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PåÊtoppenÊafÊREGANÊVest 
-ÊenÊudsøgtÊvandreturÊmedÊJensÊVinge 

Sidste år gennemførte vi i samarbejde med Vinges Vandring en meget succes-
fuld vandretur på toppen af REGAN Vest. Mens vi stadig venter på, at REGAN 
Vest åbner for publikum finder vi det passende at gentage arrangementet.  

Først tager vi på en 4-timers vandretur med Jens Vinge som guide. På turen 
kommer vi forbi alle de ydre tegn på, at der under vores fødder ligger et atom-
sikret bunkeranlæg: Helikopterlandingsplads, luftindtag, udstødningstårne, og 
den militære antenne.  

Oprindeligt var toppen af REGAN Vest et kalkoverdrev. Men området er for 
længst sprunget i skov på grund af manglende afgræsning. Dog finder vi stadig 
vilde planter, der er karakteristiske for kalkoverdrevet. Ud over botanikken vil 
Jens også fortælle om de mange kulturspor, herunder bronzealderhøje, der fin-
des i området. Endelig vil Jens fortælle om de geologiske processer, der har ført 
frem til dannelsen af den kalkknold, inden i hvilken både REGAN Vest og 
Thingbæk Kalk-miner befinder sig. 

Efter traveturen samles vi på Skillingbro Naturskole, hvor der serveres grill-
stegte nakkekoteletter med salat og flûtes. Vin, vand og øl kan købes til rimeli-
ge priser. 

Selv om du deltog sidste år kunne det ikke udelukkes, at oplevelsen af det sær-
lige terrænet i skumringstimen og den fine stemning omkring grillen kunne gi-
ve dig lyst til at deltage også denne gang. 

VIGTIGEÊOPLYSNINGER 
Tid ; Onsdag den 14. september 2022 kl. 17:30 – 22:00. 
Mødested : Rebildcentrets P-plads, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. 
Pris : Kr. 80,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 110,00 for andre. 
 Prisen dækker også den afsluttende spisning, dog ekskl. drikke-

varer. Vin, vand og øl kan købes til populære priser. 
Tilmelding: Senest mandag den 12. september kl. 12:00 på www.derudad.dk 
    eller pr. mail til info@rebildturist.dk.  
    Spørgsmål? Så ring på tlf. 4088 6833. 
Arrangør : Rebild Turistforening i samarbejde med Vinges Vandringer.  

PRAKTISKEÊOPLYSNINGER 
Turen er på ca. 4½ km og foregår i kuperet terræn. Derfor kræves gode ben og 

lunger samt fodtøj til formålet. 

    Medlemskab af Turistforeningen kan tegnes ifm. arrangementet. 

JensÊVinge 

DetÊerÊtætÊpåÊatÊJytteÊVingeÊerÊparatÊmedÊgrillkoteletterne 
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RebildÊTuristforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 
deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 
at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 
deres gæster.  

GeologiÊDer er en god grund til, at området 
omkring Gravlev/Oplev blev valgt til place-
ring af REGAN Vest – Atombunkeren.  
Undergrunden består af kalk og er dermed af 
en beskaffenhed, at gør området særdeles vel-
egnet til bygning af beskyttelses anlæg. Un-
dergrunden her er meget stabil og er i stand til 
at modstå kraftige rystelser fra en atombombe 
– om end ikke en fuldtræffer.  

Kalklaget er dannet for 70 mio. år siden. Der 
er over tid opstået en forskydning af kalklage-
ne ved Tingbæk/Oplev. Kom og hør, hvordan 

er kalken dannet og hvor de indlejrede flintesten stammer fra. Hør også hvordan landskabets bakker og dale er et 
resultat af den sidste istid. 

BotanikÊToppen af kalkknolden var i gamle dage et kalkover-
drev, en naturtype vi har haft en del steder i området langs Lin-
denborg Å, fordi kalken mange steder stikker frem. Blandt de 
kalkelskende planter, vi finder på toppen af REGAN Vest er pri-
mula, se foto. Kært barn har som bekendt mange navne, så primu-
laen kendes også under navne som aurikel og kodriver. 

En anden kalkelsker er den blå anemone, men som forårsbebuder 
er den afblomstret. Blå anemone findes i dele af det skovbevokse-
de Lindenborg Ådal. Planten er ikke synlig i september.  

Kalkoverdrevet, med bl.a. enebærbuske, har været underlagt en 
gammel driftsform ved afgræsning.  

Ved ophør af afgræsningen, sker der det, at kalkoverdrevet gror 
til. Uønsket trævækst resulterer i at bl.a. enebærbuske bliver skyg-
get ihjel. Her på toppen finder vi døde enebærbuske, der er tegn 
på den naturlige forvandling landskabet er undergået ved græsnin-
gens ophør.  

FaunaÊI de 50 år, der er forløbet siden REGAN Vest bunke-
ren blev opført, er der i perioder foretaget tilplantning. Disse 
tilplantninger er nu vokset godt til og indeholder fine skjuleste-
der for forskellige dyr. 

Når man færdes i terrænet deroppe, kan man se, hvordan rå-
vildt og kronvildt benytter området. Der er adskillige nattesæ-
der i skovbunden. Der er også et system af veksler fra især 
krondyr. Vekslerne har typisk nord-syd retning, hvilket indike-
rer, at der er bevægelse i krondyrbestanden, hovedsageligt fra 
det nærliggende Nørlund Skovdistrikt. 

Terrænet er ideelt for huleboende dyr. Går man ind over det 
meget kuperede terræn, ser man, at der er mange større eller 
mindre gravkomplekser. Måske kan vi besøge et gravkompleks 
beboet af GRIMBARD familien (= kælenavn for grævling). 
Store komplekser kan indeholde op til 25 individer – man taler 
så om en klan. På vandreturen fortælles om, hvor GRIMBAR-
DEN udlever sin sociale tilværelse. 


