Østhimmerland tur fra 8. Sept til 11. September 2021
8. September - onsdag

Turen startede i Køge kl 8.00 - efter en opsamling i Ringsted gik turen videre til Uldum Kær - et
område af Gudenåen ca 20 km fra dens udspring. Meget smukt område med enge og rør langs
åløbet og så i højt solskin - vi så en rørhøg og der blev studeret planter og frokosten blev spist
her.
Dagen sluttede med en ca 3 km gåtur fra Rebild bakker til Rold Storkro, hvor vi skulle bo. Flot
natur først med stejle lyngklædte bakker med hedelyng - for at slutte i bunden ved Kovad bæk.
På vejen så vi en fåreklipning og k n forklaring på, hvor ofte får skulle klippes, hvilken gavn de
gjorde for naturen omkring Rebild bakker, og at man nok over tid må gå væk fra fårehold til
afgræsning hvis ulven vinder frem. Ulven gør ikke så stor skade på køer, så,det,bliver nok dem,
der i fremtiden afgræsser området.
Vi ankom til Rold Storkro kl 17.00. Aftensmaden blev serveret kl 18.45 med den smukkeste
panoramaudsigt over Gravlev Ådal.

9. September - torsdag

Den dag stod i Lille Vildmose’s tegn. Vi startede kl 8.30 og kørte til Tofte Sø tårnet, hvor der skulle
være en chance for at se Kongeørn og elg - det lykkedes dog ikke at se nogen af delene. Men til
gengæld så vi traner på vejen til Portlandsmosen.
Derefter kørte bussen os til Portlandsmosen - et adt område med lyng, hvor Ålborg Portland
under krigen havde gravet tørv til sine ovne til cementproduktion. Man kunne gå en rundtur og
nyde de otte omgivelse af hede- og klokkelyng. Der blev set soldug, tranebær, kam uesvamp og
dunbirk, stenpikker og bynkefugl.
Vi måtte igen forsøge at se en kongeørn - det skete ved Høstermark tårnet. På vej til tårnet så vi
sangsvaner fra bussen.
Så var det frokosttid - den skulle indtages ved Mulbjerge. Der var sat 2 timer af til frokost og gåtur
- man kunne gå op ad den stejle sti til Mulbjerge - herfra kunne man se over Lille Vildmose og
laguneøer der går fra Limfjorden til Mariager Fjord og i det hele taget nyde udsigten. Man kunne
kunne også vælge at studere fugle fra badebroen. Der blev her set hvidklire, svartbag, terner,
Klaus så en almindelig kjove.
Efter denne tur kørte vi til Vildmose centret - derfra på gåben ud til Birket Sø. Igen det ade
landskab og højt solskin. Ved Birket Sø så vi bl.a 3 skestorke, toppet skallesluger, lille
lappedykker, hjejler og brushøns.
Dagen sluttede af med en meget varm gåtur fra Rold Storkro gennem Gravlev ådal forbi Gravlev
Sø, Ravnkilde og Lille Blåkilde. Vi var 15 der gik turen, heraf vendte nogle om ved Ravnkilde - det
var sidst på dagen og varmen var slem. Godt at tage noget at kildernes 7 grader varmt vand til at
svar panden med. Indimellem var der skygge, når vi gik gennem de knudrede bøgetræer. Der blev
set skeørn ved Gravlev sø og masser af viber på en mark.
De sidste ankom til kroen kl 17.45 og kunne lige nå at få et bad inden middagen kl 18.45.

10. September - fredag

Kl 8. 30 afgik bussen mod Store Blåkilde. På vejen blev der set halemejser og kernebider.
Ved kilden så vi på de specielle planter der voksede omkring den kalkholdige kilde, bl.a Åben
Abeblomst og der blev diskuteret om det nu var Blåmunk eller Djævelsbid - det endte med
Djævelsbid.
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Efter dette besøg gik turen til Dania på sydsiden af Mariager Fjord. Vi kørte forbi den store
kridtgrav ind til byen, hvor vi blev sat af for at gå gennem den gamle by med de smukke gule

huse. Byen var cementens “vugge” i Himmerland og de 3 oprindelige fabrikker blev på et
tidspunkt opkøbt at Ålborg Portland, der lukkede dem igen i 1984. Nu er det Skandinaviens
eneste saltfabrik, som leverer både vejsalt og salt til fødevarer, der er tilbage i byen.
Vi blev så kørt til Mariager hvor skibet “Svanen” ventede på os - vi skulle nyde den smukke
Mariager Fjord fra vandsiden kl 12.15. Der var let overskyet og lunt mens skibet langsomt i
havblik sneglede sig gennem fjorden med de de stejle skrænter. Frokosten kunne ikke indtages
på et smukkere sted.
Bussen samlede os op i Hobro kl va 14.15 og kørte os til Hjerritslev Mølle, hvorfra de, der kunne
skulle gå til Bramslev Bakker. Folk blev advaret, var man i tvivl skulle man ikke gå turen, den ville
være hård i ujævnt terræn, men rigtig ot. En del sprang så fra og blev kørt direkte til Bramslev
Bakker, hvor man kunne gå en lettere tur ned til fjorden. Turen fra Hjerritslev Mølle var meget
bakket, med smalle stier og dybe skrænter - vi gik på toppen og nød den ene otte udsigt efter
den anden inden vi mødte resten af deltagerne ved Bramslev Bakker ud for campingpladsen.
Vi nåede hjem kl ca 17.00 - herefter lidt småhygge indtil middagen kl 18.45.

11. September - lørdag

Nu gik turen hjemad med start kl 8.30 som sædvanligt. Kl ca 8.45 var vi ved Store Økssø
Det regnede, så nogle valgte ikke at gå med på turen rundt om søen, men os, der gjorde k en
smuk oplevelse med stille, lun regn og en spejlblank sø. Nogle af os samlede porse til snaps.
Efter ca 1 times gåtur, hoppede vi på bussen - nu begyndte hjemturen. Frokosten indtog vi ved
Årslev Engsø, hvor vi gik ud til fugletårnet 800 m fra P-pladsen. Minsandten om ikke vi så en
havørn, der k alle grågæs, skarver og mange andre fugle i området til at lette. Der blev hørt
skægmejser i rørene men desværre k vi dem ikke at se. Kl 13.00 sluttede vi her.
Der var løb over Storebæltsbroen - vi vidste det og var forberedt på forsinkelse men det blev ikke
så slemt, vi nåede Ringsted og Køge helt efter tidsplanen.
Alt ialt en god tur - vi k virkelig lært, at man i Østhimmerland ikke kommer uden om kalken i
undergrunden - det være sig kilderne i Rold Skov, Rebild bakker, kridtgraven og cementmiljøet i
Dania, ja hele Mariager Fjord og omegn.
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Generelt var det en tur med få fugle. Det opvejedes så sandelig af rigtig meget ot natur og et
dejligt selskab.

