
Landskabet er præget af sidste istid (115.000-
10.000 f.Kr.), hvor en flere hundrede meter 
tyk iskappe dækkede det meste af Skandina-
vien og skubbede rundt på jordlagene. 

For ca. 25.000 år siden nåede isen fra nord 
og øst frem til hovedopholdslinjen, der går 
fra Bovbjerg over Hald ved Viborg og ned til 
Padborg ved grænsen. Her lå isranden rela-
tivt stille i en længere periode og dannede 
såkaldte randmoræner; høje oppressede isaf-
lejringer, der i dag ses som bakkedrag i land-
skabet. 

Indsaml delikatesser til  
aftensmad
I perioden fra oktober til april er det muligt 
at finde spiselige Limfjords- & Stillehavsøsters 
samt Limfjordsmuslinger ved Kabbel. Spis 
IKKE østers og muslinger, der er indsamlet i 
perioden fra maj til september – de kan inde-
holde giftige alger!  

Kabbel Hovedgård   
- en stor vestjysk studegård 
 Kabbel Hovedgård er en af områdets få her-
regårde; et særligt eksempel på en stor vest-
jysk studegård. På de fede engarealer ved 

Limfjorden var det godt at opfede stude, der 
blev solgt til England og Tyskland. I 1800-
tallet boede der mange velstillede handels-
bønder på egnen – og en af de mest velha-
vende og dygtigste byggede og boede i de 
nuværende bygninger på Kabbel Hovedgård. 

- Gå langs de ca. 28 ha. naturgenoprettede 
strandenge. I 2002 blev de afvandede mark-
arealer naturgenoprettet og det gamle dige 
nedbrydes langsomt.

- Gå opad lerklinten på nordspidsen af 
Kabbel via en ophængt trappe.

- Gå ned igennem den flotte Tannebækdal, 
hvor skrænterne er så stejle, at de ikke kan 
dyrkes, men bliver afgræsset af geder og 
ungkvæg.

Vi håber, du vil nyde turen. Undervejs vil der 
være information om naturen, landskabet og 
områdets kulturhistorie.

Fredningen
Danmarks Naturfredningsforening sikrede i 
1980 gennem en frivillig fredning det smukke 
landskab omkring herregården Kabbel, så 
der i dag er offentlig adgang til området.

Kabbelfredningen - et istidslanskab med flotte naturoplevelser
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PraKtiSK info 

Området er meget kuperet, og det 
kræver en rimelig god kondition at gå i 
bakkerne, ligesom det kan være en fordel 
at gå turen i vandtæt fodtøj. Området 
bliver afgræsset med køer og geder. En 
del af turen går igennem dyrenes ind-
hegninger. Skræm ikke dyrene - hvis 
de får fred og ro, gør de dig ingenting. 
Husk praktisk fodtøj, da du skal passere 
bækken flere steder via trædesten.

Startstedet finder du ved P-plads ved 
Rensningsanlægget.

Andre stiforløb se:
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