VELKOMMEN TIL
WITTRUP SPORET
Wittrup sporet starter på Enggårdsvej mellem nr. 31 og
33 og fører ud forbi Sørup mose til Juelstrup sø. Ruten
er 1,6 km lang og ved enden kan man vælge at gå
videre ad stien omkring Juelstrup sø (ca. 3 km) eller gå
samme vej tilbage. Bilen kan parkeres i græsrabatten
ved startstedet.
SPORETS NAVN
Sporets navn – Wittrup sporet – stammer fra slægten
Wittrup, som gennem 3 generationer har boet og dyrket
jorden i Sørup og omkring stien, og som stien går hen
over.

Ved det første møde med mosen går der en sti gennem
mosen, der kan man stadig se niveauforskellene i terrænet hvor tørvene blev gravet over flere omgange. Tørven
blev gravet op med håndkraft og specielle redskaber, lagt
til tørre og kørt hjem på hestevogn.

LÆS MERE OM LIVET OG
ARBEJDET I MOSEN
www.oster-hornum.dk/
filesbase/Mosen.pdf

3 JUELSTRUP SØ
Juelstrup Sø blev afvandet i 1920’erne, da man gravede
Juelstrup Søgrøft med det sigte at udstykke små parceller til tørvegravning. Tørvene blev gravet op og brugt som
brændsel til opvarmning.
Julestrup Sø blev genoprettet ved opkøb af de små privatejede parceller med finansiering fra statens naturforvaltningsmidler og Rebild Kommune. Rundt om søen
findes en sti.

1 ØKOLOGISK LANDBRUGSJORD
Jorden på den ene side af stien og op til Juelstrup Sø
dyrkes økologisk, mens den anden side ind til mosen
dyrkes konventionelt.
2 SØRUP MOSE
Sørup Mose er en del af Hæsum højmoseområde som
strækker sig over 140 ha. Her blev der før i tiden gravet
efter tørv. De fleste af Sørup og omegnens borgere
havde en lille parcel dengang, men de er nu solgt til
Naturstyrelsen for de fleste vedkommende.

www.oster-hornum.dk/
filesbase/MosenEJ.pdf
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Sporets start ligger i Sørup ca. 3 km vest for Støvring.
Start: på Enggårdsvej mellem nr. 31 og 33, 9530 Støvring. GPS 56.890917, 9.790500
Sørup er en lille landsby med ca. 150 husstande. Før jernbanen kom omkring 1884 var Sørup større end Støvring, men
det vendte som bekendt og Støvring voksede. Sørup havde
dengang blandt andet brugs, købmand, bager og bank.
Den grønne firkant på oversigtskortet svarer til rutekortet.

HUND I SNOR

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Som gæst på private grunde bør al færdsel
foregå hensynsfuldt. Ridning og cykling er tilladt.
Hunde skal føres i snor.

FOR MERE INFORMATION
Kaj B. Jensen tlf. 28 86 12 23
BIDRAGSYDERE:
Nordea-fonden, Sørup/Støvring lokalråd og Sørup Borgerog forsamlingshus
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.

KORTSIGNATURER - RUTEKORT
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Tekst: Kaj B. Jensen
Tegninger: Michael Pedersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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