Velkommen til
sporet mellem Kirketerp og byrsted
Sporet er en trampesti, der forbinder de to byer Kirketerp
og Byrsted. Ruten er ca. 3 km lang. Numrene på kortet
henviser til nedenstående beskrivelser.
1 flot udsigt
Fra Kirketerp følger man sporet langs med Binderup Å,
hvor man de første 900 m går på præstegårdens jord.
På denne del af ruten er der en flot udsigt op til Veggerbys gamle middelalderkirke.
2 binderup å
Binderup Å har sit udspring øst for Hjedsbæk. På den
øverste strækning taler man om Hjeds Å, mens den fra
Kirketerp og til udløbet i Limfjorden kaldes Binderup Å.
3 kalstrup mølle
Binderup Å havde tidligere vand nok til at drive flere
vandmøller, bl.a. Kalstrup Mølle, beliggende nedenfor
Byrsted på vej til kirken. Kalstrup Mølle var i funktion ind
til ca. 1904. I dag findes ingen spor af møllen, og der er
nu en stor kvæggård, hvor møllen lå.

7 elletræer
Flere steder langs åen står der elletræer, der er plantet af
amtets vandløbsfolk. Formålet har været at skabe skygge
og dermed køligere vand for fisk i åen.
8 Hvarrisbæk
Sporet følger åen ind til man kommer
til en bæk. Bækken, der blandt lokale
kaldes Hvarrisbækken, udgør skellet
mellem Byrsted og Bradsted, noget
som tidligere havde stor betydning
i sognet. Den livlige bæk følges ca.
400 m, hvorefter sporet følger et
markskel op til Byrsted.
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9 pumpestationen
Stien slutter – eller starter, afhængig af hvilken vej man går – ved den
nye pumpestation. Byens spildevand ledes nu, ikke som tidligere ud
i mergelgraven og videre til åen, men
sendes i stedet ud på en lang vej der
ender ved rensningsanlægget i Aalborg.

Gul rute

4 gangbro
Sporet krydser over Binderup Å ad en nyanlagt gangbro
og fortsætter langs den østlige side af åen.
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5 afvanding af området
Den sidste møller solgte retten til at opstemme åens vand
til foretagsomme folk, der havde sat gang i afvandingen
af Hjeds Sø, og som ønskede at sænke vandstanden i
Binderup Å, så vandet lettere og hurtigere kunne ledes
væk fra området.
6	Åen udrettet
I samme forbindelse blev åen mellem Kirketerp og
Kalstrup rettet ud, og åen er derfor
ikke naturlig snoet, som den ellers er
nedenfor Kalstrup og til sit udløb i Limfjorden.
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Græs
Græs er en fæl
lesbetegnelse for
mange forskellige
græsarter. Som foder til køerne dyrkes
det oftest sammen
med kløver.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
stadig en af de mest dyrkede arter Danmark. Byg
anvendes især til dyrefoder og ølfremstilling. Den
kendes let på de lange
stak, “hår”, der sidder på
akset i toppen af planten.

Raps
Bælgplante, let at
kende på sin gule
farve, når den blomstrer. Rapsen kan
blive over 2 m høj.
Af rapsens små sorte frø udvindes olie,
der bruges til madolie og i
industrien.

Hvede
Hvede er verdens vigtigste kornart, og en
af de mest dyrkede i
Danmark. Især i de senere år har den haft stor
fremgang på grund af
miljøkravene om grønne
vintermarker. Akset i toppen
har ingen stak, “hår”. Hveden
bruges til dyrefoder og mel.
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Landmandens afgrøder

Sporet mellem Kirketerp og Byrsted ligger i Veggerby
Sogn mellem Ø. Hornum og Vegger. Den grønne firkant
viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunkter:
Ved Kirketerp: 56.88898°, 9.66456°.
Ved Byrsted: 56.90955°, 9.67943°.
praktiske oplysninger
• Husk på, at du er gæst på landmandens marker.
• Efterlad ikke affald langs sporet – det skæmmer og
kan forvolde skade på dyrene.
• Færdsel på sporet giver ikke ret til fiskeri i åen.
• Hunde skal holdes i snor.
• Ved jagt vil sporet være lukket af.
• Der vil være skiltet, hvis der er tyre i indhegningen.

Brak
Brakmarkerne
er
bevokset med mange forskellige planter, som man normalt anser for at
være ukrudt.

Materialer og folder er betalt af en bevilling i 2006 fra ”Den
grønne pulje” i Nordjyllands Amt.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

kortsignaturer - rutekort
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Levende hegn
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Gul rute
Henvisning til forklaring
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