Lodsstien

Nordsøstien
Nordsøstien er en del af et større netværk af
kystnære stier i landene omkring Nordsøen.
I Århus Amt går Nordsøstien fra Grenaa til
Hadsund. Se www.northseatrail.org. Se også
pjecerne Nordsøstien mellem Grenaa og
Fjellerup, Nordsøstien mellem Fjellerup og
Udbyhøj og Nordsøstien mellem Udbyhøj og
Hadsund.

Når lodserne i gamle dage skulle tilbage til deres
lodsstation efter en tur ombord på et skib
gennem fjorden, var de nødt til at gå, for det var
før, der var noget, der hed tog, cykel og bil. Nu
kan du vandre i lodsernes fodspor og opleve
fjorden og landskabet, som lodserne færdedes i
dengang – og ligesom dem er du på hele turen
omgivet af grønne enge, skov, blåt hav og stor
himmel.

En sløjfe på:

Nordsøstien

North Sea Trail

Lodsstien

mellem Mellerup og Randers

Trækstien
I Randers er der forbindelse til Trækstien, som
løber langs Gudenåen til Silkeborg. Trækstien
blev benyttet af pramdragerne, som trak
prammene op ad Gudenåen.

Lodsstien starter i Udbyhøj Syd, krydser fjorden
ved Voer-Mellerup og fortsætter ind til havnen i
Randers langs fjorden og gennem de nedre byer.
Ruten er afmærket med skilte med et lille
vandrersymbol
. Hele turen er ca. 31 km lang.
Man kan komme ind på Lodsstien i Udbyhøj Syd,
ved Voer eller Mellerup Færgesteder og på
havnen i Randers, men også ﬂere steder langs
ruten, bl.a. i Udby og Kare på østsiden og ved
Støvringgaard Kloster på vestsiden.

Se mere på
www. northseatrail.org

Denne folder dækker stien på vestsiden af
fjorden fra Mellerup til Randers Havn (ca. 18 km).
Du kan læse om forløbet på østsiden af fjorden
fra Udbyhøj Syd til Voer i en tilsvarende folder.

Rørskov syd for Støvringgaard

Undervejs er opsat 15 informationstavler
,
hvor du kan læse mere om nogle af de steder,
der er omtalt nedenfor. Folderen kan hentes i
folderkasserne i Udbyhøj Syd, ved Voer og
Mellerup færgesteder og ved Toldbodgade i
Randers.
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– en trampesti etableret af:

ved ansættelsen stillede krav om kun at få
serveret laks få gange om ugen.

dede grene og visne træer i 50-100 år, og
området henstår derfor som et stykke dansk
naturskov. Området har i øvrigt fået sit navn,
Hvedelandet, efter to små holme ude i fjorden,
Hvederne.

11 Færgehuset
Det idylliske, lille gule hus ved færgestedet i
Mellerup er i dag indrettet til café, men huset
tjente i mange år frem til 1978 som bolig for
færgemanden og hans kone, Ragna.

22 Det lille mindeanker
Ankeret stammer fra Skagen, hvor det formentlig
er blevet tabt fra et sejlskib. Ankeret er anbragt
på en plæne nord for havnen. Ankeret er skænket til havnen af Randers Tandhjulsfabrik og
placeret på sit nuværende sted i 1991.

12 Støvring Dæmningen
Fra pumpehuset ved Støvring Dæmningen kan
man tage en afstikker ud til fjorden, hvor mange
lystﬁskere kommer for at ﬁske helt og havørred
med stang.

15 Smedekøllen
Det lille bindingsværkshus i svinget overfor
klosterbygningerne har gennem årene tjent
mange formål, fra opbevaring af frugt til opbevaring af kister med afdøde konventualinder. I 2006
gennemgik huset en omfattende renovering og
tjener i dag som natur- og kulturformidlingshus.
16 Skovkirkegården
Skovkirkegården blev anlagt i 1806 som gravplads for alle med tilknytning til klostret – høj som
lav.
17 Urskoven
Urskoven er navnet på et ca. 4.000 m2 stort
areal i Hvedelandet, som er bevokset med
omkring 30 store ege og bøge. Der er ikke
foretaget skovning og fjernelse af stormfæl-
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18 De nedre byer
Landsbyerne Albæk, Vestrup og Tjærby og en
del af Østrup er i nyere tid blevet kaldt ”de nedre
byer” på grund af deres beliggenhed mellem
morænebakkerne og de ﬂade engdrag ned mod
fjorden.

24 Pieren
Pieren (engelsk for anløbsbro) blev anlagt, da
havnen blev ombygget 1930-33. Pieren har
havnens længste kajforløb. Pieren består dels af
tilkørt opfyld, dels af den oprindelige “Tyveholm”.
Mange havne havde i ældre tid en “tyveholm”
med en galge, hvor tyvene kunne klynges op
efter en kort proces. Foruden sit straffende formål
tjente galgen som sømærke. På “Tyveholmen” lå
i mange år Randers Træskibsværft.

19 Klosterengen
Når man drejer af fra landevejen efter Tjærby og
går ned mod fjorden, passeres et område mod
øst, der kaldes “Klosterengen”. Klosterengen er
karakteriseret ved ikke at være afskærmet af
diger ud mod fjorden.

25 Mindeankeret

20 Havekolonien
Havekolonien “Østre Enghave” blev anlagt i 1948
af Randers-afdelingen af Kolonihaveforbundet.
I 1982 blev havens lejemål forlænget i 50 år. I
folkemunde kaldes havekolonien “Venezuela”,
sikkert fordi området er lige så vandlidende som
store dele af det fjerne sydamerikanske land.
21 Laksegårdene
Laksegårdene ved Randers lå især øst for byen
ud langs fjorden. Det vides, at kun ni laksegårde
lå vest for Randers Bro i 1664, mens ikke færre
end 22 lå øst for. Som et kuriosum fortælles, at
lodser og andre, som arbejdede omkring fjorden,

Mindeankeret

14 Støvringgaard Kloster
I 1735 testamenterede Baronesse Christiane
Fuiren Støvringgaard til bolig for en priorinde
og 12 jomfruer. Efter endt ombygning blev
klostret i 1960 indviet i det nyindrettede kapel.
Støvringgaard fungerede som frøkenkloster
frem til 1981. En fond overtog klostret og
indrettede 12 moderne lejeboliger.
www.stovringgaard-kloster.dk

Urskoven

13 Stifterindens Allé
En allé omkranset af mere end 300 år gamle
ege- og bøgetræer fører op til skoven. Alléen
har sit navn efter stifterinden af frøkenklostret.

23 Veteranskibet Lillebjørn
Lillebjørn blev bygget i Tyskland i 1930’erne og
efterladt i Danmark ved tyskernes kapitulation i
1945. Fra 1948 til 1990 virkede skibet som
arbejds- og slæbebåd for Randers Havn. I 1990
blev skibet købt af en forening med det formål at
bevare det i havnemiljøet. I dag kan Lillebjørn
lejes til udﬂugter på fjorden.

I 25-året for den tyske
besættelsesmagts overfald på det danske
forsvar den 29. august
1943 blev et mindeanker afsløret på havnen.
Ankeret var ﬁsket op
ved Anholt og skænket
til Randers Kommune
af Grenå Havnevæsen
og Marineforeningen i
Randers.
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