Velkommen til
sporet i gjerlev kær
Der findes to startsteder, enten ved Østermarksvej mellem
nr. 28 og 32, hvor der kan parkeres i vejsiden eller på Ærteholmsvej ved spejderhuset, hvor der ligeledes kan parkeres. Sporet har to ruter: gul rute på 3,5 og rød rute på 5 km.
1	Jagtforeningen
Gjerlev Jagtforening ejer dette jordstykke, hvor der holdes
flugtskydning.
2	Møgelholm
Her er ruiner af en ejendom,
som nedbrændte i 1955. Ejendommen blev ikke genopført,
og jorden blev udstykket. Det
menes, at der omkring 1200tallet har ligget en røverborg her, da havet var højere end i
dag og fjorden gik helt ind, hvor engen nu er. Rune Johnsen, kong Erik Glippings tjener menes at have boet/overnattet her.

Udskiftningen i Gjerlev
I 1777 – 1788 var der en præst i Gjerlev ved navn Johannes
Pedersen Schmidt. Han spillede en stor rolle ved udskiftningen i Gjerlev omkring 1785. Det fortælles, at præsten
fik en dobbelt så stor og langt bedre eng end andre med
samme hartkorn (hartkorn blev tidligere brugt som enhed
for værdien af landbrugsjord). Om folk ikke var tilfredse
med udskiftningen vides ikke, men der gik sagn om, at
præsten efter sin død gik omkring nede i kæret og flyttede
på skellene. Det fortaltes ligeledes, at han om aftenen gik
omkring og råbte: ”Her er reb og ret skjel”. Afslutningen på
historien forlyder, at Hans Knudsen, der var pastor i Gjerlev
fra 1846 – 1858, en aften hørte råb fra kæret. Han tog sin
kjole og krave på, og med Bibelen under armen gik han
ned i engen. Han var der et par timer, og siden hørte ingen
noget til pastor Schmidts råben.

tørvegravning. For at få et større høstudbytte blev åvandet
opstemmet, og via vandingskanaler blev vinterens overskudsvand ført ud over disse flade enge. Overrislingen gav
gødning til enghøet og foder til kvæget, som så gav gødning
til den fattige sandager. Heraf kommer ordsproget: ”Eng er
agers moder”, der ligger til grund for den kendsgerning, at
de gårde med engparceller havde det største høstudbytte.
4	Skelettet
På dette jordstykke, som tidligere tilhørte
præstegården, fandt et par drenge skeletdele af et menneske i 1955. Det blev
ikke opklaret, hvor gammelt skelettet var.
5	Gjerlev vandværk
6	Sø
Søen benyttes til opsamling af overfladevand fra Gjerlev by.
Ved søen er der bålplads og store sten til at sidde på.

3	Øster Tørslev å
Sporet fortsætter langs Øster Tørslev å. Gamle kort afslører, at åen tidligere har slynget sig i store meanderbuer
igennem kæret. På kort fra 1899, er åen naturligt slynget i
ådalen, men på kort fra 1928 er den rettet ud.
Sporet går over mange lodsejeres små engparceller. Disse
har før udretningen været anvendt til græsning, høslet og
Engparcel
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I engen kan du være heldig at møde:
musvåge

tårnfalk

nattergal
svale

ræv
rådyr

En stor flok rådyr, ræv, harer, mink, fasaner, agerhøns, duer,
gråænder, krikænder, gråspurv, musvit, svale, solsort, sjagger, nattergal, gøg, musvåge, duehøg, spurvehøg, rørhøg,
tårnfalk og sjældent kan der komme ørne forbi.
gøgeurt

Sporet er i den østlige del af Gjerlev ca. 15 km nord for Randers ad vej 507. Den grønne firkant viser udsnit svarende til
rutekortet på indersiderne. GPS-koordinater til startpunktet:
56.58503, 10.13884
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme,
og de har åbnet sporet for færdsel til fods. Sporet
kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiHUND I SNOR
den og planternes vækst påvirke passagen. Det
anbefales at færdes i gummistøvler. Hunde skal føres i snor.
Sporet er ikke kørestolsvenligt. Sporet lukkes i perioder med
jagt.

engblomme

Kæret er et rigkær, dvs. næringsrigt og vandmættet. Her
findes planter og sjældne arter som: Sump kællingetand,
butblomstret siv, glanskapslet siv, kær trehage, maj gøgeurt, tormentil, hjertegræs, engblomme, star mm.
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Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsfor. · Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.
Sporet er etableret af: Arne Christensen, Ebbe Aggerholm,
Jørgen Hansen, Finn Hansen, Karen Brunbjerg.
Tegninger: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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