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HAVEFORENINGEN VORUPKÆRPARKEN
Vorupkærparken ligger sydvest for Randers midtby 
i forbindelse med Vorup Enge og Gudenå. Havefore
ningen huser 143 haver. Haveforeningen er omkræn
set af indhegninger til dyrehold, herunder køer og 
heste, samt et dige imod engene. Vorupkærparkens 
fælleskab er centreret omkring fælleshuset ”Smut 
ind” og dertilhørende legeplads og fællesaktiviteter.
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HAVEFORENINGEN VASEN
Haveforeningen Vasen er beliggende sydvest 
for Randers midtby på nordsiden af Gudenåen. 
Havefore ningen er omkranset af et dige mod en
gene, der mindsker risikoen for oversvømmelser af 
området. Haveforeningens fællesskaber er centreret 
omkring  fællesfaciliteter i områdets nordlige ende. 
Der findes et mindre antal haver omkring Hvidemøl
levej i nord.

HAVEFORENINGEN BJERGBYPARKEN
Haveforeningen Bjergbyparken ligger i det åbne land 
nord for Randers by med tilkørsel fra Mariagervej. 
Haveforeningen er omkranset af åbne marker og 
fore ningens fællesaktiviteter foregår primært ved 
haveforeningens kiosk og fælleshus i den østlige 
ende af området. Den primære bebyggelse er place
ret  nord for fællesaktiteterne og en mindre del syd 
for.

HAVEFORENINGEN ROMALTPARKEN
Haveforeningen Romaltparken er beliggende nord 
for Romalt og Romalt Bakker i åben tilknytning til 
engene ved Randers Fjord. Området er præget af en 
bred hovedgade med direkte tilknytning til indgan
gen ved Kristrup Engvej. I tilknytning til hovedgaden 
ligger foreningens kiosk og fællesfaciliteter.

HAVEFORENINGEN TJÆRBYKOLONIEN
Haveforeningen Tjærbykolonien er beliggende i Ran
dersbydelen Dronningborg med adgang fra Tjærby
vej. Haveforeningen er karakteriseret ved en enkelt 
hovedgade med små stikveje, der ender ved de åbne 
engarealer ved Randers Fjord. Områdets fællesfacili
teter er placeret ved indgangen til området i havefor
eningens nordlige ende.

Kolonihaveforeningerne var en vigtig kilde 
til friske grønsager for arbejderfamilierne. I 
dag fungerer de som vigtige rekreative om
råder for byens borgere og som fritidshuse 
og haver for kolonihaverejerne i områderne. 
Haveforeningerne er generelt præget af selv
byggerkultur og fællesskab.
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Kolonihaveområderne er sårbare overfor op
førsel af store fritidshuse og for bebyggelse, 
der adskiller lodderne og svækker sammen
hængene på tværs af kolonihaverne i de en
kelte foreninger.

Kolonihaveområderne er sårbare overfor op
førsel af store fritidshuse og for bebyggelse, 
der adskiller lodderne og svækker sammen
hængene på tværs af kolonihaverne i de en
kelte foreninger.

Kolonihaveområderne er sårbare overfor op
førsel af store fritidshuse og for bebyggelse, 
der adskiller lodderne og svækker sammen
hængene på tværs af kolonihaverne i de en
kelte foreninger.

Kolonihaveområderne er sårbare overfor op
førsel af store fritidshuse og for bebyggelse, 
der adskiller lodderne og svækker sammen
hængene på tværs af kolonihaverne i de en
kelte foreninger.

Kolonihaveområderne er sårbare overfor op
førsel af store fritidshuse og for bebyggelse, 
der adskiller lodderne og svækker sammen
hængene på tværs af kolonihaverne i de en
kelte foreninger.
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GJESSINGGÅRD
Gjessinggård er beliggende nord for Tvede Å og Tve
de Ådal. Gården stammer fra 1400tallet og den eksi
sterende hovedbygning er opført i 1747. Gårdanlæg
get består af en trefløjet bebyggelse og grundmuret 
hovedfløj med dertilhørende sidefløje. Den oprinde
lige gård er opført i bindingsværk, men bebyggelsen 
fremstår nu skalmuret og pudset. Ud over den gamle 
del af gården findes også nyere avlsbygninger i til
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ALBÆK
Landsbyen Albæk er en af de nedre byer og som de 
øvrige har landsbyen en stærk tilknytning til engene 
ved Randers Fjord. Landsbyen er placeret ved Nedre
vej på kanten af det skrånende terræn mod de flade, 
åbne enge mod Randers Fjord. Langs vejen mod en
gene findes en række firlængede gårde. Landsbyens 
kirke er opført omkring år 1050 og er dermed en af 
Kronjyllands ældste. 

FÆDRIFTEN VED NØRBÆK
Fædriften stammer fra landsbyfælleskabet og var 
aktivt i landsbrugsdriften i perioden 17501850, inden 
udskiftningen. Kulturmiljøets bærende elementer er 
digerne, hvor landsbyhyrden drev landsbyens kvæg
hold mellem landsbyen og  de lavtliggende eng
arealer, hvor der forefindes rigelige mængder græs. 
Langs ruten har vejen været indhegnet med stendige 
eller jordvold på begge sider af ruten. På vejen mel

ULVHOLM VOLDSTED
Middelalderborgen Ulvholm blev opført i det fugtige 
engdrag i Kastbjerg ådal nord for Dyrby Krat midt 
mellem Mariager og Spentrup. Fra voldstedet fører 
en vejdæmning til det højere liggende terræn syd 
for ådalen. Der er ikke offentlig adgang til voldstedet, 
men man kan fra skovbrynet syd for borgen og stien 
øst for få et fint indblik til stedet.

ALLESTRUPGÅRD
I Allestrupgård området findes omkring 20 gravhøje 
spredt i landskabet omkring og i Allestrupgård plan
tage. Højene findes i den østlige del af plantagen og 
nogle gravhøje findes på de åbne marker øst for plan
tagen.

knytning. Det primære, bærende element i 
kulturmiljøet er gårdens hovedbygning og 
bevaringstilstanden er god. Hovedfløjen i 
gårdanlægget er omgivet af en vandgrav 
mod haveanlægget.
Gården ligger placeret i landskabet omkring 
de stejle kystskrænter og skrænterne om
kring Tvede Å og Tvede Ådal.

Gårdene i Albæk ligger i direkte tilknytning 
til de drænede engarealerne ved Randers 
Fjord og har kulturhistorisk forbindelse til 
landsbyens gårde som dyrkningsarealer og 
arealer til husdyrhold.

lem Nørbæk landsby og engene ved Skals 
Å er vejen mange steder stadig flankeret 
af jorddiger på begge sider af vejen. Derfor 
er afgrænsningen også udformet som en 
strækning langs denne rute. Digerne er i dag 
synlige og læsbare i landskabet. Kulturmiljø
et er sårbart overfor intensiveret landsbrugs
drift i området og for stigende tilgroning, 

Anlægget er en 50x50 meter kvadratisk borg
banke på 5 meter i højden og rejser sig over 
de omliggende enge. Borgbanken har været 
omgivet af en voldgrav, som nu er tilgroet.  
Voldgraven var også omgivet af lave volde, 
som er bevaret på nogle af langsiderne.

Plantagen blev i sin tid påbegyndt af St. St. 
Blicher og de fleste af gravhøjene stammer 
fra den yngre stenalder. Kulturmiljøet er af
grænset til Ruhøjvej i nord og i skovområ
derne i vest.

Gjessinggård ligger isoleret placeret i det 
åbne land cirka en kilometer fra Tvede by. 
Kulturmiljøet vurderes ikke udsat i forhold 
til ændringer i omkringliggende bebyggelse, 
men er sårbar overfor om og tilbygninger, 
nybyggeri, eksempelvis af nye avlsbygning
er, samt nedrivning.

Fjordengene er en del af Naturpark Randers 
Fjord og således en del af et større naturop
levelsesområde. Landskabet bærer præg af 
at være inddæmmet land i form af kanaler, 
pumpehuse og holme. Kulturmiljøet er så
bart overfor svækket forbindelse imellem 
landsbyen, gårdene ved Tjærbyvej og de 
åbne fjordenge.

som forringer oplevelsen af de eksisteren
de diger. Herudover er kulturmiljøet sårbart 
overfor fjernelse af digerne, blandt andet ved 
etablering af gennemkørsler.

Kulturmiljøet er sårbart overfor bebyggelse, 
der slører landskabet og forhøjningen ved 

voldstedet.

Kulturmiljøet er sårbart overfor rydning og 
rendrift, hegnsplantning og tilgroning. End
videre er kulturmiljøet sårbart over for tungt 
maskinel i forbindelse med skovdrift og 
landbrug, herunder dybdepløjning og grøft
ning. 
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RANDERS-RYOMGÅRD JERNBANE, LADEPLADS
Kulturmiljøet er placeret ved Grund Fjord som er en 
del af Naturpark Randers Fjord. Ladepladsen er en 
del af RandersRyomgård Jernbane, som blev anlagt 
i år 1876. Selvom jernbanen blev nedlagt i 1993 findes 
jernbanesporene mellem Allingåbro og Randers sta
dig den dag i dag.
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RANDERS-RYOMGÅRD JERNBANE, VOLKMØLLE
Volkmølle station er en del af RandersRyomgård 
Jernbane, som blev anlagt i år 1876. Selvom jernba
nen blev nedlagt i 1993 findes jernbanesporene mel
lem Allingåbro og Randers stadig den dag i dag. 

FLADBRO KRO
Fladbro Kro er beliggende på landevejen mellem 
Langå og Randers og er en klassisk landevejskro. 
Kroen har oprindeligt fungeret som brohus, da den 
er placeret hvor Gudenå og Nørreå løber sammen og 
har privelgium fra 1737. I 1896 overtog Randers Kom
mune kroen og den fungerede derefter som udflugts
mål for borgere fra Randers. Skoven er anlagt i 1897 
af Randers Byråd.

BRUNSKOV/VESTERSKOV
I Brunskov og Vesterskov er der en stor koncentrati
on af gravhøje fra perioden, der kendes som enkelt
gravskulturen. Gudenåsystemet rummer mange af 
denne slags høje. 

Den gamle stationsbygning fremstår i store 
træk indtakt i rødsten med skifertag, med 
enkelte tilføjelser og ombygninger over tid. I 
tilknytning til banen er opført et ly og infor
mation i forbindelse med, at jernbanestræk
ningen fungerer som turistrute for skinne
cykler på strækningen mellem Allingåbro og 
Randers.

Stationen udgør et mindre kulturmiljø pri
mært bestående af stationsbygningen. Byg
ningen fremstår i original stand, hvidpudset 
med skifertag og sprodsede vinduer. Spor og 
skilte vidner om områdets kulturhistorie.

Selve kroen fremstår grundmuret og hvid
kalket med to længer i bindingsværk på den 
modsatte side af landevejen, hvori der blandt 
andet har været rejsestald. Udover en stor 
park tilhørende kroen omfatter kulturmiljøet 
også Skovhuset nord for kroen.

Med bondestenalderen blev befolkningen 
fastboende. Jagt og fiskeri, deraf nærheden 
til Nørreådalen, suppleredes med eller er
stattedes af jordbrug og husdyrhold.

Kulturmiljøet har svag forbindelse til fjorden 
og en markvej til fjorden er eneste tilbage
værende spor af ladepladsen, hvor kajanlæg 
og andet er fjernet. Der forefindes skilte og 
spor, der vidner om områdets historie. Oplag 
på de omkringliggende arealer slører aflæse
ligheden af stedets fortælling.

Oplag og begroninger i området slører kul
turmiljøets sammenhænge ligesom stati
onsbygningen og jernbanesporenes relation 
er utydelig. 

Kroen drives i dag som kro med overnat
ningsmuligheder. Dermed har området både 
turisme og bosætningspotentialer. Kultur
miljøet er sårbart overfor svækkelse af for
bindelser mellem bebyggelse, landevej og 
broerne på tværs af Nørreå.

I periodens slutning dominerer enkeltgravs
kulturen. De små enkeltgravhøje ligger tit i 
række og følger vejforløb eller er samlet om
kring vadesteder. 

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kultur

Kultur


