
Staun Hede-st ien    Stier i og omkring  

Farstrup  

Skrædderengen 

Layout, tekst og fotografier: Albert S-H Naturfoto 
Kort: Cowi  A/S 

Tryk: Nibe Avis  2012 

Ad sandet vej går stien gennem et landskab, der 
rummer en mosaik af dyrkede marker, småplanta-
ger og juletræskulturer.  
Som udgangspunkt kan man vælge Nymøllevej 

ved skiltet til Hedehytten eller en markvej fra 
Staunvej lige nord for ridehallen.   

Ca. 400 m fra indfaldsvejen ved ridehallen ligger 
en lille blandingsskov på et kuperet terræn. Sko-
ven rummer en del løvtræer som Bøg, Stilkeg, Al-
mindelig Røn og Ahorn, men også spredte nåle-
træer som Ædelgran, Hvidgran og Skovfyr.  I bun-

den af slugten har en lille bestand af Hedelyng 
overlevet.  
Skoven har sammen med plantagen omkring He-

dehytten stor betydning for en del ynglende små-

fugle. Og undertiden kan man være heldig at se 

Tårnfalken muse over terrænet.  

Desuden er her fine skjulesteder for råvildtet.   

 

Skrædderengen er et lavtliggende dalstrøg, der 
strækker sig fra Vår Hovedgård i nord og i sydøstlig  
retning ned mod Farstrup. Gennem dalen løber Vår 
Å.  

Arealerne er hegnede, men en markvej fører ned 
over åen, som man derefter følger ad en trampesti, 

der ender oppe på Staunvej.  
Stien løber langs et lille, men meget værdifuldt eks-

trem-rigkær med  flere sjældne plantearter, bl.a. 

Vibefedt og Purpur-Gøgeurt.  Engen  er omfattet af 

Natura 2000 planerne.  

I forårsmånederne kan man over Vår Skov følge 

Musvågernes parringsleg og fra skovbrynet høre 

Sangdroslens kraftfulde sang.  

I tagrørene ses Rørspurv. På alle årstider kan man 

være heldig at se Fiskehejren lette fra åen. 

Fra maj måned og frem til juli /august  flyver Gøgen 

over engen og søger plejeforældre til sine unger.  

Blomsterengen tiltrækker mange insekter, her 

iblandt dagsommerfugle som Græsrandøje og 

Engrandøje. 



Bavnehøj-stien 

Fra Vårvej op til Bavnehøj stiger terrænet mærk-
bart. Og bevæger man sig op på højen, lægges 
der yderligere nogle meter til.  Blikket  kan her i 
48 meters højde, næsten vandre frit  over det 

bakkede morænelandskab, hvis man placerer sig 
rigtigt i forhold til egetræerne. 
I øst finder man den nu skovklædte Staun Hede, 

og tættere på ses Vår Skov, der nu er i hastig 
genvækst  efter det store stormfald, forårsaget af 
orkanen i 2005. I sydøstlig retning rækker udsy-
net helt til højdedragene omkring Halkær Bred-

ning. 
I syd ligger de flade, dyrkede engstrækninger i 
Viderupkær, hvor Vår Å har sit ”udspring”.  

I vest ser man ud over et bakket moræneland-
skab, der ”ender”, hvor Næsborg tårner sig op 
med kirken øverst oppe som et tydeligt pejlemær-

ke.  
Lader man blikket vandre lidt mod nordvest, fan-
ger det Marbjerg, der ligger som en markant, 
skovklædt ø i et stort, fladt landbrugsland. I tidli-
gere tider lå Marbjerg som en ø i Stenalderhavet. 

Et hav, som for 8000-7000 år siden dækkede hele 
det nuværende Nørkær Enge, og som strakte sig i 

en trekant helt ned til De Himmerlandske Heder. 
Den hævede havbund ligger nu som et sammen-
hængende, dyrket landbrugsland. Den gamle 
kystklint træder tydeligt frem på nordsiden af 
Marbjerg og i den nordlige del af Vår Skov.  
Over et markant hvidgranhegn i nord ser man  

Hanherred på den anden side af Limfjorden. 

Ved Bavnehøj mødes fortid og nutid. 
Her midt i et stærkt intensivt dyrket landbrugs-
land åbner der sig et lille historisk vindue, der 
rækker helt tilbage til ældre bronzealder. En hi-

storisk periode, hvor bronzen afløste stenredska-
berne, og som strakte sig fra 1800 til 1200 år før 
vor tidsregning. Højene har været de ledende fa-
miliers gravsteder. Måske har der ligget en tidli-
gere Farstrup-høvding begravet i den største af 
de fire høje, som i øvrigt 
bærer præg af udgravning.  

 

Skoven nord for  Farstrup Skole 

Sti-udvalget har genskabt nogle af de gamle stier, 
som orkanen i 2005 gjorde ufremkommelige. Det er 

udvalgets håb, at der i fremtiden også kan etable-
res et stisystem i skovens vestlige del.  

Men der er allerede nu mange muligheder for at gå 
ture ad de åbnede stier, der slynger sig gennem 
denne blandingsskov.  
 
I det tidlige forår er fuglesangen mangfoldig. Spæt-
ten trommer, Gransanger, Løvsanger og Rødhals 

synger.  

Bavnehøj-stien     ……         1,4 km 

Staun Hede-stien ……         1,6 km 

Skrædderengen     ………     1 km 

Skoven nord for Farstrup Skole …….. 


