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Arealerne ved Randers By - areal nr. 103, 104 og 507 

- Randers Nørreskov, Nordre Fælled og Randers Sønderskov 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
De tre områder ligger henholdsvis syd og nord for Randers. Randers Kommune har ikke meget 
skovbevoksning og slet ikke i nærheden af byen. Derfor udgør disse tre arealer store rekreative ud-
foldelsesmuligheder for Randrusianerne. 
 
Randers Nørreskov og Randers Sønderskov er begge blevet til som skovrejsningsprojekter inden for 
de sidste par årtier. Nordre Fælled administreres af Skov- og Naturstyrelsen efter et magelæg med 
forsvarsministeriet i 2002. 
 
Nordre Fælled og Randers Nørreskov ligger adskilt af Mariagervej. Der arbejdes på et sammen-
hængende stinet mellem de to grønne områder i den nordlige del af Randers. 
 
Arealerne er kendetegnet ved, at det primært er de rekreative værdier, der er i fokus.  
 
Arealopgørelse per 1. januar 2008 i hektar 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Ædelgran Gran Ubevokset I alt 

32 28 17 6 5 2 100 188 
 
Det ubevoksede areal udgøres af: 
Krat Mose Overdrev Slette Sø Vej Andet I alt 
2 3 35 51 2 3 5 100 
 

 

Kort 1 viser Randers 
Nørreskov (arealet mod 
vest) og Nordre Fælled. 
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Kort 2 viser Randers 
Sønderskov. 

1.2 Geologi og jordbund 
Arealerne ligger i morænelandskaber fra sidste istid. Jordbunden i Randers Nørreskov og Nordre 
Fælled er ikke undersøgt, men består sandsynligvis af kalkfri moræneler. 
 
De øverste jordlag i Randers Sønderskov domineres af morænegrus, moræneler og smeltevands-
grus. Dybere nede findes mægtige forekomster af sand og grus, og fra områderne omkring skoven 
hentes grus i store grusgrave. De store grus- og sandforekomster er aflejret i smeltevandsfloder for-
an Nordøstisen, der siden gled henover sine egne smeltevandsaflejringer og efterlod moræneaflej-
ringer af vekslende tykkelse ovenpå. Sand og grus findes til stor dybde og huser store grundvands-
magasiner. I skovens østre ende findes et vandværk, hvorfra drikkevand ledes til Romalt nord for 
landevejen.  

1.3 Landskab 
Nordre Fælled ligger i byranden mellem Randers by og landbrugsflade nord for. Områdets syd- og 
vestlige afgrænsning går således i kanten af planteskole, butikscenter, idrætsanlæg, de gamle kaser-
nebygninger, nyere boligblokke, industri, fagskoler og køreteknisk anlæg. Mod nord og øst afgræn-
ses området af marker, dog med mindre anlæg som en flyveplads og rideanlæg.  
 
At området tidligere var ingeniørtroppernes øvelsesområde ses stadig tydelig i form af asfalterede 
veje, skydebane, små høje, kanaler og gravede vandhuller. Derudover består området af et vekslen-
de åbent landskab med overdrev, græsarealer, mose samt små skove af løv og nåletræ. En del af 
området er tilplantet med ny skov. 
 
Randers Nørreskov er en meget undseelig lille firkantet skov i tre striber, som er plantet i mellem 
levende hegn på markjord. Mod syd grænser skoven op til et nyetableret og endnu ikke færdigud-
bygget industriområde. Mod vest og nord grænser skoven op til marker.  
 
Randers Sønderskov er en ung skov fra 1990-1993. Den ligger på en sydskrånende moræneflade 
ned mod Paderup Mose. Syd for mosen ses og høres motorvej E45. Området er meget præget af 
grusgravning i og øst for området, og af de større veje, der løber langs med eller i nærheden af 
skovrejsningsområdet. Der løber en højspændingsledning gennem områdets sydlige del, og skov-
rejsningsområdet grænser her op til et større elforsyningsanlæg. Vest for arealerne ejer kommunen 
en del af skovrejsningsområdet, hvor på der er etableret skov nogenlunde samtidig. Hele området er 
meget sammensat og bærer præg af forandring og af urban nærhed. 
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For alle tre arealer gælder, at de er meget nye og ufærdige/midlertidige. Nordre Fælled er vurderet 
til at have god landskabelig værdi. Randers Sønderskov er vurderet til middel-dårlig landskabelig 
værdi på grund af de sammensætninger der er. 

1.4 Skoven 
På Nordre Fælled er der etableret en række mindre løvtræbevoksninger, der skal sikre landskabs-
mæssig variation. Planteavlsstationen har udlagt tre bevoksninger til frøavl, hhv. Eg, Birk og Ask. 

1.5 Friluftsliv 
Nordre Fælled er et flittigt benyttet rekreativt areal med både motionister, hundeluftere, spejdere, 
børnehaver, rollespillere og mange andre. Der foreligger en aftale med Randers Kommune om til-
syn og renholdning af naturlegepladsen, samt en aftale om evt. at benytte et stort centralt beliggende 
areal til festivalplads.  
 

Billedet er fra indvielsen af Nordre Fælled i 2001. 
 
En motionssti (5 km) med km angivelse er blevet etableret i samarbejde med Randers Cykelklub, 
Randers kommune og SNS. 

1.6 Natur 
På grund af den tidligere intensive udnyttelse til grusgravning, landbrug og militærøvelser rummer 
skovrejsningsarealerne omkring Randers kun meget lidt oprindelig natur. Der er til gengæld opstået 
nye, gravede småsøer, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Der findes også lidt mose og 
midt på Randers Nordre Fælled er der opstået en smuk hvidtjørneslette, som nu græsses af kvæg og 
med god vilje kan karakteriseres som overdrev. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Alle tre arealer ligger inden for de områder som i Regionplanen er udpeget som potentielle vand-
indvindingsområder og som skovrejsningsområder. Randers Sønderskov ligger delvis i råstofområ-
de. De dele af arealerne der indgår i råstofindvindingsområdet planlægges fremover udnyttet til rå-
stofindvinding.. Der er i samarbejde med Randers Kommune og Nymølle Stenindustri udarbejdet en 
retableringsplan for området. Arealerne planlægges efterbehandlet til bynær skov med vægt på fri-
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luftsliv. Desuden lægges der vægt på at opretholde flere stejle skrænter samt lysåbne arealer med 
muligheder for flere forskellige levesteder for planter og dyr. 

2.2 Drikkevandsinteresser 
Arealerne ved Randers By ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Randers 
Sønderskov hører til indsatsområdet Vilstrup. De to arealer nord for Randers hører til indsatsområ-
derne Råsted og Harridslev. Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efter-
følgende indsatsplanlægning står Randers Kommune for.  
 

3. Mål og Planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Nordre Fælled: Nordre Fælled skal fastholdes som et lysåbent rekreativt område med mindre 
skovpartier. Friluftsmulighederne skal videreudvikles bl.a. gennem forbedrede adgangsforhold og 
bedre informationsmateriale. Der skal jf. kommuneplanen arbejdes for at skydebanen flyttes. 
 
Randers Nørreskov: Denne lille bynære løvskov der gøres mere attraktiv for friluftslivet, bl.a. ved 
at etablere stier.  
 
Randers Sønderskov: Randers Sønderskov skal på lang sigt og i takt med afslutningen af råstof-
indvindingen udvikles til et rekreativt område for især Romalt men også Randers. Området skal be-
stå af løvskov og åbne naturarealer. På længere sigt, når der er tale om mere sammenhængende are-
aler, skal friluftsmulighederne også udbygges. Søges udbygget i takt med afslutningen af råstofind-
vindingen og hvis opkøb er muligt. Der er godkendt en reetableringsplan for grusgravningen i om-
rådet, der reetablerer området til skov med større åbne naturarealer og muligheder for rekreativ ud-
nyttelse.  
 

 
 

Den nordvest-
lige del af 
Nordre Fælled 
er en meget 
besøgt hunde-
skov.  
 

3.2 Landskabsplan  
Randers Nordre Fælled: Fordelingen mellem lysåbne og bevoksede arealer fastholdes. Overgan-
gene mellem de lysåbne og skovbevoksede arealer gøres mindre skarp ved f.eks. at lade nogle af 
overgangsarealerne gro til. Det er vigtigt at bevare den landskabelige sammenhæng med de åbne 
landbrugsarealer mod nord, ved at holde en udsigtskile åben. 
 
Randers Nørreskov: Fastholdes som bevokset.  
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Landskabsplan for 
Randers Nørreskov og 
Nordre Fælled.  

 
 
Randers Sønderskov: Der vil blive udarbejdet en samlet retableringsplan for graveområ-
det/skovrejsningsområdet. 
 

 

Landskabsplan for 
Randers Sønderskov 

 
 

3.3 Naturnær skovdrift 
De tilplantede løvtræarealer skal på lang sigt udvikle sig til hhv. bøge- og egedominerede skovom-
råder. 
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Randers Nordre Fælled: Udvikling af 
mindre løvskove domineret af bøg og 
eg i form af skovudviklingstype 11 og 
22. I Randers Nørreskov udvikles bø-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med Skovudviklingstyper. 

 
Randers Sønderskov: Udvikling af 
løvskov domineret af bøg og eg i form 
af skovudviklingstype 11 og 22. Nuvæ-
rende slettearealer overlades til fri suc-
cession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med skovudviklingstyper 

3.4 Naturpleje 
Mulighederne undersøges for at skabe flere vådområder ved lukning af markdræn mm. De åbne 
græsarealer plejes endvidere ekstensivt ved slåning eller græsning uden omlægning og gødskning 
mm., så de på længere sigt kan få et større naturindhold. 
 

Paragraf 3 udpegninger i Randers Nør-
reskov og Nordre Fælled.  

 



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser side 7 
 

Paragraf 3 udpegninger i Randers Søn-
derskov. 

 

3.5 Friluftsliv 
Randers Nordre Fælled: Publikums ønsker til faciliteter vil løbende blive vurderet. Kort- og in-
formationsmaterialet for området forbedres. Eksisterende veje og stier udbedres og klargøres til den 
megen trafik.  
 
Randers Nørreskov: Der etableres stier i området og udbedrer adgangen til området og informati-
onsniveauet om adgangsmulighederne og arealet. 
 

Kortet viser de mest 
markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de 
næste 10 til 15 år i 
Randers Nørreskov og 
Nordre Fælled.  
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