
Om VILD MAD & SPOR

VILD MAD er skabt for at inspirere alle til 

at komme ud i naturen og sanke. Vores hold af 

kokke, naturvejledere, professionelle sanke-

re og app-nørder arbejder sammen for at gøre 

det både nemt, sjovt og inspirerende for alle 

at sanke. 

SPOR skaber adgang til naturen. Vi arbejder 

for at skabe offentlig adgang i det privateje-

de landskab. Derfor hjælper vi med at etablere 

trampestier i hele Danmark. Vi over 1300 km 

trampestier fordelt på mere end 300 stier, og du 

er velkommen på dem alle, find dem på spor.dk.

Med venlig hilsen 

Holdet bag VILD MAD og Spor

DOWNLOAD VILD MAD APPPEN: Du kan downloade 
VILD MAD-appen i din app store eller finde 
et link ved at bruge denne QR Kode, brug 
dit kamera i din telefon og film denne 
kode, så vil telefonen se et link.

Vilde Spiselig Spor

FJORD-
KLYNGEN

Om Himmerlandsstien
I slutningen af det 18. århundrede blev der med 
håndkraft anlagt en jernbanestrækning mellem 
Viborg og Løgstør, og det første tog indviede 
strækningen i 1893. Banen var både til person- 
og godstransport.

Jernbanestrækningen blev dog aldrig den store 
succes, måske var dens rolle udspillet allere-
de inden, den var færdig. Allerede i 1930’erne 
var det på tale at lukke strækningen, men dette 
skete dog først endeligt i 1999.

Derefter lå strækningen forladt hen i nogle 
år, indtil svellerne blev taget op, og Himmer-
landsstien blev anlagt med stenmelsbelægning. 
Himmerlandsstien er i dag meget brugt til van-
dre- og cykelture, måske især fordi man under-
vejs bliver ført gennem Himmerlands fantastiske 
natur langt fra landevejen.

Beskrivelse af turen
Kort efter man har krydset Hovedgaden, kommer 
man til et stykke, hvor Himmerlandsstien løber 
langs med bagsiden af møbelfabrikken Skalma. 
Det er en gammel fabrik, der i vore dage pro-
ducerer kvalitetsmøbler, men i tidligere tider 
blev tangen fra Limfjorden udnyttet til frem-
stilling af tangmadrasser, deraf det gamle navn 
”Skals Tangmadrasfabrik”.

Langs denne del af stien har brombærbuskene 
gennem årene haft fred til at brede sig, og 
der findes her et langstrakt brombærkrat med 
mulighed for at plukke rigtig mange brombær i 
august og september måned.

Lidt længere fremme kommer man ud af Skals by 
og ud i det åbne land med udsigt til Nederhede 
og fjorden. I græsset langs stien vokser en del 
urter, som man kan sanke af, mens man går: Grå-
bynke, alm. Syre, røllike og mælkebøtte.

Alm. Syre er nok den mest interessante af dem, 
og den kan findes som en af de allertidligste 
planter, idet den er fremme med de første blade 
allerede i marts og april måned. Det er net-
op bladene, man plukker, og de har en dejlig, 
syrlig smag, som er anvendelig i mange forskel-

lige retter, lige fra salater til den franske 
syre-sauce, der blandt andet serveres til hvid 
fisk.

Når Løgstørvej passeres, må man se sig godt for 
og holde godt fast i de små børn, hvis der er 
nogle af dem med på turen. Kort derefter stø-
der man på de første vildæble-træer, som ellers 
vokser langs hele den 79 km lange strækning fra 
Viborg til Løgstør. De togrejsende har sikkert 
fordrevet tiden med blandt andet medbragte æb-
ler, og skrogene, der er røget ud ad vinduerne 
undervejs, har givet ophav til de mange æble-
træer. Æblerne er modne til plukning omkring 
september-oktober måned.

Et stykke længere fremme kommer man til en lil-
le baneskov, og en bænk giver mulighed for et 
hvil, hvis benene er blevet trætte. Baneskoven, 
der blev plantet i sin tid som værn mod sne-
fygning, har et større areal med hybenroser. 
Hybenroserne blomstrer i juni-juli. De flotte, 
lyserøde kronblade er spiselige og kan bruges 
til saft og sirup, eller de kan eddikesyltes. I 
juli-oktober står buskene med røde hybenfrugter, 
der er rige på A- og C-vitamin. Frugterne er me-
get anvendelige. De kan blandt andet tørres og 
bruges i te, eller indgå i en dejlig hybensuppe.

Lidt længere fremme krydses Nederhedevej, og 
på det næste stykke er stien flankeret af røn-
nebærtræer. Kommer man forbi i september må-
ned, kan man passende lade nogle rønnebær dumpe 
ned i kurven til vildæblerne. Rønnebær-vildæb-
le-gele er dejligt til alt slags kød.

Kort efter rønnebærtræerne løber stien gen-
nem slugten, og når man kommer ud på den an-
den side, har man pludselig fjorden ganske tæt 
på, og landskabet ændrer karakter. Nu domineres 
rabatten langs stien af små, hårdføre vækster 
som strandvejbred, røllike, gråbynke og peri-
kum. Stien løber nu på en dæmning, og ned mod 
vandet er skrænten muret op med kampesten. Med 
tiden har mange planter fået fodfæste mellem 
kampestenene, og kommer man forbi i maj måned, 
kan man sanke nogle af de små strandarver, der 
er lette at kende på deres agurke-agtige duft. 
På denne årstid kan hele planten anvendes til 
blandt andet salater og stuvninger. Senere på 
året er den blevet mere sej, og det er kun top-
pene, der kan anvendes.

Turen slutter ved broen over Skals Å, hvor der 
er lavet et lille plateau med bord og bænke ved 
vandet, hvor man kan nyde sin medbragte mad. 
Kig efter vandkarse i vandkanten, ofte er den 
der i rigt mål. Den kan sankes og bruges som sin 
slægtning, der indgår i kinesisk stir-fry eller 
i indiske opskrifter.

Tilbage i Skals er det på sin plads at nyde en 
kold øl eller sodavand ovenpå turen. Det er der 
rig mulighed for, og i godt vejr kan man sidde 
udenfor både ved Café Posthuset såvel som Skals 
Kro og Skals Bageri og Nærbutik, der alle lig-
ger ganske tæt på.

Rigtig god tur.

Sporet starter ved Café Posthuset 
i Skals og går ned mod fjorden. 
Der er god mulighed for at parkere 
bilen foran caféen, ved kroen el-
ler på de offentlige p-pladser.

Når sanke-kurven er fundet frem, 
går man om på bagsiden af caféen. 
Her løber Himmerlandsstien, som 
følges mod højre, ned mod fjorden.
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