
For mig, som stor elsker af naturen, er der sjældent dårlige dage, hvor turen ikke levede op til mine 

forventninger. Der er mange gode dage, hvor man kommer hjem fra naturturen - fyldt med glæde over 

dagens oplevelser! Og så er der dage, hvor min spontane glæde vokser helt ind i himlen!  

Sådan en dag havde jeg torsdag den 24. maj. Jeg var i naturen i Jyske ås for at lave en fugletælling og efter, 

den var færdig, brugte jeg tid på at lede efter sommerfugle og guldsmede. Så skete der noget, men denne 

gang var det ikke en egentlig naturoplevelse, der var helt sublim. Det var en, som ringede til mig og fortalte, 

at den danske naturfond har opkøbt et stort areal i Hammer Bakker, som skal omdannes til en bedre og 

mere sammenhængende natur. I første omgang troede jeg, det var en stor joke, men som samtalen skred 

frem, blev jeg klar over, at nyheden var god nok. Det var en total overraskelse, og dette projekt lød virkelig 

til at være noget stort!!! Da jeg kom hjem og fik mere information i medierne, kunne jeg ikke andet end 

juble over nyheden. Supergodt gået, og jeg tror, det var fornuftigt, at den kom som en total overraskende 

nyhed. 

Jeg gætter på, at ideen er født hos gæve folk i Aalborg kommune, sammen med folk fra Den Danske 

Naturfond. Hurra! for jer, der har fået øje på dette "lys" og HANDLET PÅ DET. Det glæder mig ualmindeligt 

meget, for dette projekt battet virkelig noget for de sjældne arter af sommerfugle, som findes i Hammer 

Bakker. Jeg har arbejdet for, at de fik bedre livsbetingelser gennem flere år. Hurra! for, at der sammenlagt 

bliver en større biodiversitet for dyr, fugle, insekter, planter, svampe og meget mere. Jeg er enig i, at de 

rene granplantager ikke rummer nogen stor biodiversitet. Men helt fjerne alle nåletræer synes jeg dog er 

forkert, da der er arter som lever her. Det gælder fx fuglearter som Topmejse, Sortmejse, Fuglekonge, 

Korsnæb og Sangdrossel, hvis sang jeg nødigt vil undvære i det kommende naturreservat. 

Jeg har et nogenlunde overblik over, hvilket område projektet omfatter. Derfor ved jeg at der er nogle 

områder, som ikke er med i projektet, der er meget interessante for en god dimension mere for et samlet 

projekt. Nemlig Hammer Bakkers spændende kulturhistoriske fortælling, som kan føres tilbage til 

bronzealderen, hvor Hammer Bakker stadig var en ø i en langt større Limfjord. Det er de meget gamle 

vejspor, der kan føres meget langt tilbage i tiden, der bør komme med i projektet. De er i dag helt dækket 

af vegetation. Flere af bronze- og jernalderhøjene, samt Tinghøjen, ligger langs disse spor. Sporene har 

gennem tiden skåret sig dybt ned i bakkerne, med flotte parallelle forløb. De kan faktisk findes fra Tingvejen 

syd, til Hammer Kirke i nord. Det vil, hvis de blev blotlagt som et åbent hedelandskab, være en spændende 

naturoplevelse, samt en fantastisk kultur- og historefortælling, som jeg ved Aalborg historiske museum har 

fokus på.   

I vores selvbestaltede gruppe: Oplev Hammer Bakker, har vi afholdt to ture for ca. tre år tilbage, hvor vi 

formidlede om de gamle spor. Til disse ture kom der mere end 70 deltagere, og Aalborg historiske museum 

havde en lignende tur senere, hvor der kom mindst samme antal deltagere. Derfor vil det være en stor 

gevinst at få disse områder med i projektet.  

Men endnu engang tillykke med dette fantastiske projekt for en mere spændende natur i Aalborg 

kommune. 
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