Fra 1803 – 1849 var Spøttrup ejet af Nis Nissen. Nissen havde
stor succes med at opdrætte stude. Studeavlen var på det tidspunkt egnens vigtigste indtægtskilde. Han fik derfor tilnavnet

5. Pumpehuset/fugletårn

Kongen af Salling. Efter Nissens død blev fæstegodset solgt
fra, og Spøttrup mistede sin herregårdsstørrelse.

letårn. Her er det muligt at sidde uforstyrret og iagttage de
mange fugle i og ved søen. I tårnet er der forskellige plancher,
der viser, hvilke fugle der holder til ved søen. Fra fugletårnet
er der flot udsigt over til borgen.

I 1937 købte staten Spøttrup, der på det tidspunkt var i forfald.
Jorden blev udstykket, og i perioden 1938 – 41 blev borganlægget restaureret og er i dag museum.

3. Læge- og krydderurtehaven

Ved Spøttrup Borg findes en unik læge- og krydderurtehave.
Haven er anlagt i renæssancestil og huser et af landets største
samlinger af lægeurter. Urtehaven ligger i et dejligt parkanlæg,
hvor der også findes en rosenhave.

4. Polak-kasernen

Det lille hus på søbredden har fået navnet, polak-kasernen,
fordi det i 1930’erne husede polske landarbejdere, der arbejdede på Spøttrup Borg. I dag rummer huset en udstilling om
genetableringen af Spøttrup Sø og naturen omkring søen.

Det gamle pumpehus ved Spøttrup Sø, der fra 1955 - 1994
pumpede vandet væk fra markerne, fungerer i dag som fug-

Vandrerute

6. Vestsallingbanen

Vestsallingbanen fra Skive til Rødding blev anlagt i 1924,
men nedlagt igen i 1966. Banejorden blev efter nedlæggelsen
mange steder tilbageført til lodsejerne. Derfor er sporene efter
banen de fleste steder borte. Enkelte steder er det dog muligt
at følge i landskabet, hvor banen har gået, bl.a. følger man
på et lille stykke af stien den gamle jernbanedæmning over
Spøttrup Bæk.

7. Den udstykkede herregårdsjord

Da staten i 1937 erhvervede Spøttrup Borg efter en brand, der
ødelagde avls- og ladebygningerne, blev herregårdens 338 ha.
udstykket til 28 husmands- og gårdbrug. Søndermarken og
Spøttrup Mark er typiske udstykningsområder.

Forsidefoto: Spøttrup Borg med Spøttrup Sø og Limfjorden i
baggrunden

Vandreruten er på 7 km (blå og gul ialt).
Hunde skal føres i Snor
Afmærkning: Pæle med gul og blå markering
Handicapvenlig: Nej
Yderligere oplysninger om vandreture og naturstier kan fås
ved henvendelse til SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter,
tlf. 96147677 eller til
Skive Kommune på e-mail: stier@skivekommune.dk.
Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med støtte fra
EU og Friluftsrådet.

Foto: Pumpehus/fugletårn ved Spøttrup Sø

Spøttrup Sø
rundt

1. Spøttrup Sø

Den oprindelige Spøttrup Sø blev dannet i stenalderen, da
landhævning afsnørede et stykke af Limfjorden. I middelalderen var søen en uundværlig del af borgens forsvar. Den lå
som en ekstra beskyttelse lige ud for borgporten, som var et
svagt punkt. Søen gav desuden borgens vagtfolk et frit udsyn
mod vest. Ernæringsmæssigt havde søen også en betydning,
idet den leverede fisk til borgens husholdning.
I 1850’erne begyndte den daværende ejer af Spøttrup Borg,
Niels Breinholt at afvande søen for at skaffe mere landbrugsjord. Området var domineret af studeavl, og man havde brug
for jorden for at kunne lave hø til studene.
I slutningen af 1930’erne blev Spøttrup udstykket, og i 1940
blev der oprettet et pumpelag fælles for de mange nye husmandsbrug med jord i sø-området. I 1956 blev afvandingen
forbedret med kanaler, diger og en pumpe.
Flere gange i 1980’erne og senest i 1990 brød Limfjorden ind
over diget og oversvømmede markerne med saltvand. Det
blev efterhånden dyrt og besværligt at vedligeholde pumpen
og reparere diget.
I 1994 valgte man at genetablere Spøttrup Sø som et rekreativt område. Søen er ca. 50 ha stor, og rundt om søen er et
område på ca. 60 ha med våde enge. Engområderne er værdifulde ynglepladser for ande- og vadefugle f.eks. bekkasiner og
rødben. Søen har desuden givet odderen gode levebetingelser.
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Oversigtskort: Vandreruten Spøttrup Sø rundt er markeret med gult og blåt. Vestsallingbanen er vist med rød stiplet linje.

2. Spøttrup Borg

Foto: Bispens Marked - årligt tilbagevendende middelaldermarked på Spøttrup Borg

Spøttrup nævnes første gang som gården ”Spittrup” i 1404.
Bispen i Viborg fik da skøde på gården, og frem til reformationen i 1536 var Spøttrup i Viborgbispernes eje. I denne periode
voksede godset sig stort, og for at beskytte sine besiddelser
begyndte bispen at opbygge et forsvarsanlæg. Det omfattende
forsvarsanlæg viste sig meget modstandsdygtigt.

Under Grevens Fejde i 1534 modstod borgen for størstedelens
vedkommende angrebene fra Skipper Klements bondehær.
Ved reformationen i 1536 blev Spøttrup borg et kongeligt len.
I 1579 skænkede Frederik 2. det til sin rigsråd, Henrik Below.
Han ombyggede forsvarsborgen til en herregård.

