Velkommen til
sporet ved hellum
Den afmærkede rute er ca. 4½ km lang. Numrene på
kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.
1	Kirkesti
Turen begynder ved Hellum Multihus - Hellum Idrætsplads. Multihuset kan lejes til forskellige arrangementer;
kontakt Mette Holst, telefon 98 83 40 15.
Sporet går ad kirkestien - den gamle vej mellem Hellum
og Klokkerholm.

7	Hvidtjørn
På det lille stykke overdrev, der skråner ned mod åen,
står der en del hvidtjørn. De er blevet »klippet« i kegleform af kreaturerne. Enkelte af tjørnene har nået en
højde, hvor kreaturerne ikke kan nå topskuddene. De vil
fremover frit kunne danne krone og få en karakteristisk
form.

5	Udsigtspunkt
Når man følger sporet vest om den lille skov, kommer man
op på et højdedrag, der ligger ca. 50 m over havet. Herfra
er der mod nord en fin udsigt over de dyrkede marker, der
danner en mosaik af farver i det kuperede landskab.
6	Karstenskov
Kvæggården Karstenskov ligger nord for sporet. Ejerne
kan efter aftale give én et indblik i en moderne kvæggårds
drift. Kontakt Erling og Peter
Andreasen, telefon 98 83 41 14.

8	Dige
På dette sted ser man resterne af et gammelt dige. Det
har gået ned til åen og fortsat på sydsiden af denne.
Diget var tidligere markskel mellem to gårde.

2	Kampestensbro
Sporet går over en smuk gammel kampestensbro, der
fører over begyndelsen af Ry Å. Åen har sit udspring i
nærheden af Hellum.
3 Gl. Vestergaard
elm
Den lille lund er resterne af de træer, der
stod omkring gården Gl. Vestergaard. Her
står elm, ask, røn og hyld. Mange af elmetræerne er ramt af elmesyge. Landbruget
blev nedlagt i 1930’erne, og jorden lagt sammen med
Kræmmergård. Gl. Vestergaards bygninger er siden
blevet revet ned. Gå i plejespor fra Engvej til engen.
4	Eng
hyld
Sporet følger åen gennem et engareal, der
afgræsses af kreaturer. Køerne får vand
fra en såkaldt stødhævert (selvvirkende
pumpe), der ses på engen. På den stejle
skråning mod nord, på højre side af engen,
er der en tæt beplantning af hvidgran,
ædelgran, eg og skovfyr. I brynet vokser
der hyld og gyvel. Her er der chance for at møde grævling, ræv, hare og rådyr. Om foråret og sommeren kan
man se musvåger, der bliver båret af
de opgående vinde, som dannes, når
solen opvarmer luften i slugterne.

500 m

P

5
4
SPOR I
LANDSKABET
FOLDERE

Se efter
den gule folderkasse
– her starter sporet

grævling

Ruten er på sporet afmærket med
gule trekanter på pæle

Start

1

6
7

Gul rute

8

2
3

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
den mest dyrkede kornart
i Danmark. Byg anvendes
især til dyrefoder og
ølfremstilling. Den kendes
let på de lange stakke
- de lange »hår«, der
sidder på akset i toppen af
bygplanten.

Rug
I Danmark dyrkes rug kun
i mindre omfang og ofte
på de sandede jorde.
Rug har en grågrøn farve
til den modnes. Stakkene
- eller »hårene« på akset
i toppen af planten er
korte. Rug anvendes til foder
og rugbrød.

Havre
Før i tiden blev der
dyrket meget havre
som foder til hestene. Umoden havre kendes på sin
mørkegrønne farve
og aksene, der
sidder som små
bjælder i toppen af planten.
Havre bruges til foder, havregryn, müsli o.lign..

Majs
Denne slanke, hurtigtvoksende plante
er let at kende ude
på marken. Den
kræver meget varme, men kan blive
2-3 meter høj. Om
efteråret snittes hele majsplanten og anvendes som
kvægfoder.

Raps
Rapsen er let at kende
på sin gule farve, når
den blomstrer. Rapsen
kan blive over 2 meter
høj. Af rapsens små
sorte frø udvindes olie,
der bruges til madolie,
farve og lak. Olien kan
også bruges til brændstof til
biler og traktorer.

Ærter
Ærteplanten
med sine slyng
tråde kendes fra
køkkenhaven,
hvor bælgen, der
er ærtens frugt, kan nydes
frisk om sommeren. Ligesom
kløver, er den i stand til at
fiksere kvælstof fra luften.
Ærterne dyrkes både til konserves og til foder.

Løvskov
Sø/Hav/Vandløb
Granskov
Mose/sump
Bymæssig bebyggelse
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Sporet ved Hellum starter ved idrætspladsen i den sydlige
del af landsbyen Hellum ca. 12 km øst for Brønderslev. Tag
evt. bus 241, der kører mellem Brønderslev og Frederikshavn. Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og
han har åbnet sporet for færdsel til fods.
HUND I SNOR
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor
kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.
Spørg landmanden
Landmanden vil gerne fortælle om, hvad der sker i landskabet og på sporet lige nu.
Du er velkommen til at ringe til ham:
Mads Thomsen
Agnethevej 11, 9740 Jerslev J.
Telefon 98 83 42 02

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
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