Vandmsller ved Lurebekken
Vedarkivundersogelser
er der konstateret3 vandmgller drevetaf Lurebaekken,
der lober gennemoverdrevet og AnnebjergSkovtil Isefjorden.
Vandmollerneblev brugt til kvarning af korn til sAvel
menneskefgde
som dyrefoder.
Beliggenhedenaf den overste molle, Agirdsmolle,
kendesikke, det gor derimod de to andresbeliggenhed: Lure Molle og Skaverup Piferen.
Placeringenaf Lure Mslles bygninger (2) kan sespd
kort fra 1782,og man kendernavnene pA de festere, der drev mollen i periodenfra ca. 1660til midt i
180O-tallet.
Det videsikke, hvor lenge mollen fungerede.
Mollebygningerne lA oven for Lurebakken, og de
store,flade sten i bekken viser vandmollensbeliggenhed,som det sespi billedet herunder.

En naturvandring gennem det historiske landskab

Ulkerup Overdrev
mellem Annebjerg- og Ulkerup Skove

ULKERUP OVERDREV

Ulkerup OverdrevbestAr af 3 tidligere traditionelt
drevne landbrugsarealer:tjenesteiordentil skovridergirden "Mantzhaj' ' samt ejendommene
"Enkesadet" og "UlkerupgArd",i alt 45,6 ha.
I 1990 iverksattes naturforvaltningsprojektet
"Ulkerup Overdrev" - med henblik pd at genskabe
den naturrigdom,som kan opst6, nAr jorden tages
ud af intensiv drift.
Det landskabeligehensyn er tilgodesetved delvis
braklegning, hvor jordernegrassesekstensivt.Der
udbringes naturligvis ikke godning og kemikalier.
Ved at lukke drenene i omridet er der skabt i alt 8
mindre soer og vandhuller, som er forbundet af
Abne vandlsb. Hermed er der skabt forbindelseog
spredningsmulighederfor dyre- og plantelivet
mellem vAdomrAderne
i AnnebjergSkovog Ulkerup
Skov.
I dag er omrAdetberiget med adskillige ynglende
fuglearter,bl.a. vibe, griand, troldand, blishone og
gronbenetrorhsne. Andre arter ses af og til, f.eks.
svaleklire,gravand,rgdben, fiskehejre,musvige og
tArnfalk.

Skaverup Piferen (12) Ia hge inden for skovgransen,
ud for Enkesedet(13).Her kendesligeledesnavnepi
fastere fra 1660 iI 1782. men heller ikke her ved
man, hvor lenge mollen eksisterede.
Man kan tydeligtse spor af sivel mglledamningsom
hulveje til msllen, bAde langs skovgardet ved
Skaverupvej og over Lurebekken.

Planternesindvandringforventesat strakke sig over
en lengere periode. I det gamle overdrev sprang
visse omrider i krat af tornedebuske,i hvis Iy der
med tiden udvikledes mindre gresningsskove.
Tilsvarendeforhold er sogt retableretgennem indplantning af treer og buskeaf lokal afstamning.
De rekreative hensyn er tilgodeset ved stiforbindelsermellem skoveneog de lokale bebyggelser,
og
i gresningsfoldeneer der tillige offentligadgang.

Der er desverreingen tegningereller beskrivelseraf
mollerne,sAdet vides ikke, hvordande har set ud.
agtrytt<etiet
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Folgende turforslag er pi ca. 4 km og kan afkortes
eller forlenges ved brug af tilstodendestier/veje.
Man bgr ikke snydesig selv for oplevelsenved skovturene, se alternativerne 1 (Annebierg Skov) og 2
[Ulkerup Skov). Kun skovruterne er aftnerkede.
Man kan cykle eller gi, barnevogne og ksrestole
kan folge turen bortset fra strakning 8.
Hunde skal fsres i snor overalt!

GArman til venstre, er man hurtigt fremme ved startstedet,umiddelbart efter at have passeretEnkesedet
(13).
Tilbageved P-pladsen (l) kan man folge et spor ind
til msllestedet,hvor Skaverup Piferen (12) lA, nesten ud for Enkesedet. (Sebagsiden).

Bemerk: Det er tilladt at ferdes i foldene - under
hensyntagentil dyr og fugle. Adgang via stender eller
liger.

(f) Fra P-pladsen gir man tvars over Skaverupvei
ind pd stien langs Lurebekken. Kort efter bekkens
skarpe drejning finder man stedet for Lure Molles
placering (2). Se omtalen pA folderensbagside.
(3) Stien munder ud i den smalle, asfalterede
[Ilkerupvei, som i hele sit forlob folger eller gennemskarer Ulkerup Overdrev frem til Egebjergvei.
Vi folger vejen frem til skovbrynet ved
(4) Ulkerupgird. (Her kan man forlade Ulkerupvej
og gA ind i skoven.Se 'alternativ 2").
(5) Ttren fortsetter gennem spidsen af skoven, forbi
P-pladsen frem til Mantzhoi (6) og til Egebiergvei.
Denne del af turen byder pA en betagendeflot udsigt
til skovbryn, marker, soer og vandhuller.
(7) Fra P-pladsen ved Egebiergvei folges stien langs
med folden (8) til gerdet ved LIlkerupgArd, hvor
stien drejer skarpt til hojre (9) og forlober langs den
nordlige del af overdrevet frem til Skaverupvej.
Igen har man en flot udsigt til marker og levende
hegn, og forude sesAnnebjerg Skov.
(f0) Ved Skaverupvei kan man folge den afmarkede
rute til hojre og bruge 10 minutter pi at gA gennem
skoventilbage til P-pladsen(1), se "alternativ 1".

Alternativ l: Skaverupvej (10) folges til hojre langs
det afmerkede skovgarde. Snart passererman en lille
so (1l) pd venstrehAnd,drejer ind i skovenog folger
stien over Lurebekken, rundt om soen og lige frem til
P-pladsen(f). Man gAr gennem et stykke ung skov
med et rigt fugleliv, og man msder ofte rivildt her.
Alternativ 2: Skowejen over for lllkerupgard (4)
forer direkte til folden omkring Ulkerup landsby
(fa). Und Dem selv at gA ind til udstillingshuset og
se montrerne med gArdmodel og landskabsmodel
samt plancher og foldere over Ulkerup.
Den afmerkede skowej mod ost gAr gennem et
smukt skovomride med smAsoerog forbi en gammel
barkladetil Mantzhoi (6).
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Ksrselsveiledning fra Nykobing:
Folg Egebjergvejca. 5 km sydpi langs Isefjorden.
Drej til hojre ad Skaverupvej(mod Nr. Asmindrup),
folg denne til P-pladseni skoven pA hojre hind lige
efter Enkesedet (13).

