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FAKTA
NATURGENOPRETNING
I KASTBJERG ÅDAL

Se vores smukke å
Mange havde søndag valgt at hoppe i gummistøvlerne og drage mod Kastbjerg Å,
hvor et genopretningsprojekt, der har varet i ti år, blev officielt afsluttet og indviet.
Ægteparret
Dorte og Ib
Sørensen,
Enslev, har
afstået et
stykke jord
til naturprojektet i
ådalen. Foto:
Flemming
Krogh
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KASTBJERG Å: Vejret viste sig
fra sin milde sensommer-side, og de hvide køer gloede
forundret på alle de mennesker, der gik forbi fra Enslev-siden ned mod broen
ved Bredkilde. I alt var vel
300-400 mennesker forsamlet søndag for at fejre, at naturgenopretningsprojektet
ved Kastbjerg Å endelig var
afsluttet.
10 år, 7,5 millioner kroner
til vandløbs-restaurering,
stianlæg med mere, samt 35
millioner kroner til jordfordeling og erstatning til lodsejere, har det taget og kostet.
Bag opgaven står Naturstyrelsen Himmerland i samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner. Det er
penge fra den såkaldte miljømilliard, der har gjort naturgenopretningen på cirka 500
hektar jord mulig.
Der er genslynget å-forløb, bygget broer, lavet parkeringspladser, sat informationsskilte op, sat borde og
bænke op og etableret stier
på i alt 16 kilometer, hvoraf
de i alt ti kilometer er nyanlagt. Så det er ikke bare et lille
projekt, der er lavet i den vidunderligt smukke natur ved
Kastbjerg Å, som er den naturlige grænse mellem Randers og Mariagerfjord kommuner.

Bruger naturen

Ægteparret Dorte og Ib Sø-

rensen, der bor i Enslev og
har gjort det i 26 år, er meget
bevidste om, at de bor et naturskønt sted.
- Vi har faktisk, før alt det
her blev lavet, brugt at tage
en kande kaffe og et tæppe
med og sættes os ved åen.
Men nu, hvor der er kommet så mange borde og bænke op, så vil vi da nok bruge
det endnu mere, måske også
med gæster, siger ægteparret,
der selv afstod en lille jordlod
til projektet.
- Cirka halvanden tønder
land, hvor der var lidt vandhuller på. Jord, der bare lå
brak. Men det har vi gjort
for at være med til at støtte projektet, siger Dorte og
Ib Sørensen, der fik sig en
smagsprøve på pølser af naturkvæg, der har græsset i
ådalen, og dertil et glas hvidvin fra de lokale vinbønder,
Birgitte og Ivan Bogner, der

En, to, tre, hiv. Borgmestrene Mogens Jespersen og Claus Omann
Jensen løste det røde bånd på Bredkildebroen. Foto: Flemming
Krogh
bor i Sem.
Der var taler fra begge
kommuners borgmestre,
nemlig Claus Omann Jensen
(V) og Mogens Jespersen (V).
De glædede sig begge over, at
naturen er blevet bedre be-

skyttet med genopretningen
og opfordrede folk til også at
benytte den.
Efter at de to borgmestre
havde hevet i hver sin ende af
et rødt bånd på broen i Bredkilde, var projektet at betrag-

Johan Schultz Pedersen
(tv) og Tom Kristensen
har brugt mange timer
med at fiske i Kastbjerg Å.
Foto: Flemming Krogh

te som behørigt indviet, og
derefter blev folk opfordret
til at gå på opdagelse på de
nye stier i hele ådalen.

Biologer og botanikere

På Bredkildestien mellem
Sem og Enslev Mose kunne
man blive sat ind i hele projektets tilblivelse og de fysiske tiltag i området. Biologer
fortalte om rigkærene, som
er et særligt kendetegn for
ådalen, og af lokale beboere
i området blev man introduceret til tidligere tiders praksis med tørveskær i mosen.
Museum Østjylland var også til stede og fortalte om de
igangværende udgravninger,
der har afdækket Skandinaviens hidtil ældste vej og tidligere tiders færdsel på tværs
af ådalen gennem årtusinder. Undervejs blev publikum budt på kaffe og kage.
Avisen fandt to mænd, der
begge som børn har fisket
mange timer i Kastbjerg Å.
De nød deres kaffe på Spektakelbroen.
- Den hedder sådan af to
grunde. For det første, fordi
det larmede meget, når man
kørte over den, og for det andet, fordi at det ikke altid gik
stille for sig, når lodsejere på
begge sider af åen skulle blive enige om at betale til broens vedligehold, sagde Johan
Schultz Pedersen.
Sammen med Tom Kristensen fra Stouby mindes
han de mange timer, de havde fisket bækørreder på stedet.
I dag fisker de stadigvæk,
og de renser også selv fiske-

Naturprojektet er realiseret
med midler fra den
såkaldte miljømilliard og
blev påbegyndt i 2007,
hvor Naturstyrelsen
Himmerland satte gang i en
omfattende jordfordeling
og planlægning af
naturforbedrende tiltag i
ådalen.
Der er foretaget
vandløbsrestaurering
med gensnoning af flere
strækninger af Kastbjerg Å.
Der er anlagt tre slyng på
åen mellem Sem og Enslev.
Tilløbet Øster Kondrup
Bæk har fået genskabt det
tidligere slyngede forløb,
lige som dele af Kransmark
Bæk og Ny Kvottrup Bæk
samt kildeafløb ved Dyrby
Krat er blevet tilført ny
dynamik.
Udgravningen af slynget
neden for Enslev afdækkede
gamle vejspor og
krydsninger i ådalen 4900
år tilbage i tiden.
Projektet er baseret
på frivillige aftaler
med lodsejerne. Der er
indgået aftaler om 16
kilometer offentlige stier
for gående i området,
hvoraf de seks kilometer
er eksisterende mark- og
skovveje.
Der er etableret seks nye
stibroer.
Der er anlagt p-pladser
seks steder i ådalen.

ne, så deres koner er glade
nok for, når der kommer fisk
med hjem til grillen.
- Og nu er der jo åbnet op,
så vi også ser havørreder her,
siger Johan Schultz Pedersen.

Pandekager og minibus

Det var også muligt for de interesserede at gå en tur i den
anden ende, på Ulvholmstien mellem Hem/Kvottrup
og Dyrby Krat/Kærby Mølle. Her kunne man afprøve
gamle tiders høslæt med leslåning og få formidling af
det historiske voldsted Ulvholm Slot, der ligger som en
synlig høj midt i ådalen.
Lokale beboere bagte pandekager over bål, lige som
der var noget for børnene
med at genkende fuglelyde.
Også for de voksne var der
kyndige fuglekiggere, der fortalte om fuglelivet, samt botanikere, der berettede om
de spændende plantesamfund i ådalen.
Publikum kunne komme
på en guidet tur langs ådalen,
og der var indsat en minibus,
der kørte rundt, så folk kunne blive transporteret tilbage
til udgangspunktet i Sem eller Enslev.

