
På cykel rundt om Horsens Fjord
Horsens Fjord er omgivet af et storslået og 
varieret landskab. Smukke naturoplevelser 
og spændende seværdigheder kan findes 
overalt langs fjorden, og mange steder er 
der mulighed for at besøge museer, fange 
aftensmaden med fiskestangen eller over-
natte i telt eller shelter - ideelt til en som-
mercykeltur alene eller sammen med fami-
lien. 

I denne folder findes et forslag til en cykel-
tur fjorden rundt, gennem Horsens, Odder 
og Hedensted kommuner. Selve turen har 
en samlet længde på ca. 52 km og følger 
hovedsageligt den nationale cykelrute 5 
”Østkysten”. Undervejs er der forslag til ”af-
stikkerruter”, der besøger særligt interes-
sante eller smukke områder i nærheden af 
hovedruten.

Mange af de områder ruten går igennem, 
er beskrevet i detaljer i særskilte foldere. 
Oversigt over foldere, seværdigheder, over-
natningsmuligheder, færger og andet findes  
på bagsiden af folderen.

Fiskeri 
Mange steder i Horsens Fjord er der mulig-
hed for at fiske efter havørred og regnbue-
ørred samt hornfisk og multer i sommer-
halvåret. I Horsens Havn kan der, ud over 
de nævnte arter bl.a. fanges sild og fladfisk. 
Særligt på nordsiden og i den inderste del 
af fjorden er vandet så lavt, at waders er 
en nødvendighed. Man skal vade med for-
sigtighed, da bund- og strømforhold flere 
steder kan være farlige. Husk desuden at 
tage hensyn til de gældende fredningszo-
ner omkring åmundingerne. Læs mere om 
fiskepladser på www.kystfiskerihorsens.dk
Er man mellem 18 og 65 år skal man have 
et gyldigt statsligt fisketegn.  

Færger 
Endelavefærgen sejler mellem Snaptun og 
Endelave. Overfartstiden er 55 minutter. 
Yderligere oplysninger på tlf. 7568 9175.

Hjarnøfærgen sejler fra Snaptun til Hjarnø. 
Overfartstiden er ca. 5 minutter, og der er 
ca. 25 afgange i døgnet.

Cykelfærgen fra Snaptun til Alrø sejler i en 
begrænset periode om sommeren. Det  be-
sluttes fra år til år om færgen sejler. Kontakt 
Juelsminde Turistbureau og VisitOdder for 
yderligere oplysninger.

Turistbureauer
VisitHorsens, Søndergade 26, 8700 Hor-
sens. Tlf. 7560 2120.
www.visithorsens.dk

Juelsminde Turistbureau, Odelsgade 1, 
7130 Juelsminde. Tlf. 7569 3313.
www.visitjuelsminde.dk 

VisitOdder, Banegårdsgade 3, 8300 Od-
der. Tlf. 8654 2600.
www.visitodder.dk 

Øvrige foldere i området
Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen:
Naturstien Horsens-Silkeborg 
Vorsø
Tønballe Skov
Bjerge Skov

Udgivet af Horsens Kommune:
Nørrestrand
Husodde-Vær-Søvind
Endelave - en ø i Kattegat
Boller og Bjerrelide 

Udgivet af Hedensted Kommune:
Hjarnø
Kyststien-sporet mellem Snaptun og 
Juelsminde

Sondrup-Åkær-Uldrup-Bakker-Brigsted
(findes kun på nettet)

Museer og udstillinger
Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-
19, 8700 Horsens 
Horsens Kunstmuseum, Carolinelunds-
vej 2, 8700 Horsens
Horsens Museum, Sundvej 1A, 
8700 Horsens
Den Gamle Skolestue, Allegade 4, 
8700 Horsens (Kun åben søndag)
Endelave Lægeurtehave, Søndermølle 
29, Endelave, 8700 Horsens
Endelave Museum, Vesterby 1, Endelave, 
8700 Horsens
Tønballe Naturcenter, Tønballevej 1, 
Snaptun, 7130 Juelsminde.
Glud Mejeri og udstilling, Sønderbakken 
6, Glud, 7130 Juelsminde
Glud Museum, Frilandsmuseum, 
Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde 
Danmarks Ferguson Museum, 
Købmagervej 1, Glud, 7130 Juelsminde
Boller Slotspark, Boller Slotsvej 20, 8700 
Horsens. Ingen adgang til slottet, men par-
ken er åben fra kl. 10-20 i perioden 1. april- 
15. oktober. 

Overnatning
Bygholm Sø Camping, Lovbyvej 31, 
8700  Horsens 
Husodde Camping, Husoddevej 85, 8700 
Horsens
Horsens Vandrehjem, Flintebakken 150, 
8700 Horsens
Endelave Camping, Kongevejen 29, En-
delave, 8700 Horsens 
Hjarnø Camping, Hovedvejen 29, Hjarnø, 
7130 Juelsminde 

Primitive teltpladser
Brigsted Strand: Vorsøvej, Brigsted, 8700 
Horsens.
Boller Slotsvej: Overfor Boller Slot.
Sondrup Strand: På toppen af kystskræn-
ten, ca. 20 m fra vandkanten.
Skablund Skov: Tilladt at opstille telt i 
hele skoven.
Hjarnø: Umiddelbart øst for kirken. Spørg i 
Østre Kirkevej 25, Hjarnø.

Hoteller samt information om privat ind-
kvartering kan ses på turistbureauernes 
hjemmesider.

Horsens Fjord
Før sidste istid lå Horsens Fjord i en dyb 
fjorddal, med vanddybder på 200-225 me-
ter. Erosion, aflejringer og bevægelser i 
jordskorpen har siden ændret fjorden, så 
den nu er ret lavvandet. Det dybeste sted 
findes i dag i Hjarnø Sund, hvor der er op til 
22 meter dybt, men det meste af fjorden er 
under 5 meter dyb. 

De fladvandede partier i fjorden er vigtige 
fødesøgnings- og yngleområder for fisk, 
fugle og andre dyr. Derfor er store dele af 
fjorden naturbeskyttelsesområder og reser-
vater. I de seneste årtier er miljøtilstanden i 
området blevet forbedret så meget, at bl.a. 
splitterner og klyder igen yngler i fjorden.

I stenalderen var vandstanden i havet hø-
jere end den er i dag, alligevel findes der en 
del stenalderbopladser under vandet i fjor-
den. Det skyldes, at dele af kysten synker i 
en såkaldt gravsænkning.

Den afvekslende natur omkring fjorden bæ-
rer mange steder præg af istidens aktivitet. 
F.eks. er området omkring Sondrup Bakker 
og ind mod Søvind en randmoræne, hvor 
isen har skubbet gammel havbund op som 
mergelfyldte bakker. Den kalkholdige Sø-
vind mergel blev før i tiden brugt til forbed-
ring af landbrugsjord og salget af mergel var 
en del af grundlaget for anlæggelsen af Od-
derbanen mellem Horsens og Odder. 

Lystfisker med en havørred.

Ved Sondrup Strand.

Den 1000 år gamle Boller-eg i Boller Slotspark.
Husoddestien ved Elbæk Skov.

Færgen på vej til Hjarnø.
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Rundt om 
Horsens Fjord



Horsens 
Cykelturen kan starte i Horsens, hvor der 
er mulighed for at besøge turistbureauet, 
museer, restauranter eller svømmehallen. 
Desuden findes der to campingpladser og 
et vandrehjem.

Turen går langs fjordens nordside indtil 
Sundet, hvor en afstikkerrute giver forbin-
delse til cykelrute 31 via vildtreservatet 
Nørrestrand. Denne rute går forbi fugletår-
net og vandrehjemmet til Bryrupbanestien, 
der er en del af naturstien Horsens-Silke-
borg. Fra Sundet fortsætter turen over en 
cykelbro og ad den gamle Odderbane forbi 
Blå Flag badestranden og campingplad-
sen ved Husodde. I Elbæk Skov kommer 
man forbi et voldsted (1) fra den befæstede 
gård, der var forgænger for den nuværen-
de Stensballegård.
 

Nord for fjorden
Udenfor landsbyen Haldrup, kan man nyde 
udsigten over fjorden fra Haldrup Bavnehøj 
(2), hvor man i oldtiden tændte bål for at 
advare om fjender i fjorden. I Søvind er der 
nær kirken mulighed for en gåtur rundt om 
en af mergelgravene (3). Syd for Søvind 
ligger Brigsted Strand, hvor der findes en 
shelterplads. Fra stranden kan man se over 
til reservatet Vorsø, der bl.a. er kendt for 
sin store skarvkoloni. Der er kun adgang til 
reservatet i forbindelse med guidede ture. 

Nord for Glibinggård, øst for Søvind kan 
man nyde udsigten fra Udsigtshøjene (4).

Ved Sondrup Strand findes en teltplads på 
toppen af den smukke klint, mens det er 
tilladt at slå telt op i hele Skablund Skov. 
Man kan nyde udsigten over det smukke 
og varierede bakkelandskab i Uldrup Bak-
ker og Sondrup Plantage fra den 73 meter 
høje Blakshøj (5), der har en bronzealder-
gravhøj på toppen. 

Åkær Å løber i en smeltevandsdal fra isti-
den. Fra broen over åen kan man opstrøms 
se det restaurerede Åkær Gods, der stam-
mer fra 1300-tallet. En afstikkerrute fører 
ad grusvejen forbi den istandsatte Uldrup-
gård, der i 1800-tallet var ”schäferi” (få-
reavlsgård) under Åkær Gods. Cykelrute 
5 fortsætter fra Amstrup nordpå, via bl.a. 
Gylling, Hov og videre til Århus.

Alrø 
En 800 meter lang dæmning fra 1931 for-
binder fastlandet med den flade ø Alrø. Fra 
Alhale er der god udsigt over det fuglerige 
område omkring ”Pollerne”, der er småøer 
dannet af tilgroede sandrevler. Før dæm-
ningen blev bygget, kom man til Alrø via 
vadevejen mod øst, små færger eller dam-
peren fra Horsens. I dag er den eneste fær-
geforbindelse sommerens cykelfærge til 
Snaptun, der anløber ”dampermolen” ved 
Egehoved på øens sydspids. 

Snaptun og øerne
Havnebyen Snaptun er udgangspunkt for 
færgeforbindelser til Endelave og Hjarnø  
samt cykelfærgen til Alrø, der kun sejler i 
sommerperioden.

Ved Snaptun kan man besøge det geolo-
gisk spændende område omkring Tønballe 
Skov og Hundshage. Tønballe Naturcenter 
(6) har en offentligt tilgængelig udstilling 
om landskabet, samt et fugletårn ved stran-
den. Indsejlingen til Horsens Fjord har væ-
ret beskyttet af kanonstillingerne ”Svenske- 
skanse” (7) fra 1658 ved Hundshage, samt 
”Batteriet” fra 1801 og ”Lille Skanse”(8) fra 
1563 ved Hesteodde, nord for Snaptun. 

Færgeturen til Endelave tager ca. 55 minut-
ter, og på øen findes bl.a. campingplads, et 
lille museum om øen, en lægeurtehave, ba-
destrande, havørredfiskeri samt fantastisk 
natur, berømt for sine kaniner og sæler.

Færgeturen til Hjarnø tager ca. 5 minutter, 
og på øen findes bl.a. campingplads, telt-
plads, badestrand, en skibssætning fra vi-
kingetiden samt den store krumodde ”Od-
den”.

Syd for fjorden
Ved landsbyen Glud kan man besøge ud-
stillingerne på Glud Mejeri (9), frilandsmu-
seet Glud Museum (10) og Danmarks Fer-

guson Museum (11). Cykelrute 5 fortsætter 
fra Glud sydpå, mod Juelsminde og Vejle.

Fra Glud fører en afstikkerrute til tangen 
Borre Knob, der ved landhævning er dan-
net af tre øer, forbundet med sandrevler. 
Der er desuden udsigt til den tilgroede 
sand- og grusklint Dysbjerg (12).

Ved Sejet fører en afstikkerrute til stran-
den ved Sejet Nørremark. Omkring Boller 
og Bjerrelide giver en afstikkerrute forbin-
delse til cykelrute 53 ”Bjerrelide”, og fører 
forbi udsigtspunktet Purhøj (13), Uth Kirke 
samt Bjerre (Bjerge) naturskov. Lige syd for 
skoven ligger Bjerre Engsø på 20 ha, som 
er anlagt i 2009 i forbindelse med etable-
ringen af et vådområde omkring del af 
Skjold Å. Søen kan f.eks. opleves fra fugle-
tårnet i skovbrynet.

Den dybe dal omkring Boller Vandmølle 
(14) i Klokkedal Skov samt Boller Neder-
skov er særdeles naturskønne. Ved Boller 
Slot (15)  kan man i sommerhalvåret besø-
ge plantesamlingen i haven, se den 1000 
år gamle Boller-eg og slottets voldgrav. 
Overfor slottet findes en shelterplads. 

Bollerstien fører forbi Boller Mole (16), en 
anløbsbro fra 1800-tallet, ind til Horsens. 

ââ
ââ
ââ
ââ
ââ
ââ
ââ

ââ ââââââ

ââââââ

ââââââ
ââââââââ

ââ

ââ

ââ
ââ
ââ

ââ ââ ââââ
ââ
ââ

ââ ââ ââ
ââ

ââââââ
ââ
ââ
ââ
ââ
ââ
ââ

&-

&-

&-

&-

&-

&-
&-

&-

&- &-

&-

&-

&-

&- &-

&-

nq

nq

nq

np

np
np

np

=

9

8

7
6

5

4

3

2

1

16

1514

13

12

11

10

Signaturforklaring:

= Vandrehjem

np Teltplads

nq Campingplads

&- Seværdighed

Cykelrute

Afstikkerrute

ââ ââ ââ Vandresti

Færdselsforbud 1/2-31/8

Fiskeri forbudt 16/9-15/1

Fiskeri forbudt hele året
© Kort- og Matrikelstyrelsen og Horsens Kommune
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Bjerre Engsø set fra syd.
Udsigt fra Haldrup over Horsens Fjord.

Udsigt til Hjarnø fra stien til Svenskeskanse.

Huse langs gaden på Alrø. Der findes flere 
spisesteder på øen.


