
Randers Nordre Fælled       
og Nørreskoven

Velkommen til Nordre Fælled og Nørreskoven

Nordre Fælled og Nørreskoven er ca. 160 ha med en blanding 
af store åbne græsarealer og skov, der først og fremmest benyt-
tes til friluftsliv. Det store dejlige område på Nordre Fælled 
består af et vekslende åbent landskab med overdrev, græsarea-
ler, mose samt små skove af løv- og nåletræ.

Hvis man ser efter, kan man se at Ingeniørtropperne har efter-
ladt sig spor i landskabet i form af små høje, kanaler og gravede 
vandhuller. På den anden side af Mariagervej findes Nørresko-
ven, der primært er tæt skov med forskellige løvtræer.

Arealet byder desuden på en god gåtur rundt til de mange 
oplevelser der er i området. Bl.a. Myretuen som er et bynatur-
rum eller naturlegepladsen i den sydlige del af Nordre Fælled, 
hvor der er borde og bænke og et grill/bålhus eller Læringsstien 
og Skovhytterne i Nørreskoven.

Poster

På postskiltet finder du postens nummer og 
en kontrolkode på 3 bogstaver. Notér koden 
som bevis for at du har fundet posten. På 
www.findveji.dk kan du registrere dine post-
koder og komme i Hall of Fame.
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Find vej med O-Track ...

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 

Med appen O-Track kan du tracke din rute, når 
du er ude at finde vej, og GPS’en i din mobil viser 
dig hele tiden hvor på orienteringskortet du 
befinder dig. 

Efter endt tur vises dit track på skærmen, sammen 
med dit tidsforbrug. 

Opret dig som bruger for at uploade dine tracks 
på www.o-track.dk og sammenlign med andres 
vejvalg.
Du kan hente O-Track appen i Appstore og 
Google play. Tilgængelige ruter findes via www.
findveji.dk eller www.o-track.dk

Folderen er blevet til i samarbejdet 
omkring Nordre Fælled. 

Mobil-Quiz
Har du din smartphone med, kan du teste din pa-
ratviden og dyste mod andre. Scan QR koden her 
og vælg rute på findveji.dk. Du tilsendes et start-
link og ved hver post indtaster du bogstavkoden 
fra postskiltet for at få opgaven frem på mobilen. 
Systemet holder styr på point og 
tidsforbrug, og du får en mail med 
dit resultat når du er i mål.



Violet trekant viser startstedet. Midt i den vio-
lette cirkel er posten.

Skravering betyder "Ingen Adgang"

Sort på kortet er menneskeskabte f.eks. veje, stier, 
hegn , huse m.m. men også sten. Den olivengrøn-
ne farve viser private haver.

Hegn må kun passeres hvor der er vist en åbning/
passage i hegnet.

Blå farve viser vand i området f.eks. søer,  grøfter, 
moser. 
 
Brun er højdekurver. Der er 2,5 meters højdefor-
skel mellem to kurver. Skrænter er også tegnet i 
brunt.

Hvidt og grønt er skov, jo mørkere grønt jo svæ-
rere er det at komme igennem.

Gul er åbne områder. Enge, plejet græs og marker. 
Dyrket areal må ikke betrædes!
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