undervejs er der små opgaver, 
vi skal have løst, og vi laver forskelligt legetøj fra en svunden tid. 
Vi slutter af med en buffet efter opskrifter, som Top Karen brugte 
i sit lille køkken. 

BÆVERARRANGEMENT I VESTHIMMERLAND 33

Dato: Søndag den 15. april kl. 10-12
Mødested: Østerkrat 11, 9240 Nibe
Arr: Vildkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen og  

Naturvejleder Karin Winther, www.naturekspeditionen.dk
Vesthimmerlands Kommune i samarbejder med lodsejerne i Østerkrat.
Naturvandring, på private arealer langs Sønderup å i Østerkrat, hvor 
bæverne er aktive. Turen indledes med kort informationsmøde, hvor 
man kan møde lodsejeren, vildtkonsulenten og naturvejlederen samt 
høre om bævertælling i Vesthimmerland.

ELGEN OG ULVEN – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 34

Dato: Søndag den 15. april kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Zoo
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 24 den 30. marts.

ANEMONETUR TIL SANATORIESKOVEN 35

Dato: Søndag den 15. april kl. 13-15
Mødested: Skørping Hallen, p-pladsen 
Turleder: Rebildguide Birgitte Johannsen
Turen går ad Kløverstien igennem det gamle Skørping, over Ottrup 
Mose og ind i Sanatorie-skoven. Kom med til Ønskestenen, den gamle 
stendysse i skoven, hvortil patienterne fra sanatoriet valfartede i 
håbet om helbredelse. Nyd en frisk travetur i foråret og få historien 
om “Fryseslottet”, skoven og fortidsminderne. 
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NATURVANDRING PÅ EGHOLM 36

Dato: Onsdag den 18. april kl. 9.45
Mødested: Egholm færgen – på Aalborgsiden
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Ældresagen Aalborg og SeniorSport 
Aalborg

OBS: Husk penge til færgen.
Vi mødes ved Egholmfærgen på Aalborg siden. En af Danmarks korteste 
færgeture bringer os til en helt anden verden, præget af ro og vidt 
udsyn. Selvom Egholm ligger midt i Aalborg, fornemmer man ægte 
ø-stemning. Du kan vælge mellem to ruter. Den ene ad naturstien 
på diget – rundt om skoven. Den anden på øens eneste grusvej – fra 
færgen til Statsbroen og retur til Kronborg igen. Begge ruter er på 
ca. 2-3 km. Undervejs får du fortællinger om øens spændende historie 
og natur. En dag med god motion, frisk luft og spændende historier.

EN VANDRETUR TILBAGE TIL FORTIDEN 37

Dato: Torsdag den 19. april kl. 18.30-20.30
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej – ved søen
Turleder: Rebildguide Jens Vinge
OBS: Hensigtsmæssig påklædning og fodtøj. Medbring 

gerne kaffe/te, der nydes undervejs. Turen foregår i 
ujævnt terræn og er ikke egnet for gangbesværede. 
Hunde må ikke medbringes. 

Pris: 25 kr./person. MobilePay haves.
På en guidet vandretur gennem Bjergeskoven ser vi på de forskellige 
typer af fortidsminder, hjulspor og stenrække. Hvordan beskytter 
man bedst fortidsminder? Netop Bjergeskoven rummer det største 
antal fortidsminder pr. hektar!

AARS SKOV – HVOR LANGT ER VI OG HVAD SKER DER I 2018 38

Dato: Torsdag den 19. april kl. 19-20.45 
Mødested: P-pladsen på Hvorvarpvej, 9600 Aars 
Turledere: Specialkonsulent Karen Poulsen og skovfoged Erik 

Dalsgaard, begge Naturstyrelsen Himmerland. 
OBS: Almindeligt solidt udendørs fodtøj er velegnet. Turen 

foregår primært på skovveje, og der køres i egne biler 
mellem flere punkter i Aars skov.

Vi besigtiger den nye skov og de nye arealer, der skal tilplantes 
i 2018. Som led i skovrejsningen i Aars skov og etablering af ny 
naturbase inviteres alle interesserede til en tur i skoven, hvor der 
bliver rig mulighed for at se og drøfte udvidelserne i Aars skov og 
opbygningen af den nye naturbase. 

FUGLE- OG VANDRETUR TIL DIGET VED HAVNØ 39

Dato: Lørdag den 21. april kl. 8-10
Mødested: Parkeringsarealet ved den store driftsbygning, 

Havnøvej 38, 9560 Hadsund
Turledere: Fuglekender Sven Wemmelund og Svens Grønkjær 

Madsen, Danmarks Naturfredningsforening Mariager-
fjord. Medarrangør er Havnø Gods.

OBS: Husk beklædning afhængigt af vejret og medbring 
gerne kikkert. Turen er ca. 5 km.

Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden (skoven) og over marken 
ud til diget langs fjorden. Vi vil på turen lytte til fuglesangen og 
se på fuglene i skoven og i det åbne land. Fra digerne kigger vi på
 >> 

vade- og andefuglene ved og på fjorden og evt. trækkende fugle. 
Sidste år hørte og/eller så vores fuglekender godt 40 forskellige arter.

FOSSILJAGT I SKILLINGBRO KALKGRAV FOR BØRN 40

Dato: Lørdag den 21. april kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Rold Stor Kro,  

Vælderskoven 13, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Birgitte Wilsted Simonsen
OBS: Praktisk tøj pga kalken, hammer, mejsel og gerne 

sikkerhedsbriller. Medbring gerne en madpakke/kaffe.
Pris: 25 kr./person kontant eller via MobilePay til guiden 

på dagen.
I Skillingbro Kalkgrav kan man selv prøve lykken som fossiljæger. Du 
kan finde fossilerne ved bare at grave eller skrabe lidt i overfladen. 
Vi skal forske i fortidens gemte skatte, vi vil hamre, banke, pudse og 
studere vores fund – måske vi også kan finde noget fra en haj. Tag 
dine bedsteforældre med under armen og kom med ud og led efter 
forsteninger fra før, din bedstefar blev født... ja faktisk fra dengang 
kalken blev dannet i havet.

ALS ODDE – NATUR, ROSER OG SMAGSPRØVER  41

Dato: Lørdag den 21. april kl. 10-13
Mødested: P-pladsen på Als Odde, Als Oddevej 98, 9560 Hadsund
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune 
OBS: Medbring gerne madpakke.
Als Odde er fredet, så vi har adgang til kysten og kan bevare land-
skab og natur. Der vokser mange forskellige planter på odden, men 
desværre også den invasive plante Rynket Rose, der breder sig år 
for år. Vi går en tur og ser, hvor mange forskellige planter, vi kan 
finde, og hvorfor det er værd at bevare variationen. Vi slutter af med 
smagsprøver på spiselige planter fra naturen og spiser madpakken. 

KRIBLE KRABLE VED JUELSTRUP SØ I STØVRINGS BAGHAVE 42

Dato: Lørdag den 21. april kl. 14-16
Mødested: P-pladsen ved Juelstrup sø bag Køreteknisk Anlæg, 

Hæsumvej 57-59, 9530 Støvring
Turleder: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

Himmerland og Søren Risborg, Rebild kommune
OBS: Gummistøvler og påklædning efter vejret. Evt. brød 

eller kage til kaffen.
En børnetur for hele familien, hvor vi skal undersøge Juelstrup 
Sø ved at finde nogle af de dyr, der lever i søen og se om, du kan 
spille bingopladen fuld. Vi har tændt bål i bålhytten, hvor børn og 
barnlige sjæl kan hygge med små aktiviteter, og der er kakao, kaffe 
og te på kanden

FORÅRSRENGØRING I NATUREN – RANUM  43

Dato: Søndag den 22. april kl. 10-12 
Mødested: Busterminalen i Ranum 
Turleder: Karen Steffensen, DN Vesthimmerland, tlf. 23 88 00 99 
Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland indsamler affald i 
Ranum. Kom og vær selv med til at sætte fokus på og skabe bevidsthed 
om dette problem. Medbring en lille rive eller andet til at fange 
affald på vanskeligt tilgængelige steder. Vi mødes på Busterminalen 
i Ranum. Vil man selv arrangere en indsamling i sit nærområde, så 
se www.affaldsindsamlingen.dk
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OPLEV DANMARKS NATURJUVEL 44
 – VANDRETUR TIL TOFTE MOSE

Dato: Søndag den 22. april kl. 10.30-13
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter en god 

idé. Arrangementet er en del af ”LIFE+ projektet Lille 
Vildmose”. 

En frisk vandretur fra Tofte Sø via Nordsøstien til en af Danmarks 
største naturperler – Tofte Mose. Undervejs fortæller guiden om 
resultaterne fra LIFE+ naturgenopretningsprojektet med bl.a. sikring 
af højmosens kanter, og der fremvises forskelle mellem den våde 
højmose og det drænede landbrugsland. Turens mål er plankestien på 
Tofte Mose, hvorfra man kan opleve stilheden og de åbne vidder samt 
få indblik i højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. 

HALETUDSER OG SMÅKRAVL I VILSTED SØ  45
– NATURNØRDTUR FOR HELE FAMILIEN

Dato: Søndag den 22. april kl. 13-15
Mødested: Naturbasen ved Ranum Søhus, Søndergade, Ranum 
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
Kommune

Tag hele familien med på Natur Nørd tur ved Vilsted Sø og tjek foråret 
ud sammen med naturvejlederne. Foråret er i fuld gang, hvilket kan 
ses hos krible-dyrene i vandet. Tag evt. et syltetøjsglas med og få 
et par haletudseæg med hjem, så du kan følge udviklingen fra æg 
til tudse. Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom

RAVNKILDERUTEN I REBILD BAKKER 46

Dato: Søndag den 22. april kl. 13-15
Mødested: RebildPorten, Rebildvej 25 A, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guide Marie-Louise Maarup
OBS: Da turen foregår i kuperet terræn anbefales rimelig 

god kondition og fornuftigt fodtøj.
Pris: 25 kr./person kontant eller via MobilePay til guiden 

på dagen.
Vi går ned til Ravnkilde, hvor der er mulighed for at slukke tørsten, 
mens der fortælles om kilden og nogle af de sagn og myter, der er 
knyttet til den. Vi fortsætter til Lars Kærs Hus, hvor vi hører om Rold 
Skovs mest berømte krybskytte. Undervejs fortælles om landskabs-
dannelse og genopretningen af Gravlev Sø. Vi bestiger Sønderkol, 
hvor vi nyder udsigten og hører om lytteposten fra 2. Verdenskrig. 
Afslutningsvis fortælles om Rebildfesten, Blokhusmuseet, Top Karen 
og Cimbrerstenen.

BEDEDAGSVANDRING 47
FORUNDRING, OMSORG FOR SKABERVÆRKET

Dato: Fredag den 27. april (Pilgrimmenes Dag) kl. 10-17 
Mødested: Mariager Kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager
Arr: Pilgrim Nordjylland, Pilgrim Mors, Viborg Pilgrims-

centrum og Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Fornuftigt fodtøj samt madpakke og drikkelse til 

vandringen. Turen er på ca. 10 km.
 >>

Tilmelding: Til Anni på tlf. 60 67 44 84 eller  
anniengedal@hotmail.com (angiv ved tilmelding om 
du også ønsker at købe en Kristuskrans til 85 kr.)

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og suppe.
Dagen starter med højmessen i Mariager kirke, hvorefter Anni Engedal 
leder Bededagsvandringen gennem det smukke Alstrup Krat til Hou. 
Her spiser vi vores medbragte frokost, inden vi vandrer videre mod 
Mariager Fjord og dens ”Nyboder” og tilbage igen gennem skoven. 
Ruten er på i alt ca. 10 km og afrundes med eftermiddagskaffe i 
Klostrets Munkesal. Herefter er der foredrag ved den svenske biolog 
og forfatter Stefan Edman, som ud fra vandringens tema vil fortælle 
om miljøperlen, Kristuskransens nye, grønne perle. ”Pilgrimmenes 
Dag” afrundes med pilgrimssuppe og samvær i Mariager kloster.

PÅ JAGT EFTER FORÅRSTEGN PÅ DE HIMMERLANDSKE HEDER 48

Dato: Søndag den 29. april kl. 13-16
Mødested: P-pladsen på Aarsvej ved skiltet til Skarpsallingkarret 
Arr: Biolog Per Egge Rasmussen og Naturvejleder Karin 

Winther, begge Vesthimmerlands Kommune 
OBS: Turen er ca. 5 km og ikke egnet for gangbesværede. 

Medbring gerne kaffe til pausen.
Naturen er i fuld gang med at vågne af sin vinterdvale. Denne søndag 
går vi en tur på De Himmerlandske Heder, hvor dyr og planter gør 
sig klar til sæson 2018. Det kræver spændende strategier i kampen 
for at overleve i det nøjsomme hedelandskab. 

VALBORGAFTEN PÅ HESSEL 49

Dato: Mandag den 30. april kl. 19
Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, 

Hvalpsund, 9640 Farsø
Indledning af sommerens sæson med bål, fortællinger fra Louns 
halvøen, fællessang og kaffe. Gratis.

VÆVELAUGETS FERNISERING PÅ HESSEL 50

Dato: Mandag den 30. april (Valborgaften) ca. kl. 20
Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, 

Hvalpsund, 9640 Farsø
Pris: Gratis entré.

PÅ BESØG HOS DANMARKS NÆSTSTØRSTE ROVDYR GRÆVLING  51

Dato: Onsdag den 2. maj kl. 19.30-21.30 
Mødested: Oplyses ved tilmelding til RebildPorten
Turleder: Rebildguide Jens Vinge 
OBS: Turen foregår i kuperet terræn og ikke egnet for 

gangbesværede. Hensigtsmæssig påklædning.  
Tag gerne kaffe/te med. Nydes efter turen.  
Børn over 9 år er velkomne. 

Tilmelding: RebildPorten tlf. 99 88 90 00 
Pris: 25 kr./person. MobilePay haves.
På aftenen skal man være ”hostefri” og i besiddelse af en masse 
tålmodighed. På en guidet tur ind i Rold Skov får du mulighed for 
ved selvsyn at overvære grævlingene, når familien i skumringen 
gør klar til nattens togter. Fra observationspunkter iagttager du i 
sikker afstand grævlingeboet. Medbring alligevel koks eller andet 
knasende materiale, der puttes i fodtøjet og skal stoppe grævlingen 
i det tilfælde, at den bider i foden – knasende lyd!!!
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FORÅRSVANDRING PÅ SØNDRE KIRKEGÅRD 52

Dato: Torsdag den 3. maj kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Søndre kirkegård
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med  

Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS: En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed 

velegnet for dårligt gående.
Vi besøger Søndre Kirkegård med stærke præg fra besættelsestiden 
og ser nærmere på gravpladserne for bl.a. tyske soldater og flygt-
ninge. Vi runder skovkirkegården, hvor gravene kan markeres med 
en granitplade i lysninger i en ældre fyrreskov samt besøger 5. Maj 
Parken anlagt til minde om de 141 personer fra Aalborg Kommune, 
der døde som følge af 2. Verdenskrig. Fuglelivet er rigt på denne 
skovprægede kirkegård, og undervejs lytter vi og ser nærmere på 
forårets sangfugle, ligesom aktuelt blomstrende træer og buske fra 
hele verden omtales.

GIV FISKENE I SIMESTED Å EN HÅND 53

Dato: Torsdag den 3. maj kl. 15-17.30
Mødested: På Parkvænget ved broen over Simested Å,  

9620 Aalestrup
Arr: Ålestrup Fiskeriforening, biolog Per Madsen og 

naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
Kommune 

Denne torsdag vil vi forsøge at etablere 1-2 gydebanker i Simested 
Å. Kom og hør om smådyr og livet i åen. Overvær el-fiskeri og hjælp 
med at køre gydegrus ud. 

ROLD SKOVS BIODIVERSITET 54

Dato: Torsdag den 3. maj kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej – ved søen
Turleder: Morten Brynildsen, Aalborg Zoo
OBS: Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne.
Pris: 50 kr. Billet købes på www.aalborgzoo.dk
Denne guidede tur går til en del af den statslige del af Rold Skov, hvor 
Naturstyrelsen i stigende grad arbejder for at øge biodiversiteten. 
Mange truede arter er knyttet til meget gammel skov med vådområder, 
skovlysninger, veterantræer og dødt ved. Vi ser på skovens variation 
og kommer bl.a. forbi vandhuller, tætvoksende rødgraner, græsenge, 
ældgammel bøgeskov og en af egnens karakteristiske kilder. Alle 
steder med deres helt særegne artsliv.

PLØJE- OG SÅDAG PÅ BOLDRUP MUSEUM 55

Dato: Lørdag den 5. maj kl. 10-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Boldrup Museumsforening v. formand Karen Greve 

Somerset
Pris: Pløjemad 50 kr., grød m. fløde 25 kr., kaffebord 40 kr. 

Eller betal 100 kr. for hele menuen inkl. øl/vand.
Kom og se de gamle traktorer fra Motor- og Traktorklubben Jylland 
lave forårsarbejde på det lille, stråtækte husmandssteds marker. 
Besøg museets besætning af gamle husdyrracer; om foråret er der 
altid mange dyrebørn. Der serveres varm ”pløjemad”, grød med fløde 
og kaffe og hjemmebag.

ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK 56

Dato: Lørdag den 5. maj kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej, lige øst for Rebild
Turleder: Rebild savværkslaug, Museum Rebild og  

Naturstyrelsen Himmerland
Savværkslauget levendegør savværket, starter langsav og bloksav og 
fremstiller bl.a. brædder. Der fortælles om savværket og formidlingen 
af skovens historie. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan få 
lov at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i madpakke-
huset. Rørbæk-saven er fra omkring 1938, og bloksaven fra Vegger 
karetmagerværksted fra omkring 1890.

LÆR AT FINDE VEJ I ROLD SKOV 57

Dato: Lørdag den 5. maj kl. 13-14
Mødested: Røverknolden, P-plads på Himmerlandsvej,  

lige øst for Rebild By
Arr: Rold Skov OK instruktører
OBS: Turen foregår i kuperet terræn.
Find vej med kort i hånden – alene eller sammen med andre, mange 
bane at vælge imellem, lette eller svære. LØBE eller GÅ – udfordringer 
til både store og små! Gratis deltagelse – inkl. diplomer til børn, drik-
kelse og instruktion. Frugt til alle efter turen i skoven. Start mellem 
kl. 13 og 14 fra Røverknolden. Orienteringsklubbens instruktører er 
klar til at vejlede og måske gå med i skoven.

SKOVENS DAG I ROLD SKOV: NATURSYN OG DRIFTSPLANER  58
– PÅ TUR I DEN FLERSIDIGE SKOVBRUG

Dato: Søndag den 6. maj kl. 10-14
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvejen
Turleder: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen 

Himmerland og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild 
Kommune

OBS: Gode vandtætte travesko eller gummistøvler, 
medbring lidt spiseligt til turen.

På en 4 timers tur rundt i Bjergeskoven og omegn kikker vi på 
tidligere tiders drift sat i sammenhæng med datidens natursyn. Vi 
skal se på planerne i den nye vedtaget driftplan for Naturstyrelsens 
del af Rold Skov. Så kom med ud og oplev et historisk vingesus fra 
produktion af træer til urørt skov. Turen er på ca. 5 km i en smuk 
lysegrøn forårsskov.

SKOVENS DAG I ROLD SKOV: FAMILIEARRANGEMENT 59

Dato: Søndag den 6. maj kl. 10-15
Mødested: Stabelpladsen ved Skovvej 68, 9610 Arden
Arr: Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, 

Naturstyrelsen Himmerland
Skovens Dag i Rold Skov finder sted på den hyggelige Stabelplads og 
naturbasen ved Hvass Sø. Bålstederne er tændt begge steder. Dagens 
program har fokus på aktiviteter for børn og deres voksne. Se hele 
programmet på www.roldskov.info og www.udinaturen.dk 
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SKOVENS DAG I VESTHIMMERLAND  60
FEJRER 10 ÅR JUBILÆUM

Dato: Søndag den 6. maj kl. 10-15
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95, Farsø
Arr: Uhrehøjegruppen og Vesthimmerlands kommune, 

Naturekspeditionen.dk m.fl.
Pris: Gratis, dog vil nogle af aktiviteterne være mod 

betaling.
”Skovens Dag” afvikles i et samarbejde mellem Vesthimmerlands 
Kommune og Uhrehøje Gruppen, der består af repræsentanter af 
skovens mange brugere. Kom og vær med til guidede ture, klatring, 
vandhulssafari, bage pandekager ved bålet, cykle på MB-ruten, 
rundture i hestevogn, geocaching – skattejagt m.m. 

SKOVENS DAG PÅ LIVØ  61

Dato: Søndag den 6. maj kl. 10-16 
Mødested: Livø Avlsgaard
Arr: Naturstyrelsen Himmerland, Livø 
OBS: Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06. 

Der vil være en ekstra tur kl. 10.30 fra Rønbjerg. 
En forårsdag på Livø, hvor alle aktiviteter på dagen handler om træ, 
skov og natur og hvad den kan bruges til. Der kan købes frokost fra 
Livø Feriecenter. Følg med på vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk  
for nærmere program og info. 

I MARGRETE 1.’S FODSPOR  62

Dato: Søndag den 6. maj kl. 13-15
Mødested: Parkeringspladsen ved Gl. Skørping Kirke
Turleder: Rebildguide Jens Chren
OBS: Der er ujævnt og ofte fugtigt ved Egholm Borgruin,  

så praktisk fodtøj anbefales. Turen er 4-5 km lang. 
Medbragt kaffe kan nydes efter gåturen.

Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 
dagen. 

Vi starter ved Gl. Skørping Kirke og tager en dejlig gåtur gennem Gl. 
Skørping ned til Egholm Borgruin. Her fortælles om Middelalderborge 
og det pantsatte Danmark. Fokus vil være Margrete d. 1. og hendes 
måde at samle riget på. Vi slutter ved Helligkorskilden og hører om 
markeder, Hærvej og Gl. Skørping Kirke. 

VANDRETUR I HOBRO ØSTERSKOV  63
OG TIL JULEMÆRKEHJEMMET 

Dato: Mandag den 7. maj kl. 19-21
Mødested: Gymnasiets P-plads, Amerikavej 5, 9500 Hobro
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne og Inger Taylor, 

Mariagerfjord Kommune
Pris: 20 kr., som går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Kom med på en smuk vandretur rundt i Hobro Østerskov, hvor bøgen 
er smukkest i maj, når de nye lysegrønne blade er sprunget ud. 
Nogle steder er skovbunden dækket af anemoner. Vi følger stierne i 
skoven, der nogle steder er slidt helt ned i dybe furer fra de mange 
fødder, hove og klove, der har brugt dem som adgangsveje til Hobro 
igennem århundreder. Vi kommer også forbi Julemærkehjemmet, 
som gør en stor forskel for mange børn, der gennem et ophold får 
styrket deres trivsel.

FORÅRSTUR I DET FREDEDE OMRÅDE VED AJSTRUP 64

Dato: Tirsdag den 8. maj kl. 19-21.30 
Mødested: Ajstrupvej, 9560 Hadsund  

P-pladsen hvor fredningen begynder 
Turledere: Steffen Elmose og Ole Guldberg, DN Mariagerfjord
OBS: Husk fornuftigt fodtøj og kaffe.
Vi har gjort det før, men gør det igen – inviterer på en tur i det 
nyudsprungne forår i Ajstrupfredningen. Vi vil se på planter og fugle, 
fortælle lidt om fredningen og i det hele taget nyde en dejlig tur.

VILD MAD I MOSEN – MUSLINGER OG FISK 65

Dato: Torsdag den 10. maj kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Kom og vær med når vi laver VILD MAD over bål med fokus på havets 
frugter såsom muslinger og fisk. Lær om rensning, klargøring og 
tilberedning af blåmuslinger med fløde og friske ramsløg. Der er 
smagsprøver til deltagerne, men forvent ikke at kunne spise dig 
mæt. Man kan købe pølser og brød, der tilberedes over bålet eller 
medbring egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med 
Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

VILD MAD I MOSEN – FASANER OG ÆNDER 66

Dato: Fredag den 11. maj kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Vær med når der skal laves VILD MAD over bål i centrets bålhytte. Vi 
starter med flåning af fasaner og ænder, så bryster og lår kan skæres 
af. Kødet tilberedes på grillrist og i bålgryde med grøntsager og 
friske ramsløg. Til sidst er der smagsprøver til alle, men forvent ikke 
at kunne spise dig mæt. Man kan købe pølser og brød, der tilberedes 
over bålet eller medbring egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet 
togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

VILD MAD I MOSEN – FASANER OG ÆNDER 67

Dato: Lørdag den 12. maj kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme arrangement som tur 66 den 11. maj. 
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I RAD OG RÆKKE  68

Dato: Søndag den 13. maj kl. 9.30-14
Mødested: Statsskovens parkeringsplads  

for enden af Skovvej i Arden
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Vi skal besøg den del af statsskoven, der hedder Hesselholt Skov. 
Vi vil se flotte bøgebevoksninger, der er både smukke og gamle, 
men vi vil også se granskov, hvor træerne står i snorlige rækker, og 
det er noget, som Marthin sikkert vil fortælle om, for det vil snart 
være et særsyn i statsskovene. Qvistorff vil nok fortælle om nogle 
af skovens farverige skovridere, inden vi kommer til de betagende 
træer i ”Jætternes Baghave”

I ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 69

Dato: Søndag den 13. maj kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

En guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen, hvor guiden 
fortæller om højmosens unikke dyre- og planteliv. I Brandvagttårnet 
opleves naturgenopretningen og forhåbentlig ser vi mosens elge og 
krondyr eller måske kongeørnen. Et nyt formidlingssystem gør det 
muligt for guiden at fortælle under kørsel via bilradioen. Kl. 13 og kl. 
14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

KULTURSPOR OG SPØJSE HISTORIER I REBILD BAKKER 70

Dato: Søndag den 13. maj kl. 13-15
Mødested: Den østligste (øverste) P-plads på Hulvejen  

(Rebildvej) op mod Rebild 
Turleder: Rebild Guide Ole Jensen
OBS: Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne. 

Medbring gerne kaffe som nydes med udsigt over 
ådalen. 

Pris: Kr. 25/person kontant eller via MobilePay til guiden 
på dagen.

Turen går fra Hørgdalen ved Hulvejen til sokkelrester af Hørgdalshuset, 
hvor snakken falder på Max Henius, og videre til den gamle bronzefigur 
af Max Henius. Turen fortsætter til sokkelrester af Timandshuset og 
Ørnebjerghuset, Hjejlestenen og sokkelrester af Hans Nikolaj Hansens 
sommerhus. Neden for sommerhuset lå Kunstnerkolonien, hvor Anders 
Bundgaard var ankermand. På vej hjemad passerer vi Ravnkilde og 
går videre forbi Lars Kjærs hus tilbage til P. pladsen. 

VANDSKISØ OG VADUM BANESTI 71

Dato: Tirsdag den 15. maj kl. 19
Mødested: Aalborg Vandskiklub, Søndergårdsvej, Voerbjerg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med 

Aalborg Vandskiklub
OBS: Vandretur på ca. 2,5 km i fladt terræn.
En frisk aften-vandretur, hvor vi ser nærmere på det spændende 
plante- og dyreliv ved Vandskisøen. Med Lindholm Å om bagbord går 
vi ad Vadum Banesti og undervejs fortælles om områdets natur og 
kulturhistorie. Vadum Banesti er en del af Rødhusruten – regional 
cykelrute 52 fra Nørresundby til Rødhus Klit. Banestien er en herlig, 
uforstyrret rekreativ mulighed for at komme ud i det flade landskab. 

DEN JYSKE SKOVHAVE  72

Dato: Onsdag den 16. maj kl. 19-21 
Mødested: Indgang til den Jyske Skovhave,  

Møldrupvej 22, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Jens Vinge 
OBS: Medbring evt. regntøj kaffe og te. Turen foregår  

ad eksisterende stier. Hunde må ikke medbringes  
på turen. 

Pris: 25 kr./person. MobilePay haves.
Tag med på en vandring til Skovhavens mere end 150 træarter. På 
rundturen i den 14 hektar store skovhave ser vi på udvalgte træer, 
der stammer fra store dele af verdens nordlige halvkugle. Blandt 
andet får du mulighed for at se Skovhavens største træ, en Grandis 
fra 1896, som er 43,5 m høj og indeholder over 32 kubikmeter træ. 
Der fortælles om Skovhavens tilblivelse, og hvordan de forskellige 
træarter gror under danske forhold.

HYLDAL MØLLE, MØLLEBÆKKEN OG SØNDERUP ÅDAL 73

Dato: Torsdag den 17. maj kl. 19-21
Mødested: Indkørsel ved Hyldal Møllevej 25, 9541 Suldrup
Turleder: Miljøtekniker Ivan Holm, Rebild Kommune og 

journalist Uffe Westerberg, Rold Skov Natur-  
og Kulturcenter

OBS: Solidt og vandtæt fodtøj. Noget af turen er i ujævnt 
terræn. Tag gerne aftenkaffen med.

I flere hundrede år løb Hyldal Møllebæk gennem møllesøen for at 
drive den gamle vandmølle på stedet. Nu har Rebild Kommune ledt 
bækken uden om søen, så ørrederne i Sønderup Å kan bruge den 
til gydning. Samtidig blev møllesøen oprenset. Vi skal se det nye, 
fine naturområde, der er opstået og høre om stedets spændende 
kulturhistorie. Vi får også tid til en tur langs Sønderup Å i de smukke 
og fredede enge, der normalt er lukket land for offentligheden. 
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GUIDET VANDRETUR I DANMARKS SIDSTE VILDMARK 74

Dato: Lørdag den 19. maj kl. 9-15
Mødested: Mulbjergvej 1 E, Dokkedal, 9280 Storvorde – start ved 

panorama-informationen på toppen af Mulbjergene
Turleder: Jens Vinge, Aalborg Kommune
OBS: Hunde må ikke medbringes. Vandrestøvler eller 

gummestøvler anbefales, idet turen foregår på tværs 
af Mellemområdet i Lille Vildmose i vådt og kuperet 
terræn. Husk madpakke. Turen er ca. 8 km og er ikke 
egnet for gangbesværede, idet nogle af gravbanerne 
passeres via topcoveret på spunsvæggene. Hensigts-
mæssig påklædning efter årstiden. Turen slutter ca. 
kl. 15 på toppen af Kællingbjerg Kalkskrænt, hvorfra 
der vil være retur-transport til Mulbjergene. 

Kom med på en vandretur på tværs af Danmarks sidste Vildmark. Vi 
starter på toppen af Mulbjergene og går ned igennem Dokkedal og 
videre ind i Mose-området. Turlederen fortæller om mosens tilblivelse 
og spagnumudvinding samt om Danmarks største landfredning ”Lille 
Vildmose”.  På turen ser vi forhåbentlig elge, krondyr, kongeørn, 
havørn, traner med meget mere. Den medbragte madpakke nydes 
undervejs, og turen slutter på toppen af Kællingbjerg Kalkskrænt 
ved gravhøjen, som ligger 40 meter over havoverfladen.   

BJERGESKOV, SKADSHOLM OG LILLE BLÅKILDE 75

Dato: Lørdag den 19. maj kl. 10-12
Mødested: Parkeringspladsen ved Frueskoen, Buderupholmvej
Turleder: Rebildguide Karsten Vestergaard
OBS: Turen er på ca. 7 km. og foregår i kuperet terræn, 

også udenfor vej og sti. Ikke egnet for gang-
besværede. Husk solidt fodtøj.

Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 
dagen. 

Vi starter ved P-pladsen ”Frueskoen”, går gennem Bjergeskov til 
Skadsholm med skovens ældste og største ege- og bøgetræer og 
eneboeren i træhuset. Videre forbi Fruesko indhegningen (NB: Frue-
skoen blomstrer ikke endnu) og langs Lindenborg Å til Lille Blåkilde, 
skovens vandrigeste kilde, som vi smager på. Op gennem Bjergeskov 
til forsøgsplantningen fra 1920-erne med bøge- og egetræer og videre 
til udgangspunktet ved Frueskoens parkeringsplads. 

MAJSTANG, DANS OG MUSIK I REBILD 76

Dato: Lørdag den 19. maj kl. 15-17 og 18-23
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Vi mødes ved museet kl. 15 og går i skoven for at hente bøgegrene. 
Traditionen tro er der musik i spidsen for traveturen. Derefter pyntes 
majstangen, og der spilles op til en lille dans. Mulighed for at spise 
medbragt madkurv fra kl 18. Fra kl. 19.30 er der bal i museets sal til 
musik af de dygtige Rebild Spillemænd.

SE PINSESOLEN DANSE FRA EN HÆNGEKØJE  77

Dato: Lørdag den 19. maj kl. 17 - søndag den 20. maj kl. 10
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage – drej ned  

ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og 

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 
Kommune

OBS: Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej og godt 
humør. Hængekøjer kan lånes.

Tilmelding: Til Karin Winther på tlf. 30 32 49 39  
eller på mail karin@naturekspeditionen.dk  
senest onsdag den 16. maj kl. 12.

Pris: 75 kr./deltager.
Oplev pinsesolen danse fra en hængekøje i skoven. Bålet vil være 
klar til at grille medbragt aftensmad fra kl. 17. Efter aftensmaden 
byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer. 
Dagen slutter, mens træerne bevæger sig langsomt i vinden og 
vugger os i søvn i hængekøjerne. Næste morgen vækkes vi af fugle, 
der flyver fra gren til gren og en dansende pinsesol, som inviterer 
til morgenmaden, der fabrikeres over bål.

LYSTFISKERIETS DAG VED GUNDERUP FISKESØ 78

Dato: Søndag den 20. maj kl. 10-16.30
Mødested: Gunderupvej 96, 9640 Farsø
Turleder: Orla Bertram-Nielsen
Arr.: Juniorafdelingen ”Smoltene” i Trend Å Lystfiskeri-

forening og Gunderup Fiskesø
OBS: Medbring eget fiskeudstyr inkl. ”endegrej” og agn
Pris: Ét barn under 15 år fisker gratis i følge med voksen, 

der betaler 120 kr. for 4 timer. ”Alene-juniorer” op til 
18 år betaler 100 kr.

Fiskeriet begynder kl. 10.30 efter fælles velkomst. Fiskesøen sponserer 
flotte præmier til de 3 største ”juniorfisk”. Desuden trøstepræmier til 
alle under 18 år. Afslutning med gratis grillpølser og sodavend. Læs 
mere på www.trendaaen.dk og på Gunderup Fiskesøs Facebook-side.

KÆMPESTORE DYR OG FØLEPOSER  79
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

Dato: Søndag den 20. maj kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Vi kigger nærmere på Nordens kæmper, der lever i Lille Vildmose. 
Der er mulighed for at komme helt tæt på et elg-kranie, røre et 
krondyrskind, mærke på vildsvinstænder eller prøve et hjortegevir. 
Tør du stikke hånden i en følepose for at mærke forskellene på dyrene 
i mosen. Der bliver forhåbentlig også tid til at vi hilser på musene, 
der kan spise hjortegevir. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med 
Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

MAJ 2018 MAJ 2018

mailto:karin@naturekspeditionen.dk
http://www.trendaaen.dk


LYSTFISKERFESTIVAL I BOUET, NØRRESUNDBY 80

Dato: Søndag den 20. maj kl. 13-16
Mødested: Shelterpladsen ved Kystvejen, Nørresundby
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med 

Aktivitetscentret ”Trekanten” i Aalborg Øst og 
lystfiskerforeningerne ”Pirken” og ”Snøren”

OBS: Medbring gerne eget fiskegrej og waders – der vil 
være udlån af fiskestænger og waders i begrænset 
omfang.

Som en del af den storstilede lystfiskerfestival i Aktivitetshuset 
”Trekanten” i Aalborg Øst denne dag, har vi i samarbejde med 
lystfiskerforeningerne ”Pirken” og ”Snøren”, henlagt en række 
fiskeaktiviteter til Bouet i Nørresundby. For små børn arrangerer vi 
sjovt reje- og krabbefiskeri på det lave vand, og der fortælles her 
om fjordens mange spændende vanddyr. For større børn og voksne 
arrangerer vi under kyndig vejledning vadefiskeri efter hornfisk. Fra 
Atlanterhavet er der kommet store stimer af hornfisk til Limfjorden 
for at gyde og vi forsøger at overliste disse fine spisefisk med spinne-
fiskeri med blink.

KUNST OG KILDER OMKRING GRAVLEV SØ 81

Dato: Mandag den 21. maj kl. 10-13
Mødested: P-pladsen mellem Lars Kjærs hus og Rold Storkro
Turleder: Rebildguide Marie-Louise Maarup
OBS: Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn og er ikke 

velegnet for gangbesværede. Husk solidt og vandtæt 
fodtøj.

Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen. 
En tur med særlig fokus på billedhuggeren Anders Bundgaard og 
kunstnerkolonien Ørnebjerg samt de kilder, vi passerer på turen 
rundt om søen. Der vil også blive fortalt om landskabsdannelse og 
genopretningen af Gravlev Sø og hvad, vi ellers støder på undervejs.

PINSEVANDRING VED SEM MED MUSEUMSBESØG  82

Dato: Mandag den 21. maj kl. 10-14
Mødested: Sem kirke, Sem Kirkevej 5, 9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt madpakke og 

drikkelse til turen.
Efter andagt i Sem kirke ved sognepræst Inge Cicilie Poulsen vandrer 
vi ud til Henrik Kristensens lille museum, som ligger tæt ved kirken. 
Her viser han os rundt og fortæller om sin spændende samling. Efter 
at have spist vores medbragte frokost vandrer vi ad en rute på ca. 5 
km gennem skov og hede tilbage til bilerne ved kirken. 

I ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 83

Dato: Mandag den 21. maj kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme tur som tur 69 den 13. maj

TUR TIL RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV  84
I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL

Dato: Tirsdag den 22. maj kl. 18.30-21.30 
Mødested: P-pladsen på Hemvej mellem Hemvej nr. 22  

og Felinghøjvej, 9550 Mariager 
Turledere: Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune  

og Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfrednings-
forening 

OBS: Husk gummistøvler, kaffe, lup og kikkert.
Kom med på en hyggelig og spændende tur til Kastbjerg Ådal og 
Lambækdal, hvor vi kigger nærmere på områdets naturrigdomme. 
Ådalen indeholder en af landets største forekomster af naturtypen 
rigkær, og under turen oplever vi mange af rigkærets karakteristiske 
planter. I Lambækdal finder vi værdifulde kildevæld og overdrev. 
Vi ser på resultatet af naturgenopretningen og går ad de nye stier. 

KLØVERSTIERNE I NØRRESUNDBY 85

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 10
Mødested: Ved fitnessredskaberne i Skanseparken, Nørresundby
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med 

Ældresagen i Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS: Turen går ad stejle trapper og er ikke egnet for 

gangbesværede.
Parken – med den enestående udsigt og historie – lægger stier til 
første del af denne naturvandring. Vi mødes ved fitnessredskaberne 
i Skanseparken, Nørresundby og undervejs i parken fortælles om en 
drabelig fortid med soldater og krige. Herfra går turen til Solside-
parken. Stejle trapper fører os ned til den blå sø i bunden af denne 
smukke park. Vi går rundt om søen og tilbage til startstedet. 

RÅGEAFTEN I VESTRE FJORDPARK FOR HELE FAMILIEN 86

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 18-21
Mødested: Fjordhuset i Vestre Fjordpark, 9000 Aalborg
Arr: Skytte Klaus Godiksen, naturvejleder Esben Buch, 

Aalborg Jægerklub, Limfjordsjægerne og Aalborg  
og Omegns Jagtforening

OBS: Der serveres velsmagende smagsprøver af rågebryst 
hele aftenen!

I Mølleparken, Skovdalen og Bejsebakken, ganske tæt ved den 
nye Vestre Fjordpark i Aalborg Kommune, findes Danmarks største  
sammenhængende rågekoloni med omkring 1000 reder. Få denne aften 
større indsigt i Aalborg Kommunes aktuelle regulering af rågeunger 
og hør også den nyeste viden om rågen som både en skade- og 
nyttefugl. Friskskudte rågeunger tilberedes over bål til velsmagende 
smagsprøver til tonerne af jægernes jagthornssignaler. Desuden kan 
du opleve jagthundeopvisning, se jægernes våben, opleve knivmageri 
samt få svar på dine spørgsmål om jagt og jægere i Danmark.
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GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 87

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 18-21
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest søndag den 20. maj på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
På en guidet kanotur har du mulighed for, at opleve naturen på 
tæt hold i Lindenborg ådal. Vi sejler stille ned ad åen og undervejs 
fortæller guiderne om selve Lindenborg å, dyrelivet i og ved åen samt 
Naturgenopretningen og Gravlev sø. Vi kigger på floraen og måske er 
vi heldige at opleve forskellige rovfugle så som Fiskeørn, Musvåge, 
Rørhøg samt årstidens sangfugle. Vi sejler også forbi den berømte 
Lille Blåkilde og hører om lokalhistorie for egnen bl. Bækkedalsfundet 
og Egholm Borgruin. Turen slutter ved Klepholm. 

MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL 88

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 18.30 - ca. 20
Mødested: Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig. Aflyses ved under 5 deltagere.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 20 80 59 21
Pris: 50 kr./person
Selvom du kender til at meditere, så vil meditation under åben himmel 
byde på en anderledes oplevelse, og da vi er i naturen, vil vi også 
kontakte dyrene. Når alle er ankommet, går vi samlet til skoven. Det 
er vigtigt, at du ikke fryser. I tilfælde af dårligt vejr, er det muligt 
at lave meditationen under tag. På vej frem og tilbage snakker vi 
om, hvad der rører sig indenfor det alternative. Du er velkommen til 
at spørge, og jeg svare så godt, jeg kan.

LIVSTRÆER  89
– VÆR MED TIL AT FREDE DE GAMLE TRÆER I ROLD SKOV

Dato: Torsdag den 24. maj kl. 18.30-21 
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovfoged Erik Dalsgaard, Naturstyrelsen Himmerland 

og Michael Wulff, DN Rebild
OBS: Fornuftigt fodtøj og mobiltelefon.
Først gennemgår vi, hvordan du kan bruge din mobiltelefon til at 
markere Livstræer og bagefter går vi ud i forårsskoven og markerer 
livstræer. Turen er et led i ønsket om at markere bevaringsværdige 
gamle træer i hele statsskoven, så de fredes, til de selv dør af 
alderdom, og dermed bliver levesteder for skovens flora og fauna, 
som lever på gamle og døde træer. 

FAMILIE-FUGLEDAG VED JUELSTRUP SØ  90

Dato: Lørdag den 26. maj kl. 10-13
Mødested: Naturbasen bag Køreteknisk anlæg,  

Hæsumvej 57-59, 9530 Støvring
Turledere: Turleder: Gunnar Simonsen, Bavnebakkeskolen  

og Martin Sloth Andersen, Karensmindeskolen 
OBS: For børn og deres voksne.
Vi vil forsøge at spotte de fugle, som nu har fundet fødemulighed 
og levested ved den nye sø. Alle vil på dagen få udleveret ark med 
fuglebilleder, hvor man kan afkrydse de fugle, man ser ved søen. 
Der er mulighed for at låne fuglebøger og kikkerter, men medbring 
gerne egne kikkerter.

MOSETUR I ROLD SKOV 91

Dato: Lørdag den 26. maj kl. 13-15.30
Mødested: P-pladsen ved Spejderhytten, Stendalsvej 26,  

9520 Skørping – indkørsel fra Rebildvej i Rebild
Turleder: Rebild Guide Vivi Hensel
OBS: Turen foregår i kuperet terræn.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen. 
Fra spejderhytten går vi syd på ad Ritmestervej og forbi Klodholm 
ned til St. Økssø, hvor vi følger mosen et stykke vej inden vi drejer 
fra og går ind til Luskimose og Krogmose, et meget smukt område af 
Rold Skov. Måske finder vi ud af, hvorfor det hedder Luskimose og fra 
Krogmose går vi videre til Troldefaldet og frem til Helge Qvistorffs 
træ og forbi Kyø Skov på vejen tilbage til Spejderhytten. 

ØLBRYG OG SNAPSEURTER PÅ HESSEL 92

Dato: Lørdag den 26. maj kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9840 Farsø
OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis.
I det gamle bryggers fortæller øllauget, hvordan man bryggede øl i 
gamle dage og viser de redskaber, der blev brugt. Nutidens øl bliver 
sammenlignet med datidens, og lauget fortæller om de problemer de 
har haft – kontra problemer i gamle dage. Senere er der smagsprøver af 
egen ”nutidig” bryg. Kom og oplev duften af malt og humle. I cafeen 
fortæller snapselauget om nye, spændende kryddersnapse med en kort 
tur omkring Hessels snapseurtehave. Til sidst er der smagsprøver i 
cafeen af både øl og snaps. Det hele bliver krydret med hjemmelavede 
fedtemadder og øl – og maskbrød fra køkkenpigelauget.

FUGLESTEMMER I HØSTEMARK SKOV – MORGENTUR 93

Dato: Søndag den 27. maj kl. 6-9
Mødested: Hjortevej 3, 9280 Storvorde (ved den store grønne lade)
Turleder: Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret
OBS: Mød op præcis! Porten til skoven lukkes, når gruppen 

er gået ind. Praktisk påklædning, solidt fodtøj og 
kikkerter en god idé. Turen er ikke egnet for klap-  
og barnevogne. Ingen hunde.

Oplev fuglenes morgensang på en vandretur gennem Høstemark Skov. 
Guiden fortæller historien om naturskoven og dens rige fugleliv med 
bl.a. ynglende kongeørn. Er vi stille er der gode chancer for at opleve 
krondyrene, der via deres græsning holder skoven lysåben og skaber 
optimale vilkår for insekter og planter. 

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

MAJ 2018MAJ 2018

http://www.rebildporten.dk
mailto:gratitude@meldinfo.dk


|31|

GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 94

Dato: Torsdag den 31. maj kl. 17-20
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å. 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping.

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest søndag den 27. maj på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj 

POULSTRUP KALKGRAV OVERRASKER STADIG 95

Dato: Torsdag den 31. maj kl. 18.30-21
Mødested: Poulstrup kalkgrav, Poulstrupvej 46, 9230 Svenstrup
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen for Naturstyrelsen 

Himmerland
OBS: Ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj 

anbefales.
Tag med på opdagelse i Poulstrup kalkgrav og oplev, hvordan naturen 
udvikler sig i det tidligere råstofområde – både den natur, der selv 
indfinder sig, og den, Naturstyrelsen har hjulpet på vej. I 2017 fandt 
vi et sandt flor af vilde gøgeurter, der groede, hvor man skulle tro, 
det var umuligt. Og kalkgravens hemmelige beboer, Europas største 
ugle, præsenterede sig på smukkeste vis. Så måske venter der nye

DEN BLOMSTRENDE FRUESKO 96

Dato: Torsdag den 31. maj kl. 19-21
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej, 9520 Skørping
Turledere: Biolog Karen Elizabeth Clausager, Rebild Kommune 

og Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 
Himmerland

På skrænterne i Bjergskoven er der en særegen plantevækst med 
blandt andet den smukke og sjældne orkidé Fruesko, der blomstrer 
i denne periode. På turen kan man også høre om trævæksten og de 
andre særlige vækster i denne gamle skov. Der fortælles om skovgræs-
ning, hvor kreaturer er med til at genskabe det åbne skovlandskab, 
som det så ud i tiden før fredskovs-forordningen fra 1805.

LIMFJORDEN OG LANDSKABET  97
– EN ”NATURLIG” LIMFJORDSFORTÆLLING

Dato: Lørdag den 2. juni kl. 10-17
Mødested: Lindholm Høje Museets hovedindgang,  

Vendilavej 11, 9400 Nr. Sundby
Turleder: Naturvejleder og Landmåler Tommy Jensen
OBS: Fornuftigt fodtøj og beklædning samt kikkert anbe-

fales. Husk egen frokost og drikkevarer. Frokosten 
indtages i det fri. Medbring evt. et siddeunderlag.

Tilmelding: Folkeuniversitetet i Aalborg på www.fuaalborg.dk
Pris: 395 kr. 
Tag med Folkeuniversitetet og naturvejleder Tommy Jensen på en 
natur- og kulturhistorisk rundtur i bus med fokus på Limfjorden. Vi 
vil besøge steder, hvor du givetvis aldrig har været før. Undervejs 
fortælles om Limfjordens geologi og bosætning og om, hvorfor 
 >>

fjorden ser ud som den gør i dag. På turen besøger vi blandt andet 
Lindholm Høje, Sebbersund og Aggersborg, der hører til nogle af de 
markante seværdigheder ved Limfjorden. Landskabet langs fjorden 
byder på en smuk og varieret natur med store udsigter og åbne 
vidder. Store områder i og ved fjorden er i dag vigtige rastepladser 
for trækfugle og udpeget som vigtige fuglebeskyttelsesområder. 
Limfjordens landskab har siden istiden ændret sig, og menneskene 
har sat deres spor i det højtliggende landskab og langs kysterne.

INDVIELSE AF DEN NYE REBILD BAKKER RUTE 98

Dato: Lørdag den 2. juni kl. 13-16 
Mødested: Ved RebildPorten, Rebildvej 25, 9520 Skørping. 

Den store P-plads til Rebild Bakker.
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Rold Skov Natur og 

Kulturcenter og Rebild Guiderne. 
OBS: Fornuftigt fodtøj da turen foregår i kuperet terræn.  

Man bestemmer selv hvilken turlængde man vil gå  
3,6 km eller ca. 10 km.

Vi holder indvielse på den nye certificerede vandrerute, der nu 
findes i 2 varianter med forskellig længde. Ruterne går forbi alle 
hovedattraktionerne i området og er det bedste bud på, hvordan du 
kan opleve Rebild Bakker på smukkeste vis. I dagens anledning vil 
guider på turen fortælle om områdets spændende geologi, natur- og 
kulturhistorie.

REBILD BAKKER, LILLE BLÅKILDE OG GRAVLEV SØ 99

Dato: Søndag den 3. juni kl. 13-16
Mødested: Ved RebildPorten, Rebildvej 25 A, 9520 Skørping 
Turleder: Rebild Guide Nina Værum
OBS: Turlængde cirka 8 km. Ikke velegnet for gang-

besværede. Husk praktisk fodtøj og overtøj efter 
vejret og evt. en termokande med te/kaffe. 

Pris: 25 kr. som betales kontant eller via MobilePay til 
guiden på dagen.

Første del af denne tur går gennem den smukkeste og mest spændende 
del af Rebild Bakker, idet vi følger ”hvid rute” som er en af de første 
ruter i Danmark, der er blevet certificeret for sin høje kvalitet. Turen 
går via Ravnkilde og følger østsiden af Lindenborg ådal med smuk 
udsigt over Gravlev Sø frem til Lille Blåkilde. Vi fortsætter over 
Lindenborg Å og går tilbage på vest-siden af dalen mod Gravlev 
sø og Gravlev by for til sidst at slutte med en tur tilbage igennem 
Rebild Bakker. 

KEND DIN SKOV – VEDSTED SKOV 100

Dato: Tirsdag den 5. juni kl. 18.30-20.30
Mødested: Parkeringspladsen ved Skørping Hallen, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Jens Chren
OBS: Det er en 4 km gåtur, så travesko anbefales.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen.
Vi starter ved Skørping Hallen. Emnerne er natur og kultur. Vi tager 
en naturskøn gåtur bagom skolen og hen til Røverknolden. Vedsted 
Skovhus og den nye kulsvierplads er de næste holdepunkter. Der 
fortælles om områdets laug og foreninger, der tager udgangspunkt i 
skoven. Vi ser på træernes måder at tilpasse sig, og vi ser eksempler på 
planter, der er uønskede i Danmark. Turen rundes af omkring det flotte 
sanatorium, der var med til at sætte Skørping på Danmarkskortet.
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SUMMENDE INSEKTLIV PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD 101

Dato: Onsdag den 6. juni kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Østre Kirkegård,  

Filstedvej 76, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med  

Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS: En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed 

velegnet for dårligt gående.
En spændende rundvisning med fokus på især de nye staudekvarterer 
på Østre Kirkegård i Vejgård, hvor der netop nu er et summende liv af 
mange forskellige flyvende insekter. Vi artsbestemmer insekterne og 
der fortælles om insekternes utrolige livscyklus. Ved udvalgte grave 
fortælles der spændende lokalhistoriske anekdoter, og vi ser nærmere 
på kirkegårdens mange forskellige træer og buske fra hele verden.

GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 102

Dato: Onsdag den 6. juni kl. 17-20   
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest søndag den 3. juni på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj

VANDRETUR I OXENDALEN  103
OG MAREN FINDS DALEN I MARIAGER 

Dato: Torsdag den 7. juni kl. 19-21
Mødested: P-plads ved Sødisbakkes Ridehal,  

Havndalvej 7, 9550 Mariager
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne  

og Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
Pris: 20 kr., som går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Kom med på en vandretur i de smukke dale, Oxendalen og Maren Finds 
Dalen, der forbinder Alstrup Krat-skovene med Mariager. De ligger 
godt gemt i skoven, men der er en fantastisk naturoplevelse i vente. 
Det er også en kulturhistorisk oplevelse, da vi vandrer i fodsporene 
på vores forfædre fra både bronzealder og jernalder.

OPDAGELSER PÅ PANORAMARUTEN 104

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 10-12
Mødested: Parkeringspladsen ved Lystbådehavnen,  

Nedre Strandvej, 9500 Hobro
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune 
OBS: Velegnet for børn
Kom med på opdagelse på Panoramaruten, som både har fantastiske 
udsigtspunkter, strand, skov og åbne arealer med urter, der blomstrer 
smukt i juni måned. Vi går en lille rundtur og kigger efter urter og 
planter, som kan bruges eller spises. Måske finder vi sjove ting, der 
kan bruges til kimsleg, når vi er tilbage ved lystbådehavnen, hvor 
der samme dag afholdes Havnens Dag med mange aktiviteter. En af 
dem er huskelegen ”kimsleg”.

SANSETUR MED HR. OG FRU RÆV 105

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 10-12
Mødested: Ved RebildPorten, Rebildvej 25, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Hanne Marko Christensen
OBS: Praktisk tøj/fodtøj afstemt efter vejr og vind. For 

børn med voksen ledsager.
Tilmelding: Til RebildPorten tlf. 99 88 90 00, husk navn og antal 

børn/voksne.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay 29 21 54 44 til 

guiden på dagen.
Vi skal ud i den friske luft sammen og høre historien om hr. og fru 
Ræv; måske dukker de selv op med sjove opgaver og lege. Hvem ved? 
Hr. og fru Ræv er et par kloge ræve, men somme tider får de skøre 
ideer og har derfor brug for hjælp til at løse nogle opgaver. Vi skal 
bruge alle vores sanser. Vi håber, I har lyst til at komme ud og hygge 
jer sammen med hr. og fru Ræv.

GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 106

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 10-13    
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å. 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping.

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest onsdag den 6. juni på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj

KULSVIDNING I ROLD SKOV  107
(VÆKKER DIN INDRE BONDERØV)

Dato: Lørdag den 9. juni fra kl. 10  
- søndag den 10. juni kl. 14

Mødested: Kulsvierpladsen nær Vedsted Skovhus. Parkering på 
Røverknoldens P-plads på Himmerlandsvej lige øst  
for byskiltet Rebild.

Turleder: Kulsvierlauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Vil du hjælpe lauget med årets kulsvidning, så er 

arbejdstøj en god idé.
Tilmelding: Til isrni@rebild.dk Du vil få tilsendt de praktiske 

oplysninger, du har brug for. Vil du kigge på eller 
prøve aktiviteterne med trækul, så møder du bare op. 

Kulsvierlauget i Rold Skov formidler et af skovens gamle håndværk 
ved at svide trækul i mile og i grube. Trækullet, som vi normalt kun 
kender fra grillen, formidler lauget gennem smede-aktiviteter og ved 
at lave glasperler m.m. Der er to steder i Danmark, det kan opleves: 
Grib Skov og Rold Skov. Og hvert sted kun én gang om året. Det er 
altså en unik naturoplevelse. Du kan trygt deltage; kulsvierlauget 
hjælper dig og hinanden med det praktiske, og du kan med fordel 
tage familien med. Savværket i Vedsted Skovhus lige ved siden af 
saver træ lørdag kl. 10-16 sideløbende med kulsvidningen – også et 
af skovens gamle håndværk. Kom og vær med, enten som deltager 
eller som tilskuer. Kulmilen åbnes onsdag den 17. oktober i uge 42.

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

JUNI 2018JUNI 2018

http://www.rebildporten.dk
http://www.rebildporten.dk
mailto:isrni@rebild.dk


|35|

BJERGESKOV OG SVINEHØJENE 108

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 13-15
Mødested: Havdalspladsen på Buderupholmvej  

mellem Skørping og Buderupholm
Turleder: Rebildguide Vivi Hensel
OBS: Turen foregår i kuperet terræn.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen.
Fra Havdalspladsen går vi ind i skoven og hen til et par store flotte 
gravhøje fra Bronzealderen, Svinehøjene der er det højeste punkt i 
Nørreskoven; der skal vi høre noget om de mennesker, der levede på 
denne tid. Vi fortsætter gennem en pragtfuld skov og kommer til en 
skøn plads med lys og udsigt. Måske ser vi råvildt undervejs. Derfra 
skal vi op ad bakke og kigge på andre af skovens seværdigheder.

HAVNENS DAG I EGENSE LYSTBÅDEHAVN 109

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 13
Mødested: Egense Lystbådhavn, Kystvej 1, Egense
Turleder: Aalborg Kommunes naturvejledere
Den lille, hyggelige lystbådehavn i Egense syder af aktiviteter. Her 
er der mulighed for at prøve kræfter med fjordens dyreliv og nyde 
mange forskellige vandaktiviteter. Smukke både med sejl eller motor 
viser, hvordan fjordens bølger kan bruges på en spændende, rekreativ 
måde. Naturvejlederen er guide på en naturvandring kl. 13. Her går vi 
en rundtur på havnen og undervejs fortælles om områdets spændende 
plante- og dyreliv. Der knytter sig en drabelig historie til denne 
del af Kattegatkysten; den kommer du naturligvis også til at høre.

I BUS GENNEM JOHS. V. JENSENS VESTHIMMERLAND  110
OG VANDRETUR I HVERRESTRUP BAKKER

Dato: Lørdag den 9. juni kl. 13-17
Mødested: Farsø Busterminal
Turledere: Else Marie Drost, Johannes V. Jensen Museet og  

Ellen Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening
OBS: Husk passende fodtøj til travetur. Oplysninger om 

Hverrestrup Bakker kan downloades fra  
www.fredninger.dk/fredning/hverrestrup-bakker/

Tilmelding: Senest onsdag den 6. juni til vesthimmerland@dn.dk, 
tlf. 40 51 52 13 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, 
tlf. 24 42 01 25 / 22 75 35 44.

Pris: 150 kr. inkl. bus og kaffe m. brød.
Vi følger i Nobelpris-modtagerens fodspor til steder, som havde stor 
betydning for ham i hans barndoms- og ungdomsår, og til lokaliteter, 
hvor flere af Himmerlandshistorierne har deres udspring. Bussen 
følger ruten Hvalpsund, Louns, Gedsted og Guldager. Undervejs 
fortælles om Johannes V.’s Vesthimmerland. Fra Guldager går turen 
til Skatskoven og Hverrestrup Bakker med en indlagt travetur, hvor 
der berettes om områdets natur- og kulturhistorie. Her serveres 
kaffe med brød.

MOSETUR  111

Dato: Søndag den 10. juni kl. 9.30-14
Mødested: Parkeringspladsen ved Grøndalen  

for enden af Rebild Skovhusevej
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis. >>

Skovens største kæmpehøj skal vi besøge, inden vi går gennem Rit-
mesterskoven og fortsætter gennem Store Økssø mose og Havemosen 
til Store Økssøs bedste udsigt. Vi skal se dyrene ved Krogmose og 
Luskimose, hvorfra vi går videre til Troldefaldet og tilbage til bilerne.

PILGRIMSVANDRING  112
I DET NATURSKØNNE LANDSKAB VED TESTRUP

Dato: Søndag den 10. juni kl. 9.30 - ca. 17
Mødested: Testrup kirke, Testrupvej 138, 9620 Aalestrup
Arr: Beboerforeningerne i Testrup og Skivum samt Testrup 

menighedsråd
Pris: 75 kr. inkl. formiddags-bolle, sandwich til frokost og 

let aftensmad. 
Tilmelding: Senest søndag den 3. juni på tlf./SMS til Mie 41 17 71 60 

eller Lis 24 99 98 92. Bindende tilmelding.
Træk stikket ud og tag med på en vandring i det naturskønne område 
omring Testrup, Hverrrestrup, Simested og Østerbølle. På en 18 km 
lang vandring kommer vi forbi hærveje, kirker, istidslandskaber, 
ådale og mange af naturens stillekupéer. På ruten er der indslag i 
Hverrestrup Bakker ved naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 
Kommune samt indslag v/Simested og Østerbølle og Testrup kirker. 
 
HESTEDAG OG HISTORISK DYRSKUE 113

Dato: Søndag den 10. juni kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis.
Hestedagen på Hessel viser blandt andet, hvordan markarbejdet blev 
gjort i gamle dage uden brug af traktorer og moderne hjælpemidler. 
Du kan se, hvordan der bliver harvet og pløjet. Hestedagen er slået 
sammen med det historiske dyrskue med præsentation af gamle, 
danske bevaringsværdige husdyr-racer og forskellige veteranmaskiner. 
 
HONNINGSLYNGEDAG PÅ BOLDRUP MUSEUM 114

Dato: Søndag den 10. juni kl. 10-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Formand for Boldrup Museums Bilaug, Poul Erik 

Knudsen
Pris: Gratis entré. Kaffe og kage: 40 kr.
Boldrup Museums Bilaug slynger den første honning fra museets 
bigård. Vær med til at slynge det flydende ”guld” og smag en masse 
forskellige lækkerier med honning. En dag for hele familien med 
den søde tand på det lille, stråtækte husmandssted i den skønne 
natur i Simested ådal. 

MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL 115

Dato:  Tirsdag den 12. juni kl. 18.30 - ca. 20
Mødested: Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig. Aflyses v/under 5 deltagere.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 20 80 59 21
Pris: 50 kr./person
Samme arrangement som tur 88 den 23. maj.
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HELTZEN PUMPELAG OG ENGE  116
– ET NYT LAVBUNDSPROJEKT

Dato: Tirsdag den 12. juni kl. 18.30 - ca. 20.30
Mødested: Østervangsvej 91, Øby, 8830 Tjele
Turledere: Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen 

Himmerland og landmand Lars Bo Heltzen
OBS: Turen foregår delvist i ujævnt og fugtigt terræn. Husk 

solidt og vandtæt fodtøj. 
I foråret 2018 kører afvandingspumperne i Heltzen pumpelag for 
sidste gang. Men denne gang kun for at gøre det muligt at etablere 
det nye 139 hektar store lavbundsprojekt, hvor der genskabes søer 
og våde enge til gavn for klima, miljø og natur. Kom og oplev og hør 
om tilblivelsen af et nyt stort jomfrulig naturområde for foden af Ø 
bakker og midt i Nørreådalen. 

BYVANDRING I THIT OG JOHS. V. JENSENS FØDEBY FARSØ 117

Dato: Tirsdag den 12. juni kl. 19-21
Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Turleder: Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet 
Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen 

Museet.
Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits 
spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem  
Farsø by, hvor Inger-Lise Jæger beretter om de steder, som havde stor 
betydning for familien Jensen og de to søskende Thit og Johannes  
– bl.a. kirken og kirkegården med familien Jensens gravsted, apo-
teket, barndomshjemmet og Johs. V’s fødehjem, som i dag er museum 
for forfatteren. Aftenen afsluttes med rundvisning på museet og 
en kop kaffe. 

NATUR, KULTUR OG VILD MAD VED NØRHOLM 118

Dato: Onsdag den 13. juni kl. 17-20
Mødested: Ved Nørholm Landingsplads og Limfjorden
Turledere: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch i 

samarbejde med Nørholm og Omegns Borgerforening
OBS: Rejestrygenet og Waders i børne- og voksenstørrelser 

kan lånes på stedet. Husk mad og drikke til eget 
forbrug.

Alle interesserede bydes velkomne til spændende friluftsaktiviteter 
med fokus på naturens spisekammer ved Nørholm. For børnefamilier 
arrangeres der reje- og krabbefiskeri på det lave vand under kyndig 
vejledning. Fangsten tilberedes på bål til velsmagende smagsprøver 
og som supplement til den medbragte madpakke. Samtidigt afholder 
vi en vandring langs med fjordstranden, hvor der fortælles om 
Nørholmområdets helt specielle naturforhold og kulturhistorie. 
Desuden kan du undervejs få ny viden om den mangfoldighed af 
sunde, vilde spiselige urter, der vokser langs med Limfjorden.

FRYSESLOTTET OG KRIGENS SPOR 119

Dato: Torsdag den 14. juni kl. 18.30-20.30
Mødested: Skørping Skoles P-plads.
Turleder: Rebildguide Ole Jensen
OBS: Turen er uegnet for gangbesværede. Medbring gerne 

kaffe. 
Pris: 25 kr. kontant eller MobilePay.
 >>

Turen starter ved Ugleporten, fortsætter til Skørping Bys flotteste 
bygværk opført i urgotisk stil: ”Brystsyge Hospitalet”. Selvforsyning 
var nøgleordet i 1906. Her var alt på ét sted, et helt selvkørende 
minisamfund med vand, varme, el, grisestald, grøntsags-gartneri 
og hønse- og kaninhold. Vi fortsætter ind i skoven og ser på spor 
fra 2. Verdenskrig og tiden efter. Til slut runder vi ”ønskestenen” 
og Vagthuset på Mosevej.

AALBORG REGATTA 120

Dato: Fredag den 15. juni kl. 9.30-12.30
Mødested: Utzonparken, Aalborg Havnefront
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Aalborg Events
Aalborg Regatta er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor også 
skolernes mindste klasser har mulighed for at få en spændende 
oplevelse. Naturvejlederne deltager med et naturværksted på havne- 
fronten. Her kommer en lind strøm af skoleklasser i løbet af for-
middagen, og prøver at klappe en krabbe og koge en reje. Under 
kyndig vejledning bliver den kommende generation lidt klogere på 
Limfjordens spændende dyreliv. Alle er velkommen til at kikke poderne 
over skuldrene og lytte til visdomsordene. Der er også mulighed for 
at høre, hvordan du selv kan fange og tilberede rejer.

VILDE BLOMSTERS DAG PÅ FREDES ENG I SVENSTRUP  121

Dato: Søndag den 17. juni kl. 10-12
Mødested: Dall Møllevej, ved en markvej th. i selve svinget efter 

nedkørsel fra broen over jernbanen i Svenstrup.
Turleder: Jørgen Balslev Hansen, Terkel Arnfred og Anne Marie 

Steffensen
OBS: Evt. gummistøvler og en kop kaffe.
Fredes eng i Svenstrup blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse 
med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har 
i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld 
projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening, så engen efter 
mange år igen kan blive afgræsset. Med i projektet hører, at områdets 
planteliv bliver fulgt i en 5-årig periode, og at græsningens betydning 
formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, 
et vandløb og et par søer. Da engens flora endnu ikke er kortlagt, 
kan vi sikkert øge artslisten betydeligt. Engen har ikke været gødet 
i mange år.

SLÅ EN ENG (FIND DIN INDRE BONDERØV· 2) 122

Dato: Søndag den 17. juni kl. 10-14
Mødested: Engen ved Kovsbækken, følg skiltene langs grusvejen 

ind mod Ravnkilden i bunden af Rebild Bakker
Turleder: Lelauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Der kan være vådt på engen, så gummistøvler er en 

god idé. Desuden madpakke og drikkelse til frokosten.
Lelauget vil på turen lave en registrering af den botanik, der står 
på engen, for at se, om de årlige slåninger har en effekt. Der er 
mulighed for at slå halvdelen af engen med høle, så kom og lær tek- 
nikken og gør en forskel. 
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ST. ØKSSØ – MOSEN – JÆTTERNES BAGHAVE OG RØVERE  123

Dato: Søndag den 17. juni kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen
Turleder: Rebildguide Vivi Hensel
OBS: Turen foregår i jævnt terræn.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen. 
Med udgangspunkt i Mosskov pavillonen går vi ned til St. Økssø, 
som vi følger lidt, inden vi krydser over mosen for at komme op til 
Jætternes Baghave. Der fortælles om skovens historie. Videre omkring 
Røverstuen, hvor der vil blive talt om røvere og andet fra Rold Skovs 
fortid. Vi besøger ligeledes Hestegraven og kommer forbi Ll. Økssø 
Mose, inden vi igen er tilbage ved Mosskovpavillonen. 

NATURTJEK OG VILDE BLOMSTER 124

Dato: Søndag den 17. juni kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Vissevej 54, 9210 Aalborg SØ,  

ved hovedindgangen til Kongshøj Skov
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Anton Thøger Larsen 

fra Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg
OBS: Benyt P-pladsen ved Gug Boldklub. Husk efter-

middagskaffe, mobiltelefon og egen feltflora.
De Vilde Blomsters Dag i Norden er dagen, hvor Dansk Botanisk 
Forening udbreder kendskabet til de mange smukke vilde planter, 
der findes i den nordiske natur. I Kongshøj Skov gennemgår vi den 
perlerække af vilde blomster, bl.a. den sjældne Purpur gøgeurt, der 
vokser netop her. Naturvejlederne artsbestemmer og fortæller flere 
af de sjove historier og myter, der knytter sig til vilde blomster. Mens 
vi nyder eftermiddagskaffen på toppen af Kongshøj, orienteres der 
også om skovens naturnære drift, hvor der i naturplejen, tages hensyn 
til de vilde blomster. Vi demonstrerer, hvordan appen Naturtjek fra 
DN virker i praksis på mobiltelefon.

GULDBÆKKENS MØLLER  125

Dato: Søndag den 17. juni (International Mølledag)  
kl. 13-16

Mødested: P-pladsen ved Godthaab Hammerværk,  
Zincksvej 1, Godthaab, 9230 Svenstrup

Turleder: Peter Jørgensen, Museet Godthaab Hammerværk.
Pris: 40 kr. for voksne. Ledsagende børn u. 18 år gratis.
Med udgangspunkt i landskabsmodellen over Zincksparken fortælles 
beretningen om udnyttelsen af Guldbækkens vand siden Middelalderen.  
På vandreturen ad parkens stisystem besøges Ridemands Mølle og 
Godthaab Hammerværk. Østre og Vestre Møllerne i Svenstrup og 
datidens dambrug, som også udnyttede Guldbækkens vand, indgår 
i beretningen. Hammerværkets vandkraftdrevne maskiner sættes i 
gang, og turen slutter i Hammerværkets café, hvor film og fotos fra 
Guldbækken vises. Turen er på ca. 2 km.

SKOVGRÆSNING REDDER DEN GAMLE EGESKOV 126

Dato: Onsdag den 20. juni kl. 18 - ca. 21
Mødested: Skindbjerglund Skov. Skindbjerglundvej 6,  

9520 Skørping er nærmeste adresse. Fortsæt ad 
grusvejen til skilt, der viser til højre mod skoven. 

Turleder: Skovfoged Leif Lyngsø, Naturstyrelsen Himmerland
OBS: Husk praktisk fodtøj til ujævnt terræn.
 >>

Vi går en tur i egeskoven i Skindbjerglund, der rummer de sidste 
rester af den gamle egeskov, som tidligere var udbredt i Rold Skov. 
Vi ser på de naturplejetiltag, der er lavet i skoven, bl.a. hvorfor krea- 
turgræsning har en afgørende indflydelse på at sikre skovens fremtid.

SNAPSETUR TIL NØRAGER SKOV 127

Dato: Onsdag den 20. juni kl. 19
Mødested: P-pladsen v. Nørager Hundeskov, Sortebakken 11, 

9610 Nørager. Indkørsel fra Løgstørvej, fortsæt af 
grusvejen forbi børnehaven Solstrålen.

Turleder: Alice Østergaard, Boldrup Museums Snapselaug, 
naturvejleder Gert Rubæk, Boldrup Museum, Rebild 
Turistforening m.fl.

OBS: Turen foregår i meget ujævnt terræn. Øl/vand kan 
købes. Der kan betales med kontanter eller MobilePay. 
Dankort kan ikke bruges. 

Tilmelding: Tilmelding til RebildPorten senest fredag den 15. juni 
på mail info@rebildporten.dk eller tlf. 99 88 90 00.  
Maks. 100 deltagere.

Pris: 50 kr. inkl. smagsprøver på snaps og røget ørred.
Medlemmer af Boldrup Museums Snapselaug og Rebild Turistforening 
inviterer til snapsetur i det afvekslende og kuperede skovområde ved 
Nørager. Vi kigger på områdets planter, med fokus på de gode urter til 
kryddersnapsen. Vi samler urter og snakker om, hvordan man laver sin 
egen kryddersnaps. Der serveres selvfølgelig smagsprøver, og aftenen 
slutter med en varm røget ørred, der skylles ned med kryddersnaps.

MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD  128

Dato: Torsdag den 21. juni kl. 18.30 
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke,  

Klosterstien 12, 9550 Mariager
Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind  

og vejr.
Pris: 25 kr. Gratis for børn og medlemmer af Birgitta-

foreningen.
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne mid-
sommeraften langs den smukke Mariager Fjord, hvor beretningen 
om Noas ark formidles på humoristisk og poetisk vis – frit efter 
Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og 
vi afrunder vandringen med midsommersange og hyggeligt samvær 
ved bålpladsen i Mariagers klosterhave. 

SANKT HANS NATURVANDRING PÅ LOUNS 129

Dato: Lørdag den 23. juni kl. 10-13
Mødested: Naturbasen på Louns, Hesselvej 44, 9640 Farsø
Arr: Hortonom Lone Kjær og naturvejleder Karin Winther, 

Vesthimmerlands Kommune 
OBS: Tag madpakken med. Turen er ca. 6 km lang og ikke 

for gangbesværede.
Naturen er på sit højeste, og denne dag har blomsterne ifølge gammel 
folketro specielle kræfter. Vi går en tur i det skønne istidslandskab 
på jagt efter fem forskellige sjældne og fredede orkideer. Er der 
ugifte skønjomfruer med på turen, så finder vi også ni forskellige 
blomster, som de kan bruge til at finde og se deres tilkommende med. 
Vi kommer forbi Hessel, hvor snapselauget byder på en Lounsbitter.
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SANKT HANS AFTEN PÅ LIVØ 130

Dato: Lørdag den 23. juni kl. 18-22
Mødested: Livø Kro 
Arr: Naturstyrelsen Himmerland og Livø Feriecenter
OBS: Se færgeafgange på www.miniline.dk eller  

tlf. 40 30 70 06. Mulighed for overnatning på Livø 
Feriecenter www.livo.dk eller hjemtur med ekstra 
sejlads kl. 22. Følg med på www.livoeavlsgaard.dk  
samt på Livø Feriecenters Facebook, hvor du løbende 
kan læse mere om arrangementet. 

Hold Skt. Hans aften på Livø sammen med de lokale beboere. Der 
kan købes aftensmad på Kroen fra kl. 18. Derefter fortsætter vi til 
bålpladsen, hvor magien ved bålet breder sig. Når bålet er brændt ned 
og midsommersangen er sunget, er der mulighed for ekstra sejlads 
tilbage til fastlandet kl. 22. 

LIMFJORDENS KOLONIHAVER 131

Dato: Onsdag den 27. juni kl. 19
Mødested: P-pladsen ved Egholmfærgens færgeleje  

på Aalborg-siden
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen  

i samarbejde med Aalborg Fjordhaver
OBS: Gåtur på ca. 6 kilometer.
Vestre Fjordpark har rejst sig som en af Aalborg’s mest spændende 
attraktioner. Fantastisk arkitektur i kombination med vidunderlig 
natur er absolut et besøg værd. Vi besøger Fjordhuset, der drives 
af naturvejlederne og forskellige foreninger med tilknytning til det 
våde element. Herfra går turen gennem Vestre Fjordpark og videre 
langs fjorden til jernbanebroen/kulturbroen. Vi krydser fjorden til 
Fjordhavernes flydebro, og her bliver vi mødt af medlemmer fra 
den lille forening, der dyrker blåmuslinger på tove. De fortæller 
om deres utraditionelle haver. Midt i Limfjordens spisekammer 
vokser velsmagende afgrøder, der høstes ligesom grøntsagerne i en 
kolonihave. Efter besøget går turen atter tilbage til Vestre Fjordpark.

ØKOLOGISK MARKVANDRING PÅ HESSEL 132

Dato: Onsdag den 27. juni kl. 19
Mødested: P-pladsen udenfor Museet Herregården Hessel, 

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turledere: Den økologiske landmandsfamilie  

Janni og Peter Sørensen
OBS: Tag praktisk fodtøj og overtøj på. Ikke kørestoleegnet 

eller egnet for dårlig gående.
På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi nyder 
den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen. På vores 
gåtur fortæller Hessels nabo, en økologiske landmandsfamilie, om 
økologiske madvarer, dyrkning af rodfrugter, landbrug og om stude-
drift samt meget andet. Kom og vær med på denne dejlige tur. 

STORE KAGEDAG 133

Dato: Søndag den 1. juli kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Pris: 100 kr. inkl. billet, kager og kaffe ad libitum.  

Børn 7-13 år 30 kr.
OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Kom og smag alverdens kager efter gamle og nye opskrifter. Først de  
bløde ”stopkager”: boller, kringler, søsterkage. Så pladekager, honning- 
kager, tørkager, tærter og lagkager. Til sidst småkager. Spænd bæltet 
ud og vær med.

STORE BADEDAG – I LOBELIASØEN 134

Dato: Tirsdag den 3. juli. kl. 13-15
Mødested: Navnsø Præstevej, 9600 Aars
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen  

og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 
Kommune

Navnsø kaldes for en lobelia-sø efter en plante, som vokser på bunden. 
I juli er søen omkranset af et bælte af hvide lobelieblomster. Søen er 
en rigtig hedesø med sandbund, lav dybde og klart, næringsfattigt 
vand. Navnsø, siger vi, er en af de reneste søer i Vesthimmerland, 
men passer det nu også? Det kan du være med til at finde ud af, da 
vi denne dag tjekker dyr, planter og vand. 

RÅVAREMARKED I HALS 135

Dato: Onsdag den 4. juli kl. 10-14
Mødested: Hals Havn ved Søspejdernes klubhus
Turleder: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen 

i samarbejde med Hals Turistforening og Hals 
Søspejdere

Hals Råvaremarked er et af Danmarks mest stemningsfulde og mest 
besøgte markeder. Torvemarkedet i Hals har mere end 100 stande. 
Her kan man opleve den hyggelige markedsstemning kombineret med 
servering af mad, kolde drikke og levende musik. Naturvejlederne 
sætter fokus på Limfjordens spændende dyre- og planteliv. Ved 
Søspejdernes klubhus kan du høre mere om fjordens smådyr og 
spiselige planter. Du kan også få gode tips til lystfiskeri i fjorden 
eller ude i Kattegat, mens rygeovnen får smagsprøver af friskfanget 
fisk til at smage himmelsk.

GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 136

Dato: Torsdag den 5. juli kl. 10-13    
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å. 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping.

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest søndag den 1. juli på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj
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VILD MAD – NATURSKOLE· 1 137

Dato: Torsdag den 5. juli. kl. 11-13.30
Mødested: Næsbydale Badehotel Næsbydalevej 15, 9681 Ranum
Arr: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 

Kommune. 
Pris: 100 kr.
Tilmelding: karin@naturekspeditionen.dk eller tlf. 30 32 49 39 

senest 5. juli kl. 12. Maks. 30 pladser.
Smag på og oplev den fantastiske natur ved Limfjorden, når natur-
vejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune guider på en 
anderledes naturoplevelse med indsamling af planter ved Næsbydale 
Badehotel og fiskeri i Limfjorden. Efterfølgende tilberedes smags-
prøver i ”VILD MAD køkkenet”. I forbindelse med arrangementet 
fortæller ejerne om badehotellet.

SMAG PÅ NYSLYNGET HONNING – BIAVL FOR BØRN 138

Dato: Torsdag den 5. juli kl. 13-15
Mødested: Skolebigården ved Infohuset i Østerådalen,  

Over Kæret 11, 9000 Aalborg
Arr: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen 

i samarbejde med erfarne biavlere fra Aalborg 
Biavlerforening

OBS: Der udlånes bi-anorakker med bitætte slør, når  
vi tilser bierne.

Børnefamilier med sommerferie bydes indenfor i biernes forunderlige 
verden i skolebigården ved Infohuset i Østerådalen. Iført bi-anorakker 
med slør og under kyndig vejledning besigtiger vi en fredelig bi-
familie, ser på bidronningen og de mange flittige arbejderbier, der lige 
nu har travlt med at indsamle sommerens blomsternektar og pollen. 
Indendørs i Infohuset starter vi honningslyngen, og alle deltagere 
kan her smage nyslynget honning på friskbagt brød. Hør også om 
biernes vigtige bestøvningsarbejde for vilde blomster i naturen, for 
frugtavl, landbrugsafgrøder og om honning som læge og helsemiddel.

REBILD BAKKER GENNEM 100 ÅR – PÅ 2 TIMER  139

Dato: Torsdag den 5. juli kl. 19-21
Mødested: RebildPorten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Peter Henneby
OBS: Fodtøj til op og ned ad bakker/trapper.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 

dagen.
Som start på turen ser vi på bygningerne rundt om parkeringspladsen 
på toppen af Rebild Bakker. Ved indgangen til Nationalparken hører 
vi om minder fra 2. Verdenskrig og udvandringen til Amerika. På 
Rebild Bakkers højeste punkt ser vi de specielle Rebild-bøge og nyder 
udsigten over Gravlev Ådal. På vej ned hører vi bl.a. om krybskytten 
Lars Kjær og i bunden af bakkerne lidt om træer og buske samt den 
navnkundige skovrider Jens Hvass. Næsten oppe standser vi ved  
4. juli-festpladsen. 

REBILD BAKKER GENNEM 100 ÅR – PÅ 2 TIMER  140

Dato: Søndag den 8. juli kl. 14-16
Mødested: RebildPorten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Peter Henneby
OBS: Fodtøj til op og ned ad bakker/trapper.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 

dagen.
Samme tur som tur 139 den 5. juli. 

VILD MAD – NATURSKOLE· 2 141

Dato: Mandag den 9. juli kl. 11-13.30
Mødested: Naturbasen Uhrehøje Plantage, Farsøvej 95A, Farsø
Arr: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 

Kommune 
Pris: 100 kr.
Tilmelding: Til karin@naturekspeditionen.dk eller tlf. 30 32 49 39 

senest 9. juli kl. 12. Maks. 30 pladser.
Skolerne holder ferie, men VildMad skolen for Naturnørder holder 
åben. Et familiearrangement, hvor vi indsamler råvarer i naturens 
spisekammer. Smag på og oplev den fantastiske natur i Uhrehøje, når 
Naturekspeditionen, det rullende naturcenter med naturvejleder Karin 
Winther, guider på en anderledes naturoplevelse med indsamling af 
planter. Efterfølgende tilberedes smagsprøver i ”VILD MAD køkkenet”.

BYVANDRING I THIT OG JOHS. V. JENSENS FØDEBY FARSØ 142

Dato: Tirsdag den 10. juli kl. 19-21
Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Turleder: Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet 
Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen 

Museet.
Samme arrangement som tur 117 den 12. juni. 

VILDMAD – NATURSKOLE· 3 143

Dato: Torsdag den 12. juli kl. 11-13.30
Mødested: Naturbasen Uhrehøje Plantage, Farsøvej 95A, Farsø
Arr: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 

Kommune 
Pris: 100 kr.
Tilmelding: På karin@naturekspeditionen.dk eller 30 32 49 39 

senest 9. juli kl. 12. Maks. 30 pladser
Samme tur som tur 141 den 9. juli. 

REBILD BAKKER I RO OG MAG 144

Dato: Søndag den 15. juli kl. 13-15
Mødested: RebildPorten, Rebildvej 25 A, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Marie-Louise Maarup
OBS: Turen foregår i roligt tempo, så alle, der er rimeligt 

godt gående, kan deltage.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 

dagen.
Rebild Bakker byder på mange seværdigheder og på denne tur kan 
man bl.a. høre om Max Henius, Rebildfesten, udvandring, tyskerne 
på Sønderkol, Top Karen og Cimbrerstenen. Der vil også blive fortalt 
om dannelsen af Rebild Bakker, og hvad man gør for at bevare 
hedelandskabet. Undervejs vil vi stoppe ved et udsigtspunkt, hvorfra 
der er en fantastisk udsigt over området.
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MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL 145

Dato: Mandag den 16. juli kl. 18.30 - ca. 20
Mødested: Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig. Aflyses v/under 5 deltagere.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 20 80 59 21.
Pris: 50 kr./person.
Samme arrangement som tur 88 den 23. maj.

ØKOLOGISK SOMMERAFTEN PÅ LIVØ  146

Dato: Mandag den 23. juli kl. 15.30-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten 

Kjærgaard, Livø Avlsgård 
OBS: Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06. 

Der vil efter arrangementet være en ekstra afgang fra 
Livø, som ikke fremgår af sejlplanen. 

Tilmelding: Senest den 21. juli på tlf. 20 14 48 90  
eller tlf. 22 38 01 90.

Pris: Ialt for færgebillet, rundvisning og aftensmad: 
Voksne: 240 kr. Børn under 12 år: 110 kr. Billet til 
hele arrangementet købes på færgen og gælder som 
entré til middagen. 

Mød landmandsfamilien på Livø. Vi går en tur i marken for at se på og 
høre om det økologiske landbrug, hvor de mange forskellige afgrøder 
snart er klar til høst. Efter turen spiser vi sammen på gårdspladsen 
under lindetræerne, hvor maden vil være tilberedt af øens produkter. 
Se også www.livoeavlsgaard.dk for mere info.

ØKOLOGISK SOMMERAFTEN PÅ LIVØ  147

Dato: Torsdag den 26. juli kl. 15.30-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten 

Kjærgaard, Livø Avlsgård 
OBS: Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06. 

Der vil efter arrangementet være en ekstra afgang fra 
Livø, som ikke fremgår af sejlplanen.

Tilmelding: Senest den 24. juli på tlf. 20 14 48 90  
eller tlf. 22 38 01 90.

Pris: Ialt for færgebillet, rundvisning og aftensmad: 
Voksne: 240 kr. Børn under 12 år: 110 kr. Billet til 
hele arrangementet købes på færgen og gælder som 
entré til middagen. 

Samme arrangement som tur 146 den 23. juli.
 
DE STORE HUSFLIDSDAGE PÅ MUSEUM REBILD 148

Dato: Fredag den 27. juli og lørdag den 28. juli kl. 10-17
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Arr: Museum Rebild i samarbejde med lokale husflidsfolk
Pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.
 >>

Her kan hele familien få et enestående indblik i en lang række gamle 
håndværks- og husflidsfag. Der er både udstillinger og mulighed for 
at prøve selv. Husfliden har udviklet sig gennem århundreder fra at 
være til pynt og gavn i det gamle landbosamfund til nutidens meget 
kreative produkter i nyt design. Der arbejdes i træ, ler, glas, tekstil, 
halm, reb og meget mere.

INDSAMLING AF SNAPSEURTER PÅ LOUNS HALVØEN 149

Dato: Lørdag den 28. juli kl. 14 - ca. 16.30
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Arr: Hessel snapselaug
OBS: Medbring en kurv, saks og evt. nogle avissider.  

Turen er uegnet for dårligt gående og heller ikke 
kørestoleegnet.

Pris: 50 kr. inkl. smagsprøver efter turen.
Vi tager på en vandretur i den smukke og delvist fredede natur på 
Lounshalvøen. Undervejs indsamler vi urterne til den navnkundige 
Hessel-bitter. Andre velegnede snapseurter indsamles også. Vi af-
slutter vandreturen i urtehaven på Herregården Hessel. 

REBILD BAKKER OG HØJ PULS 150

Dato: Søndag den 29. juli kl. 13-15
Mødested: RebildPorten, Rebildvej 25 A, 9520 Skørping
Turleder: Rebildguide Marie-Louise Maarup
OBS: Da turen foregår i kuperet terræn anbefales rimelig 

god kondition og fornuftigt fodtøj.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen.
På denne tur i Rebild Bakker kan man både få pulsen op og høre 
om Max Henius, Rebildfesten, tyskerne på Sønderkol, Top Karen og 
Cimbrerstenen. Der vil også blive fortalt om dannelsen af Rebild 
Bakker, og hvad man gør for at bevare hedelandskabet.

TO-DAGES PILGRIMVANDRING OVER LAND OG FJORD  151

Dato: Lørdag den 4. august og søndag den 5. august kl. 9
Mødested: Lystbådehavnen i Hobro
Turleder: Naturguide Anette Klattrup i samarbejde med 

Birgittaforeningen
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning og madpakke til 

frokost den første dag.
Tilmelding: Til Anette abk.21@live.dk / mobil 22 17 61 22.
Pris: 500 kr. for guidning, færgebillet, overnatning og 

forplejning fra lørdag eftermiddag.
Fra Hobro vandrer vi ad Panoramaruten mod Bramslev Bakker, hvorfra 
vi sejler med turbåden Svanen til Mariager. Turlederen fortæller 
om områdets natur og historie og indfletter digte og skriftsteder 
i sin beretning undervejs. I Mariager overnatter vi i det hyggelige 
pilgrimsherberg Birgittahuset og besøger kirken og det smukke 
Munkholm-anlæg samt Rosenhaven. Lørdag aften samles vi omkring 
bålet i klosterhaven inden vi dagen efter igen vandrer langs fjorden 
tilbage til Hobro. 

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort
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GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 152

Dato: Lørdag den 4. august kl. 10-13   
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest onsdag den 1. august på www.rebildporten.dk 

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj

BYVANDRING I THIT OG JOHS. V. JENSENS FØDEBY FARSØ 153

Dato: Onsdag den 8. august kl. 19-21
Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Turleder: Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet 
Turleder: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen 

Museet.
Samme arrangement som tur 117 den 12. juni. 

ST. ØKSSØ OG ST. ØKSSØ MOSE 154

Dato: Torsdag den 9. august kl. 19-21
Mødested: Mosskovpavilionen, Møldrupvej 34, 9520 Skørping 
Turleder: Rebildguide Jens Vinge 
OBS: Hensigtsmæssig påklædning og fodtøj. Tag gerne 

kaffe/te med. Hund er ikke tilladt på turen. 
Pris: 25 kr./person. MobilePay haves. 
På en guidet vandretur rundt om den smukke St. Økssø (3 km) passerer 
vi forbi St. Økssø Mose. Her ser vi på det store genopretningsprojekt 
af Højmosen. Hvordan er sundhedstilstanden på Højmosen? Findes 
der levende spagnum mosser? Husk at medbringe en hat, som skal 
bæres ved færdsel på selve højmosen! Forklaring gives på turen. 
Hvorfor har St. Økssø brunt vand? Undervejs ser vi på den aktuelle 
flora og fauna.

VANDRETUR PÅ KYSTSTIEN VED ØSTER HURUP  155

Dato: Lørdag den 11. august kl. 10-12
Mødested: P plads ved Fugletårnet nord for  

Kattegat Strand Camping,  
Dokkedalvej 102, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne og Inger Taylor, 
Mariagerfjord Kommune

Pris: 20 kr., som går til at støtte Julemærkehjemmet  
i Hobro.

Kom med på en smuk vandretur rundt i den lave skov, der vokser 
tæt på kysten, lidt i læ bag klitter langs østkysten. Skovbunden er 
dækket af et smukt tæppe af lyng og tyttebær, som i august ofte 
står i fuld flor.

HØSTDAG PÅ HESSEL 156

Dato: Søndag den 12. august kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris: 80 kr. Børn under 13 år gratis.
Høstdagen på Hessel er årets største arrangement med levendegørelse 
alle steder. Små eller store skuespil hvor høstpiger og karle viser, 
hvordan høsten foregik sidst i 1800-tallet. Efter at dagens høst er 
ovre, bydes der til høstgilde og dans. Familien Elle kommer kørende 
i stadsvogne hjem fra høstgudstjeneste til høstgildet. Der bankes 
og arbejdes i smedjen, vaskekonerne har travlt, hestevogne kører 
ture med vore gæster, der laves reb hos rebslageren, og vævepigerne 
arbejder på de store skaftevæve. Også de mange boder og cafeen 
syder af aktivitet. På markerne kører veteranklubben Vesthimmerland 
med gamle traktorer og høstredskaber og viser høstarbejde, som det 
kunne foregå først i 1900-tallet. Dagen slutter med folkedans for alle. 

MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL 157

Dato: Mandag den 13. august kl. 18.30 - ca. 20
Mødested: Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig. Aflyses v/under 5 deltagere.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 20 80 59 21.
Pris: 50 kr./person.
Samme arrangement som tur 88 den 23. maj.

KRYDDERSNAPSEAFTEN I URTEHAVEN OG ”ÅBNE” HUSE 158

Dato: Onsdag den 15. august kl. 19-20.30
Mødested: Urtehaven i Lindholm,  

Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med  

Kaj Tingleff fra snapselauget ”Cimbrerne” og  
Aase Daarbak fra Sundby Samlingerne

OBS: Medbring et lille glas til snapsesmagsprøver.
Selvom Urtehaven i Lindholm er under omlægning til en fremtidig 
staudehave, kan havens mange forskellige træer og buske være til stor 
inspiration, når du vil lære at krydre din egen snaps. Hele aftenen 
vil snapselauget ”Cimbrerne” og naturvejlederen, fortælle om de 
bedste snapserecepter direkte ved Urtehavens særligt velegnede 
snapsetræer som paradisæble, røn, valnød og vingevalnød. Fri-
villige medarbejdere fra Sundby Samlingerne holder havens smukke 
kulturhistoriske bygninger åbne, og du kan her opleve den helt 
specielle stemning, som knytter sig til den gamle Raschsgaard, 
Pibemagerhuset og Brohuset. 
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NYE SLYNGNINGER OG VÅDOMRÅDER VED LERKENFELD Å 159

Dato: Onsdag den 15. august kl. 19-21
Mødested: Ved ejendommen Viborgvej 51, 9600 Aars
Turleder: Miljøtekniker Ivan Holm, Rebild Kommune
OBS: Da der er vådt i området er det en fordel med vandtæt 

fodtøj. Turen ikke er velegnet for gangbesværede.
I 2017-2018 har Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet 
gennemført et vådområde-projekt på en ca. 5 km lang strækning af 
Lerkenfeld Å fra lidt nedenfor Løgstørvej til Vøvelholm. På ca. 3 km 
er åen genslynget og krydser den gamle åstrækning ca. 30 gange. 
På samme strækning er vandløbsbunden hævet op til 50 cm; der er 
lavet 15-20 gydebanker, og en lang række grøfter og dræn er lukket. 
Der er også lavet ca. 25 nye småsøer og en række bekkasinskrab. På 
de strækninger, der ikke er genslynget, er udlagt gydebanker. Kom 
og se det nye vådområde nu, hvor det er groet lidt til. Projektet 
er finansieret af EU’s Landdistriktsfond og Landbrugsministeriet.

AFTENTUR TIL FALSLEV ÅDAL OG FALSLEVSKOVENE 160

Dato: Onsdag den 15. august kl. 19-21 
Mødested: Vi mødes ved vendepladsen  

100 meter efter Ådalsvej 5, Falslev 
Turleder: Niels Foged, Falslevgaard 
OBS: Gummistøvler eller vandtæt fodtøj er en fordel.
Tag med på en tur til Falslev Ådal og Falslevskovene. Vi vandrer op 
over højene med udsigt over Kastbjerg Ådal, gennem bøgeskovene 
og ind i Falslev plantage. Vi ser på kulturspor, dyre- og planteliv i 
skovene. En tur i et område, hvor meget få mennesker kommer. Turens  
længde er ca. 3-4 km. 

NATTENS FARVERIGE FLYVERE I HEGEDAL  161

Dato: Lørdag den 18. august kl. 21-01 
Mødested: Wiegårdsvej 10, 9500 Hobro
Turleder: Kenneth Jensen, naturmedarbejder i Mariagerfjord 

Kommune
OBS: Husk varmt tøj, selvom det er august måned. Det kan 

være koldt sent om aftenen.
Natsværmere er ikke bare grå og kedelige, men fyldt med flotte 
farver og gode historier. På overdrevet og i den tilstødende, lysåbne 
birkeskov, får vi på forskellig vis tiltrukket de flyvende insekter og 
kan så studere dem på nært hold. En unik mulighed for at se al den 
spændende aktivitet, der er i naturen om aftenen og natten.

FÅREDAG PÅ BOLDRUP MUSEUM 162

Dato: Søndag den 19. august kl. 10-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Boldrup Museumsforening  

ved formand Karen Greve Somerset
Pris: Voksne 60 kr. Børn op til 13 år gratis. Grillet lam/gris 

m. tilbehør: 100 kr. Himmerlandske kagebord: 50 kr. 
Samlet billet for entré, mad og drikke, samt det store 
kagebord: 175 kr. Der kan betales med kontanter, 
MobilePay og Dankort. Fåredagen er et special-
arrangement, derfor ingen rabatordninger denne dag. 

Den årlige, store aktivitetsdag på det gamle stråtækte husmandssted 
i Simested ådal. Museets får bliver klippet, kornet tærskes, hestene
 >>

arbejder på museets marker, og overalt på museet er der masser af 
forskellige aktiviteter for hele familien. Kl. 12 serveres grillet lam og 
gris, og indenfor kan man gå ombord i det berømte himmerlandske 
kagebord.

SNAPSEURTETUR PÅ HEDEN 163

Dato: Søndag den 19. august kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved skilt til Skarpsallingkarrets fundsted på 

Aars-Aggersundvejen
Arr: Bodil Nymark, Hessel snapselaug og naturvejleder 

Karin Winther og Per Egge Rasmussen Vesthimmer-
lands kommune 

På de Himmerlandske Heder er der gode muligheder for at finde 
mange forskellige bær og urter til kryddersnapsen. Vi går på jagt 
og indsamler bær og urter samt testsmager Bodils mange snapse. 
Der vil være mulighed for at købe opskrifter og krydderblandinger 
fra Hessel snapselaug.

SVAMPEWORKSHOP PÅ HALS BIBLIOTEK,  164
VODSKOV BIBLIOTEK OG HOVEDBIBLIOTEKET I AALBORG

Dato: Mandag den 20., tirsdag den 21. og  
onsdag den 22. august. Alle dage kl. 15-18

Mødested: Den 20. på Hals Bibliotek, den 21. på Vodskov 
Bibliotek, den 22. på Hovedbiblioteket i Aalborg 

Arr: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom), Henning 
Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne

I Aalborg Kommunes skove og på naturarealer er der netop nu gode 
chancer for at finde sunde og velsmagende spisesvampe. I samarbejde 
med Aalborg Bibliotekerne og Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme i Aalborg, arrangerer vi tre offentlige svampeworkshops 
med svampekontrol, hvor du kan få dine egne selvsankede svampe 
kontrolleret og eventuelle giftige kasseret. Oplev også en udstilling 
med årstidens svampe og hør om de vigtigste regler, når du skal 
skelne spiselige svampe fra giftige. Aalborg Bibliotekerne udstiller 
og udlåner et spændende udvalg af gode svampebøger, der er helt 
uundværlige til svampejagt på egen hånd.

GRAVLEVS KLARE KILDER OG LINDENBORG Å 165

Dato: Onsdag den 22. august kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen 

mod Rebild
Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen 

Himmerland og vandløbsbiolog Hans Heidemann 
Lassen

OBS: Gummistøvler eller kraftige vandrestøvler anbefales, 
da vi skal helt ned til åen og kilderne.

I Gravlevdalen neden for Rebild bakker afsluttede Naturstyrelsen 
Himmerland i 2009 et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne 
og ikke mindst oplevelsesværdierne i området markant. På turen 
vil vi både se på ådalen fra stien over Lindenborg Ås nye løb til 
kilderne og kildebækkene i dalsiderne og på landskabet i bakkerne, 
og hvordan naturen her plejes af hensyn til naturværdierne. Vi vil 
på turen vise frem og fortælle om området og projektets betydning 
for natur- og miljøforhold, og vi vil se på, hvordan naturen fortsat 
udvikler sig efter projektets afslutning.

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskortAUGUST 2018 AUGUST 2018
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DE NYE STIER VED KASTBJERG ÅDAL 166

Dato: Onsdag den 22. august kl. 18.30-21
Mødested: Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager
Turledere: Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune og 

Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 
OBS: Husk gummistøvler, kaffe, lup og kikkert.
Kom med på en spændende tur til Kastbjerg Ådal. Ådalen er udpeget 
som et såkaldt Natura2000-område på grund af sine rige forekomster 
af naturtypen ”rigkær”. Siden 2006 har Naturstyrelsen arbejdet med 
et projekt om Danmarks længste rigkær, og der blev i 2017 indviet 
et nyt stisystem i ådalen. Vi vil fortælle om projektets resultater, 
og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige ende 
af Kastbjerg Ådal. 

VANDRING I HAMMER BAKKER 167

Dato: Onsdag den 29. august kl. 10
Mødested: P-pladsen ved Vodskov Kirke
Arrangører : Naturvejleder Ole Henrichsen, Ældresagen Aalborg og 

Aalborg SeniorSport
OBS: Turen er ca. 3 km. Ved Vodskov Kirke findes et 

busstoppested. 
Vodskovs smukke kirke står som et iøjnefaldende pejlemærke over 
Vodskov by. Her begynder vi vandreturen og fortsætter mod den 
markerede Hærvejsrute og den efterårsklædte skov. Undervejs for-
tælles om den pragtfulde natur i Hammer Bakker og den spændende 
kulturhistorie, der knytter sig til det at vandre på Hærvejen.

AFTENVANDRING I FRUGTHAVEN 168

Dato: Torsdag den 30. august kl. 19-21
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
Pris: 50 kr./voksen.
Hvordan dyrkes frugt? 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 og belyser økologisk, integreret 
og traditionel produktion. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål 
om konkrete problemer fra villahaven.

OLDTIDSSPOR I NØRRESKOVEN 169

Dato: Lørdag den 1. september kl. 10-13
Mødested: Parkeringspladsen ved Comwell Rebild Bakker
Turleder: Rebildguide Morten Brynildsen
OBS: Turen foregår i kuperet terræn. Husk solidt fodtøj.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på 

dagen.
Nørreskoven er med sin beliggenhed ved Lindenborg Ådal perfekt til 
bosættelse – set med bronzealdermandens øjne. Her er skov, vand og 
jagtmarker. Når man går en tur i Nørreskoven, kan man ikke undgå 
at se spor fra oldtidsmenneskers aktiviteter. Området er rigt på 
historiske spor, f.eks. hulveje, gravhøje, mystiske sten og skovdiger. 
Kom med en tur tilbage i historien og hør mere om fortidsminderne.

ØKOLOGISK HØSTMARKED OG HØSTFEST PÅ LIVØ  170

Dato: Lørdag den 1. september kl. 10-16  
(Høstfest fra 18-24)

Mødested: Livø Avlsgaard
Arr: Naturstyrelsen Himmerland, Økologisk Landsforening, 

Livø Feriecenter
OBS: Se færgeafgange på www.miniline.dk eller  

tlf. 40 30 70 06. Husk at booke billet. Mulighed for 
overnatning på Livø Feriecenter (www.livo.dk) eller 
hjemtur med ekstra sejlads fra Livø kl. 24. 

Livø var for 27 år siden den første ø i Danmark, der blev omlagt til 
økologi. Der er rundvisning i byen og på øen, salg af øens produkter, 
børneaktiviteter, savværk, figurskæring, bål, samt mulighed for at 
købe et måltid mad lavet af lokale produkter. Når høstmarkedet er 
slut, fortsætter vi til høstfest om aftenen, i samarbejde med Livø 
Feriecenter. Oplev en hel dag og aften med fokus på hvad gården 
og øen kan byde på. Følg med på www.livoeavlsgaard.dk samt Livø 
Feriecenters facebook.

JOHANNES V. JENSEN OG DE HIMMERLANDSKE HEDER 171

Dato: Lørdag den 1. september kl. 13-17
Mødested: Johannes V. Jensen Museet, Søndergade 48,  

9640 Farsø (kørsel fra museet i egen bil)
Turledere: Else Marie Drost, Johannes V. Jensen Museet og  

Svend Dahl, Danmarks Naturfredningsforening
OBS: Husk passende fodtøj til travetur. Pjecen De 

Himmerlandske Heder kan downloades fra  
www.aalborg.dk/media/390483/De_himmerlandske_ 
heder_2010_internet.pdf

Pris: 100 kr. inkl. frokost på museet med øl/vand og snaps 
Tilmelding: Senest onsdag d. 29. august til vesthimmerland@dn.dk, 

tlf. 40 51 52 13 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com  
tlf. 24 42 01 25 / 22 75 35 44.

Vores tur til hederne begynder på Johannes V. Jensen Museet i Farsø. 
Her ser vi museets særudstilling ”Jensen & Naturen” og indtager 
en let frokost. Lektor Aage Jørgensen fortæller under spisningen 
om Johannes V’s engagement i kampen for fredningen af danske 
landskaber. Herefter går turen til De Himmerlandske Heder i egen 
bil med stop ved en række udvalgte udsigtspunkter og mulighed for 
traveture på heden. Undervejs berettes der om hedernes natur- og 
kulturhistorie.

PLANTESKOLER, SVAMPE OG ROLD SKOV BØGE 172

Dato: Søndag den 2. september kl. 9.30-14
Mødested: Ved skovsøen på Rebild Kirkevej ca. 1,2 km fra 

begyndelsen af Rebild Kirkevej i Rebild
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Vi skal høre noget om planteskoler og frø, men også om svampe, 
inden vi kommer til Slettingen og den usædvanligt smukke sti langs 
med højdedraget ovenfor Lindenborg Å. Så går vi til Bjergeskov og 
professor Weiss forsøgsbeplantning, hvor vi kan se, hvor beskeden 
en vækst Roldskov bøgen har i forhold til andre bøgearter. Herfra 
går vi tilbage til bilerne.
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SVING LEEN PÅ ENGEN (FIND DIN INDRE BONDERØV · 3) 173

Dato: Søndag den 2. september kl. 10-14
Mødested: Engen ved kovsbækken – følg skiltene langs grusvejen 

ind mod Ravnkilden i bunden af Rebild Bakker
Turleder: Lelauget i Rold Skov og Rebild Naturskoler
OBS: Der kan være vådt på engen, så gummistøvler en god 

idé, madpakke og drikkelse med til frokosten.
Lelauget vil på turen lave en registrering af den botanik, der står 
på engen for at se om de årlige slåninger gør en forskel. Lauget vil 
slå hele engen med høle, så kom og lær teknikken. Vi har høleer til 
udlån, så alle kan prøve teknikken af og gøre en forskel. 

MOSENS DAG – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE 174

Dato: Søndag den 2. september kl. 10-16 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret og Vildmoseforeningen
OBS: Medbring kontanter hvis du skal gøre indkøb på 

markedspladsen.
En familiedag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter. 
Gårdspladsen forvandles til en markedsplads med forskellige boder, 
der fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær, frugt, vin, 
bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i 
forskellige aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr 
med smagsprøver fra grillen. Dagen igennem er der gratis togkørsel 
med Tørvetoget fra Lille Vildmosecentret til den nye Birkesø.

FOSSILJAGT I SKILLINGBRO KALKGRAV FOR BØRN 175

Dato: Lørdag den 8. september kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Rold Storkro,  

Vælderskoven 13, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen
OBS: Praktisk tøj pga. kalken, hammer, mejsel og gerne 

sikkerhedsbriller. Medbring en madpakke/kaffe.
Pris: 25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen.
I Skillingbro Kalkgrav kan man selv prøve lykken som fossiljæger. Du 
kan finde fossilerne ved bare at grave eller skrabe lidt i overfladen. 
Vi skal forske i fortidens gemte skatte, vi vil hamre, banke, pudse og 
studere vores fund – måske vi også kan finde noget fra en haj. Tag 
dine bedsteforældre med under armen og kom med ud og led efter 
forsteninger, fra før din bedstefar blev født... ja faktisk fra dengang 
kalken blev dannet i havet.

GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å 176

Dato: Lørdag den 8. september kl. 10-13
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å 

Parkering på P-pladsen på hjørnet af Røde Møllevej  
og Vælderskoven, 9520 Skørping

Turleder: Rebildguiderne
OBS: Medtag gerne proviant, kaffe og te, tøj efter 

årstiden. Turen er ikke for gangbesværede. 
Tilmelding: Senest onsdag den 5. september på www.rebildporten.dk  

Begrænset antal pladser.
Pris: Voksen 150 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til 

RebildPorten ved tilmelding.
Se beskrivelse af turen ved tur 87 den 23. maj

ÆBLETS DAG I FRUGTHAVEN 177

Dato: Lørdag den 8. og søndag den 9. september kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS: I bålhytten er der borde og bænke, hvor medbragt 

mad og drikke kan nydes. En aktivitet for hele 
familien.

Pris: 50 kr./voksen for rundvisning.
Rundvisning lørdag og søndag kl 13. Der vil blive fortalt om frugttræ-
erne, frugterne, skade- og nytte-dyr, plukketidspunkt, grundstammer, 
beskæringsprincipper samt gødningsstrategi. Få svar på spørgsmål 
om frugtdyrkning i den private have. I dagens løb er der smagsprøver 
og mulighed for tur med traktorplukketog. Selvpluk i æbler og pærer.

FILM I SKOVEN 2018 178

Dato: Lørdag den 8. september kl. 20-24
Mødested: Badepladsen ved Store Økssø i Rold Skov
Arr: Kinorevuen, Skørping, Rebild Kulturuger og  

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Pris: 75 kr. for filmen. Resten af programmet er gratis.
OBS: Medbring selv stole samt varmt tøj etc. Kolde og 

varme drikke samt slik, popcorn og kage kan købes. 
Der kan denne aften køres til og fra St. Økssø ad 
skovvejen langs vestsiden af jernbanen. Følg de 
opsatte skilte.

Rebild Kulturuger åbner som sædvanlig med film garneret af natur 
og kultur. Kl. 21 blændes op for en fantastisk oplevelse på stort 
biograflærred ude i skoven. 
Se mere om programmet på www.roldskov.info når dagen nærmer sig.

BÆR OG BJESK I LILLE VILDMOSE  179

Dato: Søndag den 9. september kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Gummistøvler er en god idé. Husk også en kurv til 

indsamling af bær.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Mosens naturvejleder tager deltagerne med på Portlandmosen, hvor 
vi sammen plukker tranebær og revling på højmosen. Der fortælles 
om de forskellige bær og urter til bjesk samt gode tips og tricks 
til nybegyndere. Der vil være forskellige smagsprøver på bjesk og 
mulighed for at få nye opskrifter. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur 
med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

NATURENS DAG I STINESMINDE HAVN 180

Dato: Søndag den 9. september kl. 11-16 
Mødested: Stinesminde Havn, Havnen, 9500 Hobro 
Turledere: Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord og 

Stinesminde Borgerforening
Kom til en dejlig Naturens Dag på Stinesminde Havn. Danmarks 
Naturfredningsforening står klar med en masse sjove aktiviteter og 
hyggelige indslag for børn og voksne og borgerforeningen bidrager 
med musik, telte med forplejning, bådsejlads, og lege aktivitet for 
børn, bog-antikvariat og fællessang i præstens have.
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NATURENS DAG – NATUR NØRDTUR FOR HELE FAMILIEN 181

Dato: Søndag den 9. september kl. 14-16
Mødested: Stranden ved færgelejet i Hvalpsund
Arr: Hvalpsund og Sundsørefærgen, Naturfrednings-

foreningen og naturvejleder Karin Winther,  
Vesthimmerlands Kommune 

Oplev Limfjordens gemmer til vands, til lands og i luften og stå til 
søs med Hvalpsund – Sundsørefærgen. Det rullende naturcenter er 
kørt til Hvalpsund med NaturNørds-aktiviteter til lands, vands og i 
luften. Ombord på færgen Mary vil Danmarks Naturfredningsforening 
og besætningen på færgen fortælle om sejlads på Limfjorden, sælerne 
og naturen i området. I forbindelse med arrangementet er det gratis 
for gående at sejle med færgen. 

AFTENTUR TIL HODALS BÆK 182

Dato: Tirsdag den 11. september kl. 18.30-20.30 
Mødested: Ved Fakta, Hostrupvej 87, 9500 Hobro
Turledere: Kaj Nissen, DN Mariagerfjord og  

biolog Anders Horsten, Mariagerfjord Kommune
OBS: Solidt og vandtæt fodtøj er en fordel. Turens længde 

ca. 3-4 km. 
Tag med på en tur langs Hodal Bæk og hør mere om et stykke meget 
specielt natur midt i Hobro! Du kan bl.a. høre om sjældne planter 
og sommerfugle, og om hvordan det lokale kogræsser-laug arbejder 
med at passe (og spise!) de kreaturer, der er med til at pleje området. 
Du kan også høre mere om arbejdet med at skabe fri passage for fisk 
og insekter i vandløbet. 

VANDRETUR I ROLD SKOV FRA STABELPLADSEN 183

Dato: Tirsdag den 11. september kl. 18.30-20.30
Mødested: P-arealet ved Stabelpladsen,  

for enden af Skovvej, 9510 Arden
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne og  

Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
Pris: 20 kr., som går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Kom med på en skøn vandretur i Rold Skov, hvor skoven veksler mellem 
smukke gamle bøgetræer, grantræer i snorlige rækker og åben skov, 
hvor træerne for få år siden måtte bukke under for stormen. Hvass Sø 
er en opdæmmet sø, som får sit vand fra den lille Hummelbæk. Rundt 
om Hvass Sø plantede statsskovrider Jens Hvass træer fra hele verden. 

BLIV KLOG PÅ KRONVILDT I ROLD SKOV 184

Dato: Onsdag den 12. september kl. 19-22
Mødested: P-pladsen for enden af grusvejen ved Natur-

børnehaven Skelhuset, Roldvej 4, 9510 Arden
Turleder: Skovløber Henrik Brodersen, Naturstyrelsen  

Himmerland og naturvejleder Søren Risborg, Rebild 
Kommune

OBS: Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk 
solidt og vandtæt fodtøj. Medbring noget varmt at 
drikke, turen er ikke egnet for gangbesværede og 
barnevogne.

Pris: 25 kr.
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser Maks. 40 deltagere.
 >>

På en aftentur i det tidlige efterår, mens det endnu er lyst, ser vi på 
spor efter kronvildt. Vi fortæller om kronvildtets levevis og adfærd. 
Midt på turen nyder vi den medbragte forfriskning. Mens mørket 
sænker sig, stopper vi op og lytter efter brunsthjortens imponerende 
brøl, som det har kunnet høres i Rold Skov siden oldtiden.

VILD MAD OG SVAMPETUR I HAMMER BAKKER 185

Dato: Lørdag den 15. september kl. 13-16
Mødested: Den primitive lejrplads i Hammer Bakker,  

indkørsel fra Gennem Bakkerne, 9310 Vodskov
Arr: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom),  

Henning Christensen fra Foreningen til  
Svampekundskabens Fremme i samarbejde med  
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

OBS: Husk svampekurv og lille kniv. Smagsprøver på 
svampesuppe.

På Aalborg Kommunes arealer i Hammer Bakker, er der netop nu gode 
chancer for at finde både sunde og velsmagende spisesvampe. Vi 
afholder derfor i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme i Aalborg en offentlig svampekontrol, hvor du kan få dine 
egne selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle giftige kasseret. 
Der afholdes også en guidet indsamlingstur og efterfølgende vil vi 
i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne, afholde et kursus i bålmad 
om vilde svampe i wok og om kogning af velsmagende svampesuppe. 
Få nye ideer og varme smagsprøver!

HONNINGENS DAG PÅ BOLDRUP MUSEUM 186

Dato: Søndag den 16. september kl. 10-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Poul Erik Knudsen, formand for Boldrup Museums 

Bilaug 
Pris: Gratis entré. Kaffe og kage: 40 kr.
Boldrup Museums bier bliver sidst på sommeren gjort klar til vinteren, 
den sidste honning er slynget, og Boldrup Museums Bilaug inviterer 
alle interesserede til en dag, hvor der vises og fortælles om blomster, 
bier og honning. Bilauget vil selvfølgelig servere alle mulige for- 
skellige smagsprøver med honning: mjød, bagværk, forskellige 
krydrede honninger m.m. Der kan bl.a. købes honning, krydrede 
honninger, mjød og vokslys. En sød dag i den skønne himmerlandske 
natur i Simested ådal

KREATIVT VÆRKSTED I LILLE VILDMOSE 187

Dato: Søndag den 16. september kl. 10.30-12  
Togkørsel kl. 13 og kl. 14

Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Varm påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Gule og røde blade samt kogler og grene giver flotte dekorationer. 
Vær med til at lave naturkunst og pynte naturværkstedet i flotte 
efterårsfarver. Det kan også være, at du vil have det med hjem og 
pynte på værelset. I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser 
og brød til frokost ved bålet. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur 
med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.
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SVAMPETUR I JENLE PLANTAGE – VILD MAD ARRANGEMENT 188

Dato: Søndag den 16. september kl. 13-16
Mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Års, 

drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
Kommune 

OBS: Medbring gerne kurv og kniv.
I Jenle Plantage er der gode muligheder for at finde mange forskellige 
svampe. Vi går på svampejagt, og ser på særlige kendetegn for de 
spiselige svampe, og hører om mange af de andre svampe der findes 
i plantagen. På turen får vi viden om de vigtigste grundregler for 
indsamling af svampe samt tilbereder en suppe af de indsamlede 
svampe. 

STORE MOSTDAG I FRUGTHAVEN 189

Dato: Lørdag den 22. og søndag den 23. september  
kl. 10-16

Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS: I bålhytten er der borde og bænke og grillen er tændt. 

Der sælges æbleflæsk, pølser, kaffe og kage m.m. 
En aktivitet for hele familien.Denne dag kan du og din familie presse 
æblemost. Æblerne samles i plantagen og vaskes og presses. Mosten 
tappes på dunke, som kan tåle frysning. Afregningspris 12 kr./
liter. Emballage kan købes eller medbringes. Mulighed for selvpluk. 
Smagsprøver på æblemost. Traktorplukketoget kører, og der bliver 
fortalt om træer og æblesorter, vi kommer forbi. 

STILLETUR I LINDDALENE  190

Dato: Søndag den 23. september kl. 10-12
Mødested: P-pladsen bag Rådhuset,  

Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune 
OBS: Medbring gerne madpakken
Hverdagen er fyldt med liv, der kan opleves som støj, uro og forstyr-
relser og give stress og angst. Når hoved og krop et fyldt op, kan 
en tur i naturen være med til at klare hovedet og løsne op for 
spændinger. Vi starter i madpakkehuset med at tale om at bruge 
naturen og går en tur i skoven i stilhed på en række med afstand 
imellem hver person. Derved kan hver enkelt bruge sine sanser og få 
opmærksomhed på åndedrættet og at slappe af. Undervejs stopper 
vi op for at tale sammen om det, vi oplever. Vi slutter af med at 
spise madpakker sammen. 

EFTERÅRETS DAG – DYR, HUSFLID OG MARKARBEJDE 191

Dato: Søndag den 23. september kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis. 
På denne dag vil flere forskellige dyr være repræsenteret, store som 
små. Få viden og inspiration af fåreavlere eller af andre kapaciteter. 
Får bliver klippet og ulden forarbejdet. Børn kan prøve at være med. 
Veteranklubben Vesthimmerlands gamle traktorer og maskiner pløjer
 >>

og harver på gammeldags vis og forvandler Hessels stubmarker til 
sort muld. Karlelauget hjælper med roeoptagning, og der bliver taget 
kartofler op. Gæster kan fylde en pose med markens guld og tage med 
hjem. Der er konkurrencepløjning og ”Årtusinders markarbejde”, hvor 
man kan se fremskridt med plovens arbejde igennem tusind år. Overalt 
på Hessel arrbejdes der. Smedene, væverne og trædrejerne i deres 
værksteder, og på gårdspladsen er rebslageren i gang. I bygningerne 
er der arbejdende stande og udstilling af mange former for håndværk 
og husflid. Her kigge på, lade dig inspirere og prøve forskellige ting.

I ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 192

Dato: Søndag den 23. september kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme tur som tur 69 den 13. Maj

SVAMPETUR I HAMMER BAKKER 193

Dato: Søndag den 23. september kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Brødland, Gennem Bakkerne 
Turleder: Svend Erik Mikkelsen og Ole Faaborg
OBS: Husk praktisk tøj og fodtøj.
Projekt Hammer Bakker afvikler som traditionen byder en svampetur 
i september måned, hvor vi går en tur i de dejlige Hammer Bakker og 
stopper op løbende, når vi finder de forskellige svampe.

SVAMPETUR I ROLD SKOV 194

Dato: Søndag den 23. september kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved spejderhytten på Stendalsvej,  

9520 Skørping – indkørsel fra Rebild
Turledere: Henning Christensen, Foreningen til Svampekund-

skabens Fremme og Naturvejleder Lars Wachmann, 
Naturstyrelsen Himmerland 

OBS: Medbring gerne kurv og kniv.
Pris: 25 kr.
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser senest torsdag den 

20. september. Maks. deltagerantal: 70.
Vi tager på tur i Rold Skov og leder efter årstidens svampe. Vi ser og 
hører om de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne 
mellem spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med 
en gennemgang af de indsamlede svampe.
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18 KM I SKOVRIDER HVASS’ FODSPOR 195

Dato: Lørdag den 29. september kl. 10-16
Mødested: Parkeringspladsen ved Rold Storkro
Turleder: Rebildguide Morten Brynildsen
OBS: En kort del af turen foregår i fugtigt terræn. Husk 

solidt fodtøj, madpakke og noget at drikke.
Pris: 25 kr. kontant. 
I 1959 lavede Skovrider Jens Hvass en travetursbog med seks ture 
gennem Rold Skov – den længste var på hele 18 kilometer! Denne 
tur går vi sammen og ser på, hvordan skoven har ændret sig på 60 år. 
Undervejs fortælles om skovens historie og de spændende steder, vi 
kommer forbi. Som Hvass skrev: En tur for dem, der vil søge at finde 
dybden i skovens poesi borte fra de fortrampede menneske-veksler.

KLOG PÅ KRONDYR  196
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

Dato: Søndag den 30. september kl. 10.30-12 
Togkørsel kl. 13 og kl. 14

Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Varm påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved  
køb af entrébillet til centret.

Vær med til at flå en kronhjort fra mosen. Centrets naturvejleder 
fortæller om hjortens levevis, skind og gevir samt laver lækre 
smagsprøver fra grillen. Børnene kommer frem i første række og 
der gives svar på spørgsmål omkring krondyr, vildsvin og elge. I 
bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser og brød til frokost 
ved bålet. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra 
centret til den nye Birkesø.

NATURPLEJEDAG I LILLE VILDMOSE 197

Dato: Lørdag den 6. oktober kl. 10-13
Mødested: Brandvagtstårnet på Ny Høstemarkvej
Arr: Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen Naturfond og 

Aalborg Kommune
OBS: Husk gummistøvler. Arrangementet er ikke for klap- 

og barnevogne. Ingen hunde. Arrangementet er en 
del af ”LIFE+ projekt Lille Vildmose”.

Deltag i en arbejdsdag med frisk luft og naturpleje i Lille Vildmose. 
Vi skal beskære opvækst eller sprede og pode mosen med sphagnum. 
Der vil være quiz og samlekort med fotografier af mosens fugle til 
de deltagende børn. Alle vil få tildelt et diplom for aktiv deltagelse 
i mosens pleje. Medbring gerne dit eget ørnenæb og grensaks – vi 
har også til udlån. Vi afslutter arbejdsdagen med en fælles-spisning.

ÆBLEPRESSEDAG PÅ BOLDRUP MUSEUM 198

Dato: Lørdag den 6. oktober kl. 12-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Boldrup Museumsforening v. formand Karen Greve 

Somerset
OBS: Medbring selv æbler, urteknive og dunke el.lign. til 

most.
Pris: Entré inkl. kaffe og æblekage 50 kr.  

Børn 7-12 år: 25 kr. Børn under 7 år: Gratis entré. >>

Kom med dine egne æbler til Boldrup Museum, hvor museums-
foreningen har gjort alt klar, så du kan lave din egen æblemost. 
Æblerne skal vaskes, raspes og presses i museets æblepresse. 
Besøg også museets dyr, der denne dag bliver forkælede med alle 
de lækkerier, der er tilovers fra æblepresningen. Der serveres lækker, 
frisklavet æblekage med kaffe/the/saft.

OPVARMNING TIL EFTERÅRSFERIE  199

Dato: Søndag den 7. oktober kl. 10-13
Mødested: Vedsted Skovhus – gå fra p-pladsen med skiltet 

Røverknolden på Rebildvej, Rebild
Turleder: Rebildguiderne Mette Osland, Elin Winther og  

Helle Fuglsang
OBS: Praktisk påklædning efter vejret. Medbring eventuelt 

madkurv og leg videre efter arrangementet. 
Tilmelding: Via RebildPorten tlf. 99 88 90 00.
Pris: 50 kr./familie. Betales via MobilePay.
Tag familien med i skoven, hvor de mindste børn og deres voksne 
i fællesskab bliver klogere på naturen gennem leg og bevægelse. 
Der igangsættes aktiviteter løbende. Kom til et aktivt arrangement 
og få inspiration til aktiviteter, I efterfølgende selv kan lave med 
børnene i efterårsferien. Sjov, leg og fakta om og i naturen for 
småbørnsfamilier.

UDSIGT OVER LILLE VILDMOSE  200
– VANDRING TIL KÆLLINGBJERG KLINT

Dato: Søndag den 7. oktober kl. 10.30-13
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter en god 

idé. Arrangementet er en del af ”LIFE+ projektet Lille 
Vildmose”.

Tag med på en spændende vandretur gennem den sydlige del af 
Portlandmosen, hvor stien via små broer krydser flere gamle grave-
baner. En opstigning til toppen af Kællingbjerg Klint belønnes med 
en fantastisk udsigt over mosen. Guiden fortæller om resultaterne af 
LIFE+ naturgenopretningsprojektet med bl.a. vandstandshævninger 
og udsætning af krondyr og elge i mosen. Fra toppen er der også 
udsigt til den nyetablerede Birkesø.

HASSERIS ENGE – NATURPERLE TÆT PÅ AALBORG 201

Dato: Onsdag den 10. oktober kl. 10
Mødested: P-plads ved rensningsanlæg Vest,  

indkørsel fra Mølholmvej
Turleder: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Ældresagen Aalborg og Aalborg 
SeniorSport

En naturvandring med start i den yderste, vestlige udkant af storbyen. 
Fra rensningsanlægget går turen ud over de flade, rolige strandenge 
uden for byen. Her kikker vi nærmere på nogle af de planter, der kan 
anvendes som den gode smag i VILD MAD. Limfjorden smider hver 
dag en masse spændende opskyl op på kysten – her gemmer der sig 
også nogle gode historier. Ved Hasseris Å gør vi omkring, og turen 
går atter tilbage til byens lyde og travle puls.
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I ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 202

Dato: Lørdag den 13. oktober kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en 

god idé.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme tur som tur 69 den 13. maj

SVAMPETUR I ROLD SKOV 203

Dato: Lørdag den 13. oktober kl. 13-16
Mødested: P-pladsen midt på Rebild Kirkevej, 

indkørsel fra Rebild
Turledere: Henning Christensen, Foreningen til Svampekund-

skabens Fremme og naturvejleder Lars Wachmann, 
Naturstyrelsen Himmerland 

OBS: Medbring gerne kurv og kniv.
Pris: 25 kr. 
Tilmelding: på www.rebildporten.dk/bookoplevelser senest torsdag 

den 11. oktober. Maks. deltagerantal: 70.
Vi tager på tur i Rold Skov og leder efter årstidens svampe. Vi ser og 
hører om de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne 
mellem spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med 
en gennemgang af de indsamlede svampe.

KULSVIERE OG PRINSESSER 204

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 9.30-14
Mødested: P-pladsen ved RebildPorten,  

Rebildvej 25 A, 9520 Skørping
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Vi skal først gennem Rebild Bakker til Lille Stendal og til Kulsvier-
pladsen, hvor vi skal høre saftige historier om kulbrænderne. Gennem 
Store Stendal kommer vi til Balgårdsti, hvor vi skal se skovens højeste 
træer. Nu kommer vi til Urskoven og Troldeskoven, og her skal vi 
selvfølgelig høre den muntre historie om ”Prinsessetræet”.

FAMILIETUR I STØVRINGS BAGHAVE  205
– GÅ PÅ BLADBINGO OG LÆR OM CIRKELSKOVENS TRÆER

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 10-12
Mødested: Bålhytten ved Juelstrup Sø bag køreteknisk anlæg
Turleder: Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland  

og Søren Risborg, Rebild Kommune
OBS: Tøj efter vejret, praktisk fodtøj. 
Vi går på bladjagt i cirkelskoven for at se, om børnene kan få blad 
bingopladen fuld. Vi har tændt bål og har snitteværkstedet med, så 
hele familien kan snitte smøre- og paletknive og slutte af med at få 
dem afprøvet i pandekageværkstedet.

KREATIVT VÆRKSTED  206
OG KØRSEL MED TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 10.30-12
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Varm påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.  

Ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Gule og røde blade samt kogler og grene giver flotte dekorationer. 
Vær med til at lave naturkunst og pynte naturværkstedet i flotte 
efterårsfarver. Det kan også være at du vil have det med hjem og 
pynte på værelset. I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser 
og brød til tilberedning over bålet. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet 
togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

EFTERÅR I ROLD SKOV 207

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 11-15
Mødested: Naturbasen Hvass Sø – parkering ved Stabelpladsen  

i nordenden af Skovvej i Arden 
Arr: Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 

m.fl.
En aktivitetsdag for hele familien. Bag snobrød og deltage i mange 
andre aktiviteter. Mulighed for at køre med hestevogn. Guidet tur i 
den lille skovhave rundt om den idylliske Hvass Sø.

HESTENS DAG I ROLD SKOV 208

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 11-15
Mødested: Operapladsen i Rebild
Arr: Isafolds Naturudvalg, Himmerlands Køre- og 

Rideforening, Arden Sports Rideklub, Skørping 
Rideklub og Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Pris: 20 kr./rytter og kørehest incl. suppe og brød, som 
nydes efter turen. Enkelte folde til rådighed. 

Tilmelding: Ryttere og vogne på tlf. 41 10 88 12.
Ridetur på egen hest med start kl. 11. Gruppering efter evner og 
kondition. Hestevognstur med start kl. 11. 3-4 timer rundt i skoven 
med frokost på Stabelpladsen. Såfremt der er plads på vognene kan 
enkelte skovgæster hoppe på. Ingen forudbestilling. 

LØVFALDSTUR I HAMMER BAKKER 209

Dato: Søndag den 14. oktober kl. 13-15
Mødested: Ved p-pladsen ved Ældre- og Handicapforvaltningen 

(den tidligere SOSU-skole) Storemosevej 17-21,  
9310 Vodskov

Turleder: Svend Erik Mikkelsen, Ole Kjær og Jørgen Jensen
OBS: Tur i kuperet terræn, så solidt fodtøj anbefales. Ikke 

egnet for gangbesværede og barnevogne.
Projekt Hammer Bakker afholder som traditionen byder en løvfaldstur 
i Vores dejlige bakker. Det bliver en vandring gennem den dejlige 
efterårsskov og en snak om hvad vi møder.
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SNITTEVÆRKSTED I SKOVEN 210

Dato: Mandag den 15. oktober kl. 13-15
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage, drej ned ad markvej 

overfor Kelddalvej 68
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og 

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands 
kommune 

Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af 
materialer fra skoven.

EFTERÅRSFERIE PÅ HESSEL 211

Dato: Mandag den 15. oktober - fredag den 19. oktober 
kl. 10-15

Mødested: Museet Herregården Hessel,  
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø

Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis.
Hver dag sker der noget for børn med relation til gamle dage og 
livet på landet. Det kan være smedning, træarbejde og trædrejning. 
Lysestøbning, kostebinding, vævning, rebslagning eller måske 
smørkærning. Det kan også være fremstilling af æblemost, drage-
bygning, eller måske skal du hjælpe med at lave mad på det gamle 
brændekomfur. Alt sammen noget børn kan deltage i og evt. få med 
hjem. Aktiviteterne skifter, så hold øje med program på hjemmesiden.

FORÆLDRE- OG BEDSTEFORÆLDREDAGE 212 
PÅ BOLDRUP MUSEUM

Dato: Mandag den 15. oktober - fredag den 19. oktober  
kl. 11-15

Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Boldrup Museums ”husmand”, Per Sørensen
OBS: Se mere på www.nordmus.dk eller på  

facebook/BoldrupMuseum
Museets ”husmand”, Per Sørensen, har i efterårsferien gjort klar 
til aktiviteter på museets lejrplads. Der kan bl.a. laves pandekager 
over bål, og man kan lege med forskelligt gammelt legetøj på egen 
hånd. Kl. 11 kan man hjælpe Per ”Husmand” med at fodre museets 
dyr. Der er aktiviteter fra 11-15, men museet er åbent hele dagen. 
Se mere om de forskellige aktiviteter på museets hjemmeside og 
facebookside i ugerne op til efterårsferien.

GRÆSKARMÆND OG (U)HYGGE  213
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

Dato: Tirsdag den 16. oktober kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Medbring gerne din egen kniv.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. 

Græskar koster 30 kr. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Vi skærer græskar i bålhytten omkring bålet, mens vi nyder varmen fra 
flammerne. Du kan udskære et venligt eller uhyggeligt græskarhoved, 
som kan pynte foran din egen hoveddør eller i haven. Det er muligt 
at købe pølser og brød til tilberedning over bålet eller medbringe 
egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget 
fra centret til den nye Birkesø.

BIO-BLITZ EFTER FUGLE PÅ EGHOLM FOR HELE FAMILIEN 214

Dato: Tirsdag den 16. oktober kl. 13-16
Mødested: Ved Egholmfærgen på Aalborgsiden
Turledere: Aalborg Kommune i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening i Aalborg og Studentergrup-
pen i DN, Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland 
og Egholm Samråd og Foreningen Egholms Venner

OBS: Medbring kikkert og husk varm vindtæt påklædning 
og varmt at drikke!

Alle interesserede bydes velkommen til mini Bio-Blitz på Egholm 
med fokus på øens mange spændende fuglearter. En Bio-Blitz er en 
registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et 
afgrænset område. Dagens Bio-Blitz er på tre timer, og de registrerede 
fuglearter vil herefter indgå i en database ved Statens Naturhistoriske 
Museum og på DOF basen. Deltagerne deles i to grupper. Gruppe 1 
optæller under kyndig vejledning, langs med Egholms sydlige kyst 
til Egholm Hage. Gruppe 2 optæller ved Nørredyb og Statsbroen. 
På begge ture er der store chancer for at opleve mange forskellige 
trækfugle b.la. de sjældne lysbugede knortegæs.

TØM KULMILEN FOR TRÆKUL 215

Dato: Onsdag den 17. oktober kl. 10-14
Mødested: Kulsvierpladsen ved siden af Vedstedskovhus  

– parkering på Røverknoldens P-plads på  
Himmerlandsvej lige øst for byskiltet Rebild 

Turleder: Kulsvierlauget i Rold Skov
OBS: Vil du deltage, så er arbejdstøj en rigtig god ide. Vil 

du kikke på så kommer du som du er, men tøj på efter 
vejret.

Kulsvierlauget havde en forrygende kulsvidning i starten juni måned, 
milen er kølet af og skal nu åbnes for at se resultatet og trækullet 
skal i sække. Hjælp kulsvierlauget med at gøre trækullet pakket og få 
ryddet pladsen. Der er mulighed for at købe friske Rold Skov trækul 
på pladsen, og smedene og perlemageren har sat værkstederne op, 
så kom og prøv aktiviteterne i trækullet.

SJOV MED MUS OG ROTTER I LILLE VILDMOSE  216
 – FAMILIEDAG

Dato: Onsdag den 17. oktober kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel 

med tørvetoget koster 30 kr./person ved køb af 
entrébillet til centret. 

Der høres en puslen og gnaven i naturværkstedet, når centrets 
naturformidler finder de små plyssede mus og rotter frem og fortæller 
om deres kendetegn og levevis. Hvor mange forskellige slags mus 
findes der i Danmark og hvor stor er det egentlig en rotte den er? 
Måske bliver der også tid til at hilse på centrets hugorm og snog. 
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost. 
Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til 
den nye Birkesø.
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BYVANDRING I THIT OG JOHS. V. JENSENS FØDEBY FARSØ 217

Dato: Onsdag den 17. oktober kl. 14-16
Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Turleder: Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet 
Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen 

Museet.
Samme arrangement som tur 117 den 12. juni. 

KAPPESTRID MED DYRENE I AARS SKOV 218

Dato: Torsdag den 18. oktober kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Aars Skov, Svenstrupvej 7, 9600 Aars 
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
kommune

Kan du løbe lige så stærkt som en hare? Er du stærkere end en myre? 
Kan du kende forskel på spor efter en hund eller en ræv og ved du 
hvordan en hugorm ser ud? Denne dag kan du kæmpe med dyrene 
ved at udfordre dem på deres færdigheder og teste din viden om 
danske dyr i naturen. Vi har fyldt skoven med dyr, som du normalt 
kun ser, hvis du er helt stille.

VILD MAD I KOLDKÆR SKOV 219

Dato: Torsdag den 18. oktober kl. 10-14
Mødested: Koldkær Hytten – midt i Koldkær Skov mellem Hou og 

Hals
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i 

samarbejde med Hals Turistforening
Lige nu kan der samles mange forskellige gode spisesvampe i Aalborg 
Kommunes Koldkær Skov, i Trekantskoven og i Naturstyrelsens 
Præstens Plantage. Dem samler vi en grydefuld af, tilsætter kød fra 
et rådyr og tilbereder en velsmagende ”vild” ret over bålet. Mens 
smagsprøverne simrer, går vi en tur til den smukke Kattegatkyst.
Alle skove i Aalborg Kommune er certificeret efter FSC og PEFC 
standarter. Certificeringen betyder bl.a., at bidskader fra råvildt skal 
begrænses, når kommunen planter nye træer til skov. Derfor sker 
der en kontrolleret regulering af råvildtet. Kom og få den nyeste 
viden om råvildtets biologi og hør nærmere om reguleringsjagten. 

KLOG PÅ KRONDYR  220
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

Dato: Fredag den 19. oktober kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Varm påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris  

– ingen tilmelding. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Vær med til at flå en kronhjort fra mosen. Centrets naturvejleder 
fortæller om hjortens levevis, skind og gevir samt laver lækre 
smagsprøver fra grillen. Børnene kommer frem i første række og der 
gives svar på spørgsmål omkring krondyr, vildsvin og elge. I bålhytten 
er bålet tændt, og du kan købe pølser og brød til tilberedning over 
bålet. Kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret 
til den nye Birkesø.

EFTERÅRETS MOSTDAG  221

Dato: Lørdag den 20. oktober kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS: I bålhytten er der borde og bænke. Der sælges 

æbleflæsk, porresuppe, kaffe og brød m.m. Grillen er 
tændt. En aktivitet for hele familien. Sidste dag for 
selvpluk.

Denne dag kan du og din familie presse æblemost. Aktiviteten består 
i opsamling i plantagen, vask og presning af æblerne. Den pressede 
most tappes på dunke, som kan tåle frysning. Afregningspris 12 kr./
liter. Emballage kan købes eller medbringes. Mulighed for selvpluk. 
Der er smagsprøver på æblemost. Traktorplukketoget kører, og der 
bliver fortalt om træer og æblesorterne vi kommer forbi.

I ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 222

Dato: Lørdag den 20. oktober kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter en god 

idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kørsel med tørvetoget koster  
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.

Samme tur som tur 69 den 13. maj

ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK 223 

Dato: Lørdag den 20. oktober kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild  

og Skørping lige øst for Rebild
Arr: Rebild Savværkslaug, Museum Rebild og  

Naturstyrelsen Himmerland
Savværkslauget levendegør savværket, starter langsav og bloksav og 
fremstiller bl.a. brædder. Der fortælles om savværket og formidlingen 
af skovens historie. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan få 
lov at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i madpakke-
huset. Rørbæk-saven er fra omkring 1938, og bloksaven fra Vegger 
karetmagerværksted fra omkring 1890.

VILD MAD I MOSEN – FASANER OG ÆNDER 224

Dato: Søndag den 21. oktober kl. 10.30-12.30 
Togkørsel kl. 13 og kl. 14

Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret 
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris – 

ingen tilmelding. 
Samme arrangement som tur 66 den 11. maj. 
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SKIRUTEN I ROLD SKOV GØRES KLAR 225

Dato: Søndag den 4. november kl. 10-14
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og 

Skørping lige øst for Rebild
Turleder: Rold Skov Skilaug og Naturstyrelsen Himmerland 
Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en præsentation
af skiruten i Rold Skov. Vi gennemgår ruten og gør den klar til 
snesæsonen med let oprydning, opsætning af skilte og marke-
ringspinde. Efter et par timer samles vi på Røverknolden (skov-
legeplads og bålplads) for at spise vores medbragte madpakker. 
Skilauget er vært ved bålpandekager og lidt varmt at drikke.  
Se skiruten på www.roldskovskilaug.dk

VILD MAD AF RÅVILDT OG CERTIFICERET SKOVBRUG 226

Dato: Lørdag den 10. november kl. 13-16
Mødested: Ved Fjordhuset i Vestre Fjordpark,  

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg
Arr: Naturvejleder Esben Buch og skytte Klaus Godiksen 
OBS: Friske smagsprøver af råvildt tilberedt over bål.
Alle skove i Aalborg Kommune er certificeret efter FSC og PEFC 
standarter. Hele eftermiddagen kan du få svar på dine spørgsmål 
om disse standarter og høre spændende nyt om fremtidens skovbrug 
i Aalborg Kommune. Certificeringen betyder bl.a., at bidskader fra 
råvildt skal begrænses, når kommunen planter nye træer til skov. 
Få også den nyeste viden om råvildtets biologi, kombineret med 
smagsprøver på råvildt fra seneste reguleringsjagt, tilberedt over 
bål. Desuden udleveres der skriftligt materiale om certificeringen 
til alle interesserede.

DE TRE SØER 227

Dato: Søndag den 11. november kl. 9.30-14
Mødested: Statsskovens parkeringsplads på Møldrupvej, 

1,5 km syd for torvet i Skørping
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis.
Vi kalder turen for ”De tre søer”, for vi skal besøge både Mossø, Store 
Økssø og Lille Økssø. Men på turen kommer vi også forbi Jambo- 
rettepladsen, Hestegraven og Røverstuen. Inden vi går tilbage, 
passerer vi Ritmesterbøgen og Bette Hedekrog, og snart er vi ved 
vore biler.

ROLD SKOV NATURFILMFESTIVAL 2018 228

Dato: Lørdag den 17. november kl. 11-18
Mødested: Kinorevuen, Sverriggårdsvej 2, 9520 Skørping
Arr: Kinorevuen, Dansk Naturfilmforening, Rebild 

Naturskoler, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Pris: 100 kr. Billetter kan reserveres på www.kinorevuen.dk 
Rold Skov Naturfilmfestival afholdes hvert andet år og er en sjælden 
lejlighed til at se naturfilm på det store biograflærred. Som altid 
vises der en blanding af danske og nordiske film, som alle er på 
internationalt topniveau. 
Se mere om programmet på www.roldskov.info når dagen nærmer sig.

GAMMEL JUL PÅ HESSEL 229

Dato: Lørdag den 24. og søndag den 25. november  
kl. 10-16

Mødested: Museet Herregården Hessel,  
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø

OBS: Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis
Vi fortæller historien om jul på en gammel gård omkring år 1900. Men 
det er børnenes jul, vi fortæller! Det er om skik og brug i gamle dage, 
om overtro og kristendom, men også om nisser, juletræer, gran og 
pynt, legetøj, dans om juletræet med gårdnissen, julemusik og sang. 
Se udstillinger om livet på en stor gård, hvor der bages i køkkenet 
og brygges i bryggerset, og der strømmer de herligste juledufte i 
gennem hele stuehuset. Der er aktiviteter i stuehus, stalde, lade, 
smedje og forvalterhus med smagsprøver, boder, husflid og ting, 
som børn selv kan lave og få med hjem. Oplev stemningen af jul og 
atmosfæren i de gamle bygninger. 

ER DER FLAGERMUS I BUNKEREN? 230

Dato: Søndag den 25. november kl. 10-13
Mødested: P-pladsen for enden af Rebild Skovhusevej,  

9520 Skørping
Turleder: Flagermusens Venner i Rold Skov og naturvejleder 

Søren Risborg
OBS: Gode travesko og pose til dekorationsting til 

julepynt.
Tilmelding: Har du lyst til være med i Flagermusens Venner, så 

mail til isrni@rebild.dk
Vi går en tur gennem skoven til ammunitions-bunker nr. 14, som 
er indrettet af Flagermusens Venner i Rold Skov til overvintrende 
flagermus. Bunkeren har forskellige muligheder for, at flagermusene 
kan sove et halvt år uden at falde ned. Det er spændende, om de 
har fundet det nye overvintringssted i skoven og benytter det. Kom 
med ud på tur, hvor deres fascinerende levevis bliver formidlet. På 
hjemvejen samler vi materiale til juledekorationer. 

INDSAMLINGSTUR I KOLDKÆR SKOV 231

Dato: Onsdag den 28. november kl. 13 
Mødested: P-plads ved Koldkær Skov på Strandvejen  

– mellem Hals og Hou
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med 

Ældresagen Aalborg, Aalborg SeniorSport og Hals 
Turistforening

OBS: Husk en indsamlingskurv og fornuftig påklædning og 
fodtøj.

Tag med på en guidet indsamlingstur i Koldkær Skov og langs Katte-
gatkysten. Vi følger den markerede, røde turrute gennem skoven til 
Kattegat og stranden. På stranden kan der samles forskellige flotte 
skaller og tørrede opskyllede tangplanter, der faktisk er spændende 
at anvende i en alternativ juledekoration. I skoven kan der undervejs 
indsamles den fineste rensdyrlav, mosser og kogler til de mere 
klassiske dekorationer.
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KILDER OG VANDLØB I LINDENBORG ÅDAL 232

Dato: Lørdag den 1. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 

9520 Skørping
Turledere: Vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen og journalist 

Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS: Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk solidt 

og vandtæt fodtøj.
Som traditionen byder, når julemåneden står for døren, skal vi på 
travetur langs Lindenborg Å og Gravlevdalens kilder for at se, hvor 
langt åens ørreder er kommet med deres gydning; med lidt held 
oplever vi gydningen. Vi ser også på naturgenopretning af åen og i 
ådalen. Vandstær og andre vinterfugle holder os med selskab. Turen 
slutter med æbleskiver og noget varmt at drikke på Skillingbro 
Naturskole, der ligger midt i den smukke ådal. 

ADVENTSSKOVTUR FOR HELE FAMILIEN 233

Dato: Søndag den 2. december kl. 10-12
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turleder: Skovløber Claus Guldbæk, Naturstyrelsen Himmerland
OBS: Medbring håndsakse og poser. Børnevenligt.
Julen nærmer sig – det er 1. søndag i advent. Der skal gøres klar 
med adventskrans, juledekorationer og meget andet. Samlet går vi 
en tur i skoven og samler kogler, mos, gran og andet som skoven 
gemmer på til juledekorationen. Efter turen serverer vi en kop varm 
kaffe, kakao eller gløgg.

JULEHYGGE PÅ BOLDRUP MUSEUM 234

Dato: Søndag den 2. december kl. 13-16
Mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager
Turleder: Boldrup Museumsforening, v. formand Karen Greve 

Somerset
Pris: Voksne: 50 kr. inkl. servering. Børn op til 7 år: Gratis. 

Børn op til 13 år: 25 kr.
En afslappet dag for hele familien. Glem alt om julestress, her er 
julehygge i børnetempo. Ca. kl. 14 finder vi nissen, så han kan få 
sin julegrød. Gå i skoven og hent gran, mos og grene og lav jeres 
egen flotte juledekoration. Der spises julegrød, flettes hjerter, laves 
julepynt i træ, spilles levende julemusik og serveres hjemmebagte 
æbleskiver, gløgg & kaffe. 

JUL I SKOVEN – 1. SØNDAG I ADVENT 235

Dato: Søndag den 2. december kl. 14-16
Mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Års – drej ned  

af markvej overfor Kelddalvej 68
Arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
kommune 

Nissejagt og juleaktiviteter i skoven. Så skal der indsamles til 
juledekorationer og naturjuleaktiviteter, og naturbasens juletræ 
skal pyntes med godter til skovens dyr. Efterfølgende serveres gratis 
kakao og æbleskiver tilberedt over bål.
www.naturekspeditionen.dk

ADVENTSVANDRING PÅ EGHOLM FOR HELE FAMILIEN 236

Dato: Søndag den 2. december kl. 14-17
Mødested: Ved Restaurant Kronborg på Egholm
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Egholm 

Samråd, Egholms Venner og Restaurant Kronborg
OBS: Medbring kikkert og husk varm vindtæt påklædning.
Velkommen til den traditionsrige julevandring på Egholm, der som 
altid, afholdes den første søndag i advent. Deltagerne guides langs 
med Egholms sydlige kyst til Egholm Hage. Undervejs er der store 
chancer for at opleve mange forskellige trækfugle som de sjældne 
lysbugede knortegæs, svaner, svømme og dykænder. På øens marker 
kan vi med lidt held se fouragerende rådyr. På diget fortælles der 
om Egholm i gamle dage, hvor øboerne levede som landmænd og 
fjordfiskere. Turen slutter i den hyggelige Restaurant Kronborg, 
hvor restauratøren er i julehumør og serverer gratis julegløgg og 
lune æbleskiver.

FLAGERMUS I URBANS KÆLDER 237

Dato: Søndag den 9. december kl. 13
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS: Medbring gerne lommelygte.
På gåturen i Mølleparken fortælles om stedets spændende plante- og 
dyreliv. Parken rummer flere muligheder for at motionere på en 
udfordrende måde, det hører du også om. Bryggeriet Urbans kælder 
gemmer på et stykke spændende kulturhistorie og så naturligvis de 
sovende flagermus. Naturvejlederne har indrettet et overvintrings-
sted i kælderen, hvor flagermusene kan sidde uforstyrrede og vente 
på varmere tider. Vi går ind i mørket og ser på stedets beboere.

HEMMELIGHEDER 238

Dato: Søndag den 9. december kl. 9.30-14
Mødested: Parkeringspladsen ved Den Jyske Skovhave  

på Møldrupvej
Turleder: Helge V. Qvistorff og Marthin Nygaard
OBS: Tøj og fodtøj efter vejrlig, evt. madpakke.
Tilmelding: Tilmelding til julefrokosten nødvendig på mail til 

marthin@email.dk
Pris: 35 kr. Børn under 12 år gratis. Julefrokosten: 175kr.  

Børn halv pris. Med forbehold for prisændringer.
Juleturen er ikke så lang, men vi skal have en herlig vandring gennem 
Skovhaven, hvor vi skal høre om spændende træarter, men hvor vi 
også skal høre muntre anekdoter og noget om træernes hemmelige 
liv … og så er det til en velsmagende julefrokost på Rebildhus for 
dem, der har lyst.
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GAMMELDAGS JULESTUE I BOGBY9520 239

Dato: Søndag den 9. december kl. 10-17
Mødested: Bogby-Butikken, Jyllandsgade 11, 9520 Skørping
Arr: BOGBY9520
Julestuen i Bogby-Butikken er allerede blevet en tradition med 
fortællinger, juletoner fra gamle 78-plader og juleklip. Her er der 
rig lejlighed til at finde den rigtige boggave til både store og små, 
mens der klippes, klistres og flettes. Vi har sakse, papir og gode 
idéer parat, gløggen er varm og æbleskiverne nybagte. Mon ikke vi 
også finder på konkurrencer og andre overraskelser

JULERUNDVISNING PÅ ALMEN KIRKEGÅRD 240

Dato: Onsdag den 12. december kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Almen Kirkegård,  

Hasserisgade 9, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre 

Sagen i Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS: Rundvisningen foregår i et roligt tempo med flere 

stop undervejs.
Tag med på en stemningsfuld julerundvisning på Almen Kirkegård i 
Aalborgs hjerte. De fleste gravpladser er nu julepyntede og dækkede 
med gran til den forestående højtid. Undervejs besøger vi flere af 
Aalborgs personligheder fra gamle dage og kommer forbi kapel, 
kolumbarium og mindelund. Vi ser også nærmere på kirkegårdens 
spændende stedsegrønne træer og buske fra hele verden med arter 
og sorter af bl.a. taks, cedertræ, buksbom, enebær, thuja og cypres. 
Turen afsluttes med juleanekdoter om politimanden ”Lange Anton” 
og skibsreder Carl ”Goliat” Lorentzen, og vi tænder lys ved deres 
grav og urne.

GAMMEL JUL I REBILD – FOR BØRN OG DERES VOKSNE 241

Dato: Søndag den 16. december kl. 10-16
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Arr: Museum Rebild, BOGBY9520 og  

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.
Julen i Danmark har rødder tilbage i tiden før, kristendommen kom 
til landet. Hør fortællingerne om, hvordan julen blev fejret i gamle 
dage og om julens sagn og overtro. Hjælp med at lave julepynt og 
at pynte det store juletræ. Hør julesange og dans om juletræ til 
spillemandstoner. En eftermiddag hvor børn og voksne kan komme 
i den rigtige julestemning og få nye ideer til deres egen jul. Alle 
aktiviteter er gratis for børn. Der er smagsprøver på gammeldags 
julebag og juledrik, som også kan købes.

SOLHVERV, JULENS OVERTRO, KILDER OG TRÆERNES LIV 242

Dato: Lørdag den 22. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen til Lille Blåkilde på Rebild Kirkevej mellem 

Rebild og Buderupholmvej 
Turledere: Heks Dannie Druehyld, naturvejleder Søren Risborg, 

Rebild Naturskoler og journalist Uffe Westerberg,  
Rold Skov Natur- og Kulturcenter

OBS: Solidt fodtøj nødvendigt. Turen går til dels i ujævnt 
og kuperet terræn. Gruppen bliver delt i to: Den  
lange tur på ca. 4,5 km er mest for voksne. Den >>  

  
korte tur sammen med Dannie Druehyld er særligt for 
børn. De to grupper mødes ved stenrækken og følges 
ad tilbage til P-pladsen.

Det er næsten årets korteste dag, hvor solen står lavest i horisonten. 
På vores traditionelle solhvervstur kan du stå af juleræset og følge 
med på en stemningsladet tur fyldt med sagn, tro og overtro, 
soldyrkelse og fortællinger om træer. Vi tænder lys i tusmørket ved 
Rold Skovs ældgamle, hellige plads for solen og slutter ved P-pladsen 
med noget varmt at drikke og lune æbleskiver. 

JULEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN 243 

Dato: Torsdag den 27. december kl. 14 
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke,  

Klosterstien 12, 9550 Mariager 
Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og 

vejr. Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i 
kuperet terræn. 

Pris: 25 kr. Gratis for børn og foreningens medlemmer.
Med Jørgen Kruse som guide og fortæller vandrer vi gennem det 
smukke Munkholm anlæg og hører her Johannes Møllehaves beretning 
om De tre vise mænd og hvad der skete dem af finurlige ting undervejs 
mod målet.

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV 244

Dato: Mandag den 21. januar 2019 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,  

Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard, 

Naturstyrelsen Himmerland
OBS: Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Pris: 150 kr.
Tilmelding: Senest torsdag d. 17. januar 2019 på  

www.rebildporten.dk/bookoplevelser 
Maks. deltagerantal: 12.

Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til 
en instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen 
motorsav. En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder 
dig og din motorsav til årets høst af brænde til ovnen.

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV 245

Dato: Mandag den 28. januar 2019 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,  

Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard, 

Naturstyrelsen Himmerland 
OBS: Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Pris: 150 kr.
Tilmelding: Senest torsdag d. 24. januar 2019 på
 www.rebildporten.dk/bookoplevelser 

Maks. deltagerantal: 12.
Samme arrangement som tur 244 den 21. januar.
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1800-tallet til først i 1900-tallet, man dykker ned i. Rundvisningen
foregår i de gamle bygninger, hvor der især bliver fortalt om den 
sidste slægt, der beboede Hessel, familien Elle. I det gamle køkken 
kan man smage en gammeldags fedtemad. Nyd også den fantastiske 
udsigt over Limfjorden og gå evt. ad de afmærkede ruter. 

SOMMERPROGRAM PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

LILLE VILDMOSECENTRET 
Birkesøvej 16
9280 Storvorde
Tlf. 99 31 75 50
www.lillevildmose.dk

Lille Vildmose er et eldorado for naturelskere og historisk interes-
serede. Her er gode muligheder for at opleve krondyr, kongeørn og 
vildsvin samt et spændende og varieret fugle- og planteliv. På guidede 
ture i Lille Vildmose opleves også mosens unikke kulturhistorie med 
afvanding, tørvegravning og sphagnumproduktion. I 2016 blev fem 
elge udsat i Lille Vildmose, og i 2017 udsættes yderligere 5-7 elge.
Lille Vildmosecentret er et spændende natur- og kulturhistorisk 
oplevelsescenter indeholdende interaktiv udstilling, naturværksted 
med levende dyr, ørnesimulator, biograf og en hyggelig café. Omkring 
centret findes en naturlegeplads inkl. grillhytte, vildsvinefold med 
daglig fodring og en overdækket bålplads. I forbindelse med centret 
ligger også den gamle Vildmosegaard og parkanlæg. 

KRABBER OG FISK – STRANDAKTIVITET I ØSTER HURUP

Dato: Hver mandag i uge 27-32, kl. 10.30-12
Mødested: Badestranden nord for Øster Hurup Havn
OBS: Sommertøj og bare tæer.
Pris: Gratis deltagelse – ingen tilmelding.
Kom og vær med til at fange strandkrabber og hurtige rejer på det 
lave vand ved Ø. Hurup. Vi kigger på- og undersøger dyrene i et 
lille bassin på stranden. En lokal fisker kommer forbi og fremviser 
friskfangede fisk, som fremvises og tilberedes til små smagsprøver. 
Efter arrangementet kan man køre til Lille Vildmosecentret, hvor 
der kl. 12, kl. 13 og kl. 14 er guidet togtur med Tørvetoget fra 
centret til den nye Birkesø. Det koster 30 kr. ved samtidigt køb af 
entrébillet til centret.

SOMMERFERIEN 2018 – TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER

SOMMER-ARRANGEMENTER PÅ HESSEL

MUSEET HERREGÅRDEN HESSEL
Hesselvej 40 B, Hvalpsund
9640 Farsø
Tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01
www.herregaarden-hessel.dk 

Åbningstider 2018 
1. Maj - 30. September: Dagligt kl. 10-16. 
Lukket mandag – undtagen i uge 27-31 og 42.

SMAG PÅ HISTORIEN – OM SNAPSE

Dato: Hver mandag i uge 27-31, kl. 13-15
Mødested: Caféen på museet 
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i caféen.
Kom og smag nogle af Hessels spændende kryddersnapse og hør 
historien om de planter, der har tilknytning til Hessel, stude og 
Lounshalvøen. Se også hvordan nogle af planterne ser ud i urtehaven.

HISTORISK VANDRETUR 
– FØLG MAGTENS FODSPOR FREM TIL HESSEL

Dato: Hver tirsdag i uge 27-31, kl. 13 - ca. 14.15
Mødested: Cafeen på Museet 
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
OBS: Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårlig gående. 
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i cafeen.
En vandretur på ca. 3 km over Hessels jorder ned til vandet, hvor 
der bliver fortalt om stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og 
middelalder og hvordan, de tider har påvirket landet – og dermed 
Hessel. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det 
under skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og 
om kilden, der gav vand til herregården. 

LEVENDEGØRELSE – ISÆR FOR BØRN

Dato: Hver onsdag i uge 27-31, kl. 11-15 
Mødested: Cafeen på Museet 
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i caféen.
Vi vækker herregården til live med forskellige gamle håndværk og 
praktiske sysler som alle kan være med til. Blandt andet smedning, 
trædrejning, vævning, filtning, spinding, rebslagning, vask, lyse-
støbning, madlavning på det gamle komfur og meget andet. Børn har 
mulighed for at blive klædt ud. Aktiviteterne skifter fra uge til uge. 

LIMFJORDSFORTÆLLINGER

Dato: Hver torsdag i uge 27-31, kl. 13 - ca. 14.30
Mødested: Caféen på Museet 
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
OBS: Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårlig gående. 
Pris: 50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i caféen.
Guidet rundvisning. Det oprindelige Hessel blev bygget før 1391, men 
brændte i 1702, hvorfra de fleste af de nuværende bygninger stammer. 
Hessel er ikke et moderne museum – mere en tidslomme fra sidst i
 >> 

Åbningstider 2017
24. marts–31. maj kl. 10-16 
Juni, juli og august  kl. 10-17 
1. sept.–21. okt.  kl. 10-16
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BESØG ELGENES LAND OG KØR MED
TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE

Dato: Hver fredag i uge 27-32, kl. 10.30-12.30 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert en god 

idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person 

til radioguidning. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 kører 
Tørvetoget ved Lille Vildmosecentret.  
Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr./person  
ved køb af entrébillet til centret.

Ta´ med på tur med kikkert og kamera efter mosens elge. Vi be-
søger Portlandmosen, hvor guiden fortæller om højmosens unikke 
dyre- og planteliv. Fra toppen af Brandvagttårnet kan man opleve 
naturgenopretningen, og forhåbentlig ser vi rørhøgen, krondyr eller 
måske kongeørnen. Et nyt formidlingssystem gør det muligt for 
guiden at fortælle under kørsel via bilradioen. Turen slutter ved Lille 
Vildmosecentret, hvor der kl. 12, kl. 13 og kl. 14 er guidet togtur 
med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

DET VILDE, VILDSVIN OG NORDENS KÆMPER

Dato: Hver søndag i uge 27-32, kl. 10.30-12
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris 

– ingen tilmelding. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 kører 
Tørvetoget ved Lille Vildmosecentret.  
Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr./person  
ved køb af entrébillet til centret.

Centrets naturformidler tager deltagerne med rundt i ”Det Vilde” – et 
nyt formidlingsområde med fokus på Nordens Kæmper. Vi skal besøge 
vildsvinene, høre om elge og krondyr og nyde udsigten fra toppen 
af det nye udsigtstårn. Efterfølgende er der hygge omkring bålet 
i bålhytten, hvor du kan købe pølser og brød i Café Soldug til din 
frokost ved bålet. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 er der guidet togtur med 
Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

SOMMERFERIEN 2018 – TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER

LEG MED TROLDEN LILLE VILDMA

Dato: Hver tirsdag i uge 27-32, kl. 10.30-12
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr./person  
ved køb af entrébillet til centret.

Kom og leg med trolden Lille Vildma. Vi laver børnevenlige aktiviteter 
i naturværkstedet og i parken ved centret. Kom tæt på dyrene i 
naturværkstedet og prøv centrets store naturlegeplads. I bålhytten 
er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost. Kl. 12, kl. 13 
og kl. 14 er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til den 
nye Birkesø.

BESØG ELGENES LAND – GUIDET TUR I MOSEN I EGEN BIL 

Dato: Hver onsdag i uge 27-32, kl. 10.30-12.30 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert en god 

idé.
Pris: Den guidede tur koster entrébillet + 30 kr./person  

til radioguidning. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 kører  
Tørvetoget ved Lille Vildmosecentret.  
Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr./person  
ved køb af entrébillet til centret.

Ta´ med på tur med kikkert og kamera efter mosens elge. Vi be-
søger Portlandmosen, hvor guiden fortæller om højmosens unikke 
dyre- og planteliv. Fra toppen af Brandvagttårnet kan man opleve 
naturgenopretningen, og forhåbentlig ser vi rørhøgen, krondyr eller 
måske kongeørnen. Et nyt formidlingssystem gør det muligt for 
guiden at fortælle under kørsel via bilradioen. Turen slutter ved Lille 
Vildmosecentret, hvor der kl. 12, kl. 13 og kl. 14 er guidet togtur 
med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

DET KRIBLER OG KRABLER I LILLE VILDMOSE

Dato: Hver torsdag i uge 27-32, kl. 10.30-12 
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr: Lille Vildmosecentret
OBS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj evt. gummistøvler.
Pris: Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris 

– ingen tilmelding. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 kører 
Tørvetoget ved Lille Vildmosecentret.  
Kørsel med Tørvetoget koster 30 kr./person  
ved køb af entrébillet til centret.

Ta´ med på jagt i skovbunden efter insekter, biller og snegle. Lær 
at bruge en insektsuger, opdag nye detaljer gennem en lup eller se 
om du har fundet den hurtigste snegl i parken. Dyrene vi fanger, 
kommes i små bakker, så de kan studeres nøje inden de slippes ud i 
naturen igen. I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser og 
brød i Café Soldug til din frokost ved bålet. Kl. 12, kl. 13 og kl. 14 
er der guidet togtur med Tørvetoget fra centret til den nye Birkesø.

<< Klik for at se oversigtskort



|76| |77|

BRUG MOBILEN I NATUREN

I mange naturområder kan du få mere at vide om stederne med 
din mobiltelefon. Enten ved at scanne en 2D-kode, som viser til en 
hjemmeside eller ved at bruge en app. 
I Himmerland kan du bruge mobilen disse steder: 

LILLE VILDMOSE

Følg Vildmosen via  
Facebook eller Twitter.

MARIAGER FJORD

Brug Mariagerfjordguiden på mobilen.  
Rundt om fjorden er der 40 2D-koder,  
hvor du kan hente historier, kort,  
billeder og turforslag.

ROLD SKOV 

Røverknolden  
Naturlegeplads og musikalsk uderum.

Mountainbikeruterne

Trailcentret ved Skørping 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter 
Mobilhjemmeside med alle aktiviteter,  
historier, billeder, kort og turforslag.

VESTHIMMERLAND

Naturekspeditionen har seks 2D-koder i Jenle Plantage, der leder 
til masser af viden om skov, dyr og planter.
Se mere på www.naturekspeditionen.dk/mobil-natur.aspx 

AALBORG KOMMUNE

Se de mange muligheder for at dyrke et  
aktivt friluftsliv 
www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv 

Hent kommunens app, Det Grønne Guld,  
der har masser af inspiration til at få mere  
ud af naturen.

HÆRVEJEN

Hent Hærvejens app i App Store eller GooglePlay.

NATURGUIDEN HIMMERLAND

Naturguidens hjemmeside findes selvfølgelig  
også i en mobilvenlig udgave. 

Stiguide Himmerland

App med turforslag på 
afmærkede ruter i  
Himmerland. Både 
cykle-, ride- og 
vandreruter.

Hent den i App Store 
eller Google Play

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort

http://naturekspeditionen.dk/UserFiles/UserFiles%20-%20gl.side/file/Mobil-natur.pdf
http://www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv
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NATURVEJLEDERE SAMT NATUR- OG KULTURFORMIDLERE

Naturstyrelsen, Himmerland
Naturvejleder Lars Wachmann
www.naturstyrelsen.dk/
lokale-enheder/Himmerland 
Lille Vildmosecentret
Naturvejleder Jakob Konnerup
www.lillevildmose.dk
Mariagerfjord Naturskole
Naturvejleder Karsten Rybjerg 
Larsen
karla@mariagerfjord.dk
Naturekspeditionen
Naturvejleder Karin Winther, 
Vesthimmerlands Kommune
www.naturekspeditionen.dk
Rebild Naturskoler
Naturvejleder Søren Risborg
www.rebildnaturskoler.dk
Nordjyllands Historiske Museum
Naturvejleder Gert Rubæk
Naturvejleder Tommy Jensen
www.nordmus.dk
Aalborg Kommune
Naturvejleder Esben Buch
esben.buch@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Henrichsen
ole.henrichsen@aalborg.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk 
Bjerg og Søbye, Thingbæk
www.bjergsoeby.dk

Fjordens Naturskole, Mariager
Susanne og Reiner Merke
www.fjordens-naturskole.dk
Forfatter Helge Qvistorff
www.qvistorff.dk
Fotograf Kjeld Thomsen,
Teglgaards Mølle
www.kjeldthomsen.dk
Journalist og forfatter Henrik
Bugge Mortensen, Skørping
hbm@bugge-olsen.dk 
Naturgeograf Peter A. Larsen
www.naturturist.dk 
Rold Skov Natur- og  
Kulturcenter
Journalist Uffe Westerberg
projektleder@roldskov.info 
Jørgen Pedersen, Rold Storkro
post@jp-rold.dk
Naturvejleder Karsten Hansen
www.naturkarsten.dk 
Rold Skov Adventure
www.roldskovadventure.dk
Spillemands-, Jagt og  
Skovbrugsmuseet
Niels Jørn Østergaard,  
Arnt Johansen m.fl.
mail@spillemandsmuseet.dk
Rebildguiderne
www.rebildporten.dk
Jeanette Meldgaard
www.gratitude.dk

NATURGUIDNING TIL HEST

Jytte Sigfredsen, Arden
www.jyttesigfredsen.dk 

TURISTBUREAUER MM.

Visit Mariagerfjord
Mariager, Øster Hurup, Hobro 
www.visitmariagerfjord.dk

Aalborg Turistbureau
· InfoCenter Hals
· InfoCenter Lille Vildmose
· InfoCenter Nibe
· InfoCenter Aalborg
www.visitaalborg.com

RebildPorten
www.rebildporten.dk 

VisitVesthimmerland
Farsø, Løgstør, Aalestrup, Aars
www.visitvesthimmerland.dk

MUSEER OG NATURCENTRE

Nordjyllands Historiske Museum
· Aalborg Historiske Museum
· Lindholm Høje Museet
· Sydhimmerlands Museum
· Cirkusmuseet i Rold 
· Vikingecenter Fyrkat
· Boldrup Museum 
· Hobro Museum
· Lystfartøjsmuseet, Hobro
· Hadsund Egns Museum
· Mariager Museum
www.nordmus.dk
Halkær Mølle Naturcenter
www.aalborgkommune.dk/ 
halkaermoelle 
Herregården Hessel
www.herregaarden-hessel.dk
Katbakken, Ø. Hornum
www.katbakken.dk
Lille Vildmosecentret
www.lillevildmose.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk

Museum Rebild
Blokhusmuseet
Jagt-, Skovbrugs- og  
Spillemandsmuseet
www.roldskovmuseerne.dk
Rebildcentret med Thingbæk 
Kalkminer
www.rebildcentret.dk 
Lars Kjærs Hus i Rebild Bakker
www.rold.dk
Vesthimmerlands Museum Aars
www.museumscenteraars.dk
Remisen i Dokkedal
www.remisen-dokkedal.dk 
Saltcentret i Mariager
www.saltcenter.com
Gasmuseet i Hobro
www.gasmuseet.dk 
Maritimt Kulturcenter, Hobro
Museet Godthaab Hammerværk
www.godthaab-hammerværk.dk
Johannes V. Jensen Museet, 
Farsø
www.johannesvjensenmuseet.dk

Stiguide Himmerland
App med afmærkede ture i Himmerland.  
Hent den i App Store eller Google Play.
Ud i naturen
Naturstyrelsens hjemmeside med kalender over naturture, faciliteter
i naturområder m.m.
www.udinaturen.dk
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Information om Rold Skov, turforslag, aktivitetskalender, overnatning mm.
www.roldskov.info 
Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter
Alt om natur- og kulturoplevelser ved fjorden. 
www.mariagerfjordguiden.dk 
Naturguiden Himmerland
Information om himmerlandske naturområder, naturture, foldere,
overnatning mm.
www.naturguidenhimmerland.dk
Naturstyrelsen, Himmerland
Information om aktivitetsmuligheder, lejrpladser mm. i Rold Skov og 
andre skove samt på Livø.
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/
Aalborg Kommune
Samtlige naturture i kommunen, ture på egen hånd m.m.
www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv
Naturturist
Turbeskrivelser for naturområder i Himmerland.
www.naturturist.dk
Ridespor i Himmerland
Ruter, turforslag og foldere.
www.ridesporihimmerland.dk 

FÅ MERE AT VIDE

<< Klik for at se oversigtskort << Klik for at se oversigtskort
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http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/Himmerland#{%22x%22:548388,%22y%22:6305109.6,%22zoom%22:4}
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/Himmerland#{%22x%22:548388,%22y%22:6305109.6,%22zoom%22:4}
http://www.lillevildmose.dk
mailto:karla@mariagerfjord.dk
http://www.naturekspeditionen.dk
http://www.rebildnaturskoler.dk
http://www.nordmus.dk
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http://bjergsoebye.dk/
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http://www.udinaturen.dk
http://www.roldskov.info
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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 til solnedgang. 
Du må gå på skovveje og befæstede stier og cykle på skovvejene.
Ophold nærmere end 150 meter fra bygninger er ikke tilladt. 
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.UDINATUREN.DK 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Naturstyrelsen Himmerland

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune

http://www.UDINATUREN.dk

