»Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer.« (ukendt)

Akreditering af fotografer Mogens Dam og Jens Kjær

»Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender
ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.« (Søren Kierkegård)

VANDRE- OG
CYKELRUTER

i Hedensted Kommune
Brug naturen

Efterlad kun dine fodspor

Stierne i kommunen er vores fælles vej ud i
naturen. Vi har en ambition om at gøre den
nære natur tilgængelig for alle borgere.

Efterlad kun fodspor og tag kun billeder med
hjem. Det synlige bevis på, at du har været et
sted i naturen, skal kun ses på de billeder, du
har taget.

Naturen kan så meget: Give os store
oplevelser, give os overraskelser, gøre os
glade og holde os i gang.
Brug vores dejlige stier til at gå, trave, jogge,
løbe, cykle. Det er en herlig genvej til daglig
motion og velvære i kroppen.

Det jeg tager med ud i naturen, har jeg også
med hjem igen.

Det er også i naturen på stierne du finder
din indre balance, slapper af, renser hjernen
og tænker store tanker.
Vi vil alle gerne have det godt og få det
bedre. Det får vi når vi færdes i naturen.
Naturen er den bedste medicin, og der er
ingen bivirkninger.

Se rutekortene her:
www.hedensted.dk/ture
Hedensted Kommune - Tjørnevej 6 - 7171 Uldum - Mail: info@hedensted.dk - Telefon +45 79 75 50 00
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Dyrk og nyd naturen
Jo flere vi er, der bevæger os ud i naturen og jo flere, der sætter pris på al
dens skønhed og muligheder for udfoldelse, jo flere vil vi forhåbentlig være
til at værne om den. Derfor har Udvalget for Fritid & Fællesskab i Hedensted
Kommune i samarbejde med Det Fælles Landdistriktsråd taget initiativ til
denne guide, som henvender sig til dig, der begiver sig ud i det grønne
enten til fods eller på cykel.
Ønsket med guiden, som er den første af sin slags, er at indbyde såvel
kommunens egne borgere som turister til aktivitet og naturoplevelser og
skabe sundhed og trivsel for dig og din familie. I naturen går rekreation,
oplevelser, sundhed og trivsel hånd i hånd, og samtidig kan du, når du
trænger til en pause undervejs, blive klogere på egnens interessante
historie, sagn og overleveringer.
Vi håber med guiden at give dig mulighed for at træffe forskellige og nye
valg, når du begiver dig ud på de foreslåede ruter. Og selv for den, der
kender sin hjemstavn godt, vil jeg tro, at der i guiden gemmer sig overraskelser i form af nye og ukendte udflugtsmål og informationer.
Vi er ofte i en travl hverdag tilbøjelige til at glemme, hvad frisk luft og god
motion kan gøre for såvel sanser som humør. Og det er ikke mindst vigtigt,
at børnene lærer at opleve naturen med alle sanser og som en kilde til
viden og rum for leg.

Velkommen i det grønne.

Borgmester i Hedensted Kommune
Kasper Glyngø
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BJERRE, STENDERUP OG HORNSYLD

Sporet ved Fuglkær

Det ca. 3 km lange spor (gul) går fra Stenderup
Skole eller fra p-pladsen på Hedenstedvej lige
uden for Stenderup. På naturlegepladsen er
der shelters, overdækkede frokosthytter og
mange legemuligheder, bl.a. stor bakke med
kravlerør og rutsjebane, legehus, gynger,
pilehytte og tipier.
Sporet går langs et hegn til Lystrup Skov,
hvor sporet går rundt og tilbage til Fuglkær.

Sporene starter mellem Bjerrevej nr. 297
og 299. Der er ingen p-plads, så benyt
f.eks. p-pladsen ved tennisbanen,
Bjerrevej 328.
Den gule rute på 2 km fører til den
smukke udsigt fra Bjerre Bakke, 106 m.o.h.
Bakken udgør den vestligste ende af
Bjerrelide, der på det højeste sted er
121 m.o.h. ved Purhøj.
Den grønne rute på 3 km går gennem
kløften i Dybdalskoven.

Mountainbikeruten
Kløverstier i Hornsyld

Fire stier med fælles startsted ved Hornsyld
Idrætscenters hovedindgang.
2,6 km Grøn rute ”Lysløjpen”. Helårssti med
fast belægning, lys og træningsfaciliteter.
5,3 km Blå rute ”Banestien”. Naturskøn rute
der følger et stykke af den gamle Juelsmindebane.
7,2 km Rød rute ”Historien”. Præsenterer den
lokale kulturarv.
10,2 km Sort rute ”Omegnen”. Går ud i omegnen af Hornsyld og fortæller historier om
bl.a. kortspillende herremænd.

Kultur/historie

Sporene ved bakken
i Nørre Bjerre

Kombiner smukke naturoplevelser med
udfordrende ruter på to hjul.
Start og mål for ruten er på den nordligste
parkeringsplads på Bjerre Skovvej.
Den blå rute er 7,3 km lang og har 193
højdemeter. Tre supplerende sorte stisløjfer
udvider ruten med to kilometer, så der i alt
er 252 højdemeter. Ruten er markeret med
blå piktogrammer og pletter på træerne
samt sorte piktogrammer og pletter på de
sorte stisløjfer.

Bjerre arrest

Særlige lokaliteter
Brå Vandmølle

Brå Mølle er en naturperle. Hvor Smedebækken ender ved møllens stemmeværk
med et brusende vandfald, løber åen videre
gennem det smukke landskab - nu under
navnet Urlev Å.
Siden 1500-tallet og helt frem til 1959 har
møllen været i drift, kun afbrudt af en storbrand i 1874, som lagde hele møllen i aske.
Kunstneren Ulrich Schreiber overtog møllen
i 1991 og har siden genskabt stedet efter
endnu en brand i 1993. Omkring møllen ses
mange af hans skulpturer i jern, beton og
granit.

Bjerre Engsø

Bjerre Engsø er et vådområde syd for Bjerre
skov, som blev indviet i 2010.
Hele projektområdet er i alt på 87 hektar, og
heraf er den nye Bjerre Engsø på 20 hektar.
Der er etableret stier og opstillet et fugletårn,
så man kan følge med i plante- og dyrelivet,
der udvikler sig i området.

Bjerre Arrest er opført i 1846 som arrest- og
tinghus. Fra 1923 til 1932 var bygningen
udlejet til Horsens Tugthus. Fra 1939 til 1945
var den anneks til Statsfængslet i Horsens og
blev efter befrielsen anvendt til fængsel for
værnemagere. De sidste fanger forlod arresten
i 1956, hvorefter forsvaret havde bygningen
til 1980-81.

Den gamle jernbanebro

Hvor jernbanen krydser Smedebækken
bevæger ”Banestien” sig op over den smukke,
gamle jernbanebro. En lille oase med mulighed for naturoplevelser.
Her er det f. eks. muligt at få et glimt af et
blåt lyn, når isfuglen smutter forbi.

Kultur/historie

Herredsbyen Bjerre var indtil 1919 hjemsted
for retsvæsenet i Bjerre og Hatting Herreder,
der blev forenet 1688 og havde åben tingsted
øst for Stenderup. Dommergaarden, Bjerrevej
nr. 325, blev bygget i 1854 som herskabelig
bolig for herredsfogeden og med herredskontor i kælderen.
Horsens-Juelsminde Jernbanen (HJJ) eksisterede fra 1884 til 1957. Der var stationer i
Stenderup, Bråskov og Hornsyld og jernbanen
fik stor betydning for områdets udvikling.

Bjerre, Stenderup og Hornsyld

Turbeskrivelser

Oplev fuglelivet ved Bjerre Engsø.
Følg Kløverstien og find den gamle jernbanebro.
Følg med i Bjerre arrests forvandling.
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JUELSMINDE

Tre historiske vandreture. Oplev Juelsminde
gennem de tre historiske vandreture i og
omkring Juelsminde. Vandreturene er forsynede med QR-koder, hvor man kan hente
historier og billeder af steder du passerer.

Juelsminde By

En tur på ca. 2½ km rundt i Juelsminde til
nogle af byens første huse.
Efter jernbanen kom til i 1884 og havnen blev
anlagt i 1896, skete der noget. Håndværkere
og handlende byggede og bosatte sig langs
Palsgårdvejen, der senere blev til hovedgaden Odelsgade. Turen
går omkring det tidligere
Juelsminde Badehotel
og Svanedammen
med de fine, gamle
villaer omkring.

Rundt om Bjørnsknude

Denne ca. 6 km lange rute starter ved Fregatten Jyllands anker på havnen i Juelsminde
og følger kysten omkring Bjørnsknude. Turen
går forbi nogle af de ældste sommerhuse og
gennem det tidligere fiskerleje Strandhuse.
Her lå i mange år Kysthospitalet, der behandlede brystsyge (lungetuberkulose).
På tilbageturen passeres et stykke af den
nedlagte Juelsmindebane og teglværket.

Hjertestien i Juelsminde

Stien går gennem skov, by og langs strand,
sø og hav med mulighed for et hvil undervejs.
Ruten er egnet til både picnic, cykling, løb og
er mulig at gå med barnevogn eller kørestol.
Turen er 6 km og kan deles op i to ruter.

Særlige lokaliteter
Fregatten Jyllands Anker

Det store anker ligger på Stormolen i Juelsminde Havn. Derfra kan man se ud over
Sandbjerg Vig, hvor Fregatten Jylland lå
opankret i årene 1912 til 1925.
Skibet var blevet solgt til ophugning i 1908,
men heldigvis købte godsejer Schou, Palsgaard, skibet inden. Fregatten blev en stor
turistattraktion mens den lå i Bugten ved
Juelsminde.
En vinter frøs fregatten fast i isen og ved
tøbrud fulgte den med isen ud af vigen og
mistede det store anker. Det blev senere
bjerget i land på Stormolen og har siden
været Juelsmindes vartegn.

Bjørnsknude

Bjørnsknude Rev strækker sig 2½ kilometer
ud i havet. Engang lå der en ø eller halvø
med skov og høje skrænter. Havet sled
skrænterne væk, og sand og ler endte i
bugten mod nord som de lave strandenge,
Juelsminde er bygget på.
Som Skagen deler Bjørnsknude vandene –
her mødes Kattegat og Lillebælt.

Skoven, Møllen og Færgegården

En tur på ca. 5 km med historier fra før
Juelsminde blev en by.
Start ved Turistkontoret på Rousthøjs Allé.
Turen går op omkring Skovfogedhuset
Søkjær (ved kirken) og videre til den gamle
vandmølle, Hellebjerg Mølle. Derefter ned
til Færgegården, nu Hotel Juelsminde Strand,
og forbi den tidligere færgehavn.

Havnemuseet

Juelsminde Havnemuseum fortæller historien
om Juelsminde fra det lille fiskerleje, over færgebyen med ”den lige linie” til Kalundborg og
til byen med en af Danmarks mest populære
lystbådehavne.
Museet udstiller et hav af spændende maritime ting og sager, modelskibe og billeder.
Prøv at sejle i al slags vejr med lodsbåd eller
større skibe i en avanceret skibssimulator
med ”FORCE Tecnology”.

Det gamle Pottemagerhus

I 1920 byggede Niels Floutrup Jensen huset
på Odelsgade 46 til pottemageri og beboelse
for familien. Sønnen Jens Floutrup overtog
i 1957 og stedet rummede et af Danmarks
store værksteder, indtil familien solgte huset
i 1986. Huset har været anvendt til pottemageri indtil 2010.

Kultur/historie
En ung by, hvor det første hus kom sammen
med jernbanen i 1884. Først da havnen kom
til 12 år senere kom der for alvor gang i udviklingen. Det var gode år for fiskeriet og fiskerne
startede en andels eksportforening i 1904.
Juelsminde begyndte at udvikle sig til turistby.
Om søndagen bragte badetog glade gæster
ned til de brede sandstrande, den hyggelige
Færgegård og den stolte Fregatten Jylland.

Juelsminde

Turbeskrivelser

Find Fregatten Jyllands anker i Juelsminde.
Nyd en dag i de dejlige havneomgivelser
og på storstranden.
Tag børnene med på krabbefiskeri og brug
krabbevæddeløbsbanen.
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JUELSMINDE - SNAPTUN / KYSTEN OG PALSGAARD

En fantastik rute på 22 km, der kan
begynde i Juelsminde eller Snaptun, og
naturligvis vandres i mindre bidder.
Der er f.eks. p-pladser ved Juelsminde,
Bugten, Palsgaard, Kirkholm, Tønballe og
Snaptun.

As Vig

Den fine strand tiltrækker badegæster og
det har med tiden udviklet sig til et stort
sommerhusområde langs kysten.
Ruten går forbi sommerhuskolonierne, der
i flere tilfælde har navn efter den gård eller
gårdejer, der lagde jord til kolonien.

Sønderby

Sandbjerg Vig

Turen går videre gennem Sønderby Skov til
Pøt. Da stranden videre frem er svær eller
umulig at gå på, drejer ruten nu ind i land
til Østrup og ned forbi Jensgaard. Herfra går
det gennem skoven ud til skrænterne langs
vandet på stien mod Snaptun.

Lokalt hedder det Bugten, og her går man
forbi nogle af de tidlige badehuse, der blev
rykket op i kanten af skoven.
FDFs og DUIs feriekolonier ligger også skønt
ved skov, strand og hav.

Ved Kirkholm kommer man forbi As Kirke,
der ligger helt ned til vandet.

Kultur/historie

Palsgaard

Både Juelsminde og Snaptun er unge byer
opstået omkring havnene fra slutningen af
1800-tallet.

Herregården med den flotte park, store virksomhed og velholdte gamle bygninger er et
besøg værd. På stierne rundt gennem parken
kommer man forbi hovedbygningen, der
højt på sin banke skuer ud over Bugten ved
Juelsminde.
Parken byder på kunst,
smukke staudebede,
mægtige Rhododendron
og en række sjældne
træarter.

Jensgaard

Ruten går rundt om Jensgaard, herregården
med det smukke bindingsværk, og gennem
Nederskov, der ligger med stejle skrænter
ud til Kattegat.
Tønballegård med Svenskerskansen ved
vandet passeres på det sidste stykke vej,
inden man når havnen ved Snaptun.

As Hoved

På vej ud mod As Hoved passeres Håbet,
et tidligere lavvandet havområde, der blev
inddiget og afvandet i 1884. Ruten går ind
over land til Palsgård og videre ud til det
gamle voldsted på nordsiden af As Hoved.

Særlige lokaliteter

Før den tid var det herregårdene Palsgaard
og Jensgaard, der var centre på egnen. Godsejerne ejede de fleste gårde og huse i landsbyerne. De ejede også kirkerne og møllerne,
inddrev skatter, tiende o.m.a.
Begge herregårde lå svært tilgængelige på
hver deres ”ø” – Palsgaard på Asknæs og
Jensgaard på Inæs. Kattegat og lave, fugtige
sumpområder omkransede dem og gav kun
adgang med skib eller via nogle få broer og
vadesteder.

Jensgaard Nederskov.

Kystskovene og de store herregårdsmarker
har holdt lange kyststrækninger fri for bebyggelse. Det betyder, at man i dag kan gå langs
kysten og få fornemmelsen af at være langt
væk fra civilisationen – og mærke en særlig
form for stilhed og ro.

Juelsminde/Snaptun/Kysten

Turbeskrivelser

Tag kystruten hele vejen fra Snaptun til Juelsminde
eller omvendt.
Besøg parken ved Palsgård - nyd roen, se skulpturerne.
Find skansen med de Gamle kanoner i Tønballe skov.
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”Oplevelser sammen i naturen lagrer sig som
unikke stjernestunder, som huskes og mindes.
Naturen er den perfekte ramme for fællesskaber,
der gerne vil noget sammen og gerne vil hinanden. Naturoplevelser vænner os til at være
sociale og udvikle gode og varige relationer.
Når man spørger voksne om de bedste minder
fra deres barndom, foregår de ofte i naturen.
De minder skal vi også give vores børn og
børnebørn.” (citat Danmarks Naturfredningsforening)
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GLUD - SNAPTUN - HJARNØ

Fra Snaptun sejler færgen til Hjarnø, det tager
ca. 5 minutter. Hjarnø er både velegnet til
endagsture og ferieophold.
På øens sydlige del er der en række afmærkede stier og veje, der giver mulighed for
afvekslende ture.
Langs de afmærkede ruter er der flere steder
opstillet borde og bænke for kortvarigt
ophold.

Langs sydkysten

Et andet turforløb følger stranden langs øens
sydlige del, forbi de lerede kystskrænter med
digesvalernes redehuller. Turen går til skibssætningerne, lagunen og strandengene med
de mange rastende vadefugle og den store
mågekoloni.
På Odden er der gode bademuligheder og
udsigt over Hjarnø Sund til Hundshage og
Tønballegård skov.

Afstande

En tur langs kysten vestpå til Hovedvejen,
tværs over øen til østsiden og tilbage til
havnen langs kysten er på godt 6 km.

Kultur/historie

Hjarnø Kirke

Ertebøllekulturen

Danmarks næstmindste kirke. Den lille hvidkalkede kirke ligger som landkending ned til
stranden øst for færgelejet.
Kirkeskibet i Hjarnø Kirke er et vikingeskib,
hvilket er enestående i en dansk kirke. Kirken
er åben i dagtimerne.

Flere steder langs kysten ligger undersøiske
bopladser fra ældre stenalder. Oldsager fra
ertebøllekulturen skylles jævnligt op på
stranden. Som endnu et vidne om nogle af
øens tidligste indbyggere er fundet enkelte
pilespidser helt tilbage fra rensdyrjægerne,
fra omkring 9500 år før Kristi fødsel.

Kalvestenene

Tværs over øen

En af de afmærkede veje fører tværs over
øen - langs den gårdrække, der udgør
hovedparten af øens bebyggelse, forbi
campingpladsen, cafeen og den gamle
skole.
Overfor Hjarnø gamle skole er der i skolehaven indrettet et større opholdsareal og
et overdækket madpakkeskur.

Særlige lokaliteter

Vi ser på fugle

Når man går langs Odden kommer man forbi
en mågekoloni. Hvis man går langs vandet
vil man kunne se ind over kolonien uden at
forstyrre mågerne.
Tager man en afstikker ad Nordre Strandvej
vil man ude ved stranden kunne se ind over
strandengene, hvor der er mange kolonier af
forskellige vadefugle, bl.a. havterner, måger
af alle slags, gæs og svaner. Helt østpå er der
et stor koloni af hættemåger.

I det sydlige hjørne af Hjarnø ligger et fredet
areal med 10 større og mindre skibssætninger
fra vikingetiden. Overleveringerne fortæller, at
Kong Hjarne er højsat her med sin mænd.
Oprindelig har gravpladsen omfattet mere
end 20 skibssætninger. Skibssætningerne
tolkes i dag som et religiøst symbol på den
dødes (gravlagtes) tilknytning til den nordiske
mytologi - til guden Njord.
Njords symbol er et skib - “Skidbladnir”.
Han råder over vind og vejr, og derfor er det
også ham, man skal påkalde for at få god
sejlads og fangst.

Kong Hjarne

Sagnet fortæller, at øen er opkaldt efter sagnkongen Hjarne, der blev udnævnt til konge
som tak for et mindekvæd, han skrev over
den folkekære konge Frode Fredegod.

Sømænd går i land

Ifølge gamle overleveringer skal der i 1700tallet have hersket stor fattigdom på Hjarnø
og mange af øens folk drog til søs. Først på
deres gamle dage kom de hjem og faldt til
ro på deres fødeø. En række forlis, hvorved
omkom mange Hjarnøboere skal være
grunden til, at dette forhold blev ændret
fuldstændigt. De gamle Hjarnøer ville ikke
længere sende deres sønner til søs, og i
stedet slog de sig på landbruget, hvilket
var til stor gavn for øen.

Glud/Snaptun/Hjarnø

Turbeskrivelser

HJARNØ

På Hjarnø skal du besøge kirken som er Danmarks næstmindste.
Du kan opleve kolonier af ynglefugle flere steder på øen.
Ved Odden findes en skibssætning fra Vikingetiden.
Spis din madpakke i ”A madpakhus” som ligger i skolehaven.
14
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Turbeskrivelser

GLUD - SNAPTUN
Snaptun-Østrup-Tønballe

Snaptun By

Vandretur på 2,3 km. Når turen begynder
ved Snaptun Havn passeres stedet, hvor
Lille Batteri blev etableret. Senere fortsættes
gennem et sommerhusområde.

Vandretur på 8,5 km. Turen går gennem
Snaptun by ad Havnevej. Det gamle pakhus
passeres og derefter True North Efterskole,
som har til huse i den tidligere Snaptun
Færgegård.
Benyt cykel- og
gangstien gennem
”Sahara”, hvor en
af de to bysten,
inspireret af
Snaptunstenen,
markerer
bygrænsen.

Via en markvej fortsættes mod Tønballevej
og Tønballe Skov. Kort efter Hundshage
kommer man til Svenskerskansen med de
to kanoner. Findestedet for Snaptunstenen,
en ”blæsebælgssten” fra vikingetiden er
markeret på stranden.
Før Snaptun havn passeres Teglværksdalen,
hvor der tidligere lå et teglværk og det lille
stenhus, Bådhuset.

Rundt om Snaptun

Vandretur på 4,5 km. Start ved Snaptun
Havn og fortsæt mod nord til Hesteodde
med resterne af Lille Batteri. Fra en sti ved
sommerhuskolonien Strandlyst fortsættes
mod endnu et hyggeligt lille sommerhusområde. Fortsæt gennem sommerhusområdet til Naturstien. Stien ender ved vandet
og drej nu mod nord til Snaptun Havn.

Skanserne

Lille Batteri ved Hesteodde menes at være
den ældste skanse. Kong Frederik 2. befalede
den opkastet i 1566. Svenskeskansen i Tønballe
Skov er opført under svenskekrigen i 1658.
Store Batteri ved Hundshage formodes opført
under Englandskrigen (1807-14).

Særlige lokaliteter
Glud Museum

På vejen fra Horsens til Snaptun kommer
man forbi Glud Museum, et enestående fint
frilandsmuseum med gamle bygninger fra
egnen. Besøg f.eks. Hjarnøhuset, med møbler,
redskaber og interessante fund fra det lille
øsamfund.

Tønballe Naturcenter

Tønballe Naturcenter har til huse i de fredede
bygninger på den smukke, gamle gård
Tønballegaard. På centeret findes naturskole,
lejrskole samt kursus- og konferencefaciliteter.
De tilhørende arealer byder på eng, blandet
skov og kyst. Det giver rige muligheder for
forskelligartede aktiviteter.Her er en meget
fin udstilling.
Ved Tønballe
er der en
hundeskov
på 9 ha.

Kultur/historie
Snaptun handelsplads

Snaptun blev grundlagt i 1856-57 som et
landingssted for landbrugsprodukter fra
Hjarnø og Endelave.
Snaptun Færgegård blev opført i 1876.
I dag er Snaptun Færgegård en efterskole.
Karakteristisk for egnen er de mange bygninger opført af tilhuggede kampesten.
På havnen står det vældige pakhus, hvor
der tidligere var bl.a. kornlager, maltgøreri
og købmandsbutik. Det ypperste stenhuggerarbejde er udført på Tønballegård
med hovedbygningens flotte sokkel, staldbygningerne og den store kampestenslade.

Glud/Snaptun/Hjarnø

GLUD - SNAPTUN - HJARNØ

Se landskabsudstillingen på Tønballe naturcenter.
Oplev fiskerlejet med færgetrafik, erhvervshavn,
lystbådehavn og jollehavn.
Du kan tage en pause i café eller bistro på havnen.
Børnene kan fange krabber i lystbådehavnen.
16
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GUDENÅEN OG UDSPRING

De mange afmærkede vandrestier byder
på kilometervis af dejlige naturoplevelser.
Det særegne landskab med høje banker,
dybe dale og rislende kilder er som skabt
til skønne, afvekslende vandreture

Møllerup

En tur på 3 km, hvor man følger den gamle
langs ådalen hen over mølledæmningen ved
Hammer Mølle. En varieret natur med pileog egekrat, granplantager - og en flot udsigt
over ådalen.

Hammer Mølle

Kildeområdet

Gudenåens og Skjernåens udspring ligger
nogle få hundrede meter fra hinanden.
En vandretur på 4 km i området går forbi
kilderne og gennem Koutrup Skov, der er
udlagt som naturskov. Her ligger også en
større, primitiv overnatningsplads, der frit
kan benyttes af vandrere. Undervejs
passeres flere gravhøje i området og den
idylliske Stampe Mølle.

Tinnet Krat

En tur på 3 km går rundt i Tinnet Krat.
Man følger de små stier og skovveje gennem
egekrattet og forbi åbne græsningsarealer.
Her vokser blåbær og karakteristiske, smukke
laver og planter, som trives i den lysåbne skov.
Kollemorten Krat kan opleves på en 1,5 km
tur gennem egeskov og stævnet egekrat.

En krævende 4,5 km lang rundtur i kuperet
terræn forbi Hammer Mølle. Det går op og
ned af bakkerne langs skrænter dannet af
tidligere tiders brunkulsgravning.
Nord for Stensgård, 30 m over dalbunden,
er der en flot udsigt over Gudenådalen.
Turen kan evt. forlænges med 3 km frem
og tilbage til Egholm Mølle og den afvandede
Haustrup Sø.

Særlige lokaliteter

Kultur/historie

Det store vandskel

Danmarks største egekrat

Gudenåens udspring

Landskabet er præget af menneskers
og husdyrs færden gennem tiden.
Naturen veksler med kulturen
i enge, overdrev og plantager.

Badeland

Fredninger

Her på Jyllands højderyg ligger vandskellet,
det sted, hvor kilderne enten løber mod vest
eller øst. Netop her har to af Danmarks største
vandløb, Gudenåen og Skjernåen, deres
udspring.

Rent, iltrigt vand med en temperatur på
konstant 7-8 grader giver et særligt miljø.
Her kan man finde insektarter, som har
kunnet leve her siden sidste istid for ca.
12.000 år siden.

I 1930’erne skabte landmand Sophus Clausen
”Danmarks første badeland”.
De store betonbassiner står tilbage som minder om en tid med mange unge mennesker
på landet, der satte pris på en mulighed for at
mødes og bade – selv i det kolde kildevand.

De oprindelige skove blev udnyttet ved
stævning, hvor træerne blev fældet og der
skød nye skud fra stubbene. Kreaturernes
nedbidning af de nye skud, den udpinte
jord og vestenvinden gav egekrattene den
karakteristiske lave, krogede vækst.

Store arealer- over 2000 ha - ved kilderne,
Hærvejen, egekrattene og Rørbæk Sø er
fredet. I området findes mange p-pladser,
borde og bænke, grill- og lejrpladser.

Gudenådalen

Regionalrute 33 følger Gudenåen fra dens
udspring ved Tinnet Krat til den hyggelige
handelsby, Tørring. I Tørring kan cyklen for en
stund skiftes ud med en kano eller kajak hos
Tørring Kanoudlejning.
Gudenådal ruten fortsætter til Hjortsvang,
hvor du kan opleve livet i den gamle landsby
på Hjortsvang Museum.
Turen slutter i Åle.

Gudenåen og udspring

Turbeskrivelser

Tag ud og find Gudenåens og Skjernåens udspring
i ”Det store vandskel”.
Oplev den særlige natur som findes her og find
bl.a. Danmarks første badeland.
Du finder Danmarks største egekrat her.
18
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HÆRVEJEN OG HAMMER SOGN

KOUTRUPGÅRD

Turbeskrivelser
Vandreruten Hærvejen

Herlighed og kildevand

En cykelrute på ca. 17 km rundt i det skønne
Hammer sogn. Turen går til spændende lokaliteter, der alle bidrager med historier. Det er
nok til en dags udfordrende cykeltur mættet
med indtryk.

Kultur/historie

Koutrupgaard

Hærvejen

Gården er en tidligere hærvejskro med rester
af en studefold og en dam med brolagt bund.
Her bag studefoldens diger overnattede studene, mens driverne overnattede på kroen.
I dag er Koutrupgaard naturcenter ejet af
Skov- og Naturstyrelsen.

Hærvejsruten

Den nationale cykelrute nr. 3 fra Frederikshavn til Padborg med en af de bedste
bevarede strækninger her fra Hundshoved
til Øster Nykirke.
Ruten er en del af Pilgrimsruten (EV3) der
ender i Santiago de Compostella, Spanien.

Særlige lokaliteter

Et af de tidligere hærvejspor fører via et
gammelt vadested over på den anden side
af åen ved Møllerup, hvor der findes en
koncentration af fredede gravhøje.
I 1845 var der 27 familier i Hammer sogn, der
havde kirke, skole, smed og vandmølle. Hage
udviklede sig senere – med købmand og
frysehus – til en lille landsby.
Turen går forbi Hammer Kirke, Hammer Mølle, Møllerup og Koutrupgaard Naturcenter.
Via et af de smukkeste stykker af Hærvejen
nås frem til kildeområdet med Gudenåens
og Skjernåens udspring. Her findes resterne
af det, der er blevet kaldt ”Danmarks første
badeland”.

Hammer Mølle

Møllen kendes fra 1600-tallet - i 1871 med
maltgøreri og fire kornkværne.
Den nuværende mølle er opført efter brand
i 1912. Indtil ca. 1950 var der elproduktion
og savskæreri. Stemmeværket og meget af
det gamle mølleinventar er bevaret, foruden
savværket og møllesøen.

Langs Jyllands højderyg har man helt fra
gammel tid kunnet bevæge sig ned igennem
Jylland nogenlunde tørskoet.
Studedriverne med en drift okser fra Nordjylland til de nordtyske markeder.
Kræmmerne med deres kramkister og
pilgrimme på vej mod sydens hellige steder.
Og stadig møder man pilgrimme – f.eks. på
vej mod Santiago de Compostela i Spanien.
Vejen var vigtig i krigstid, deraf navnet
Hærvejen, men den har også andre navne
som Oksevejen, Pilgrimsvejen og Gammel
Viborgvej.

Hjortsvang Museum

Museet er en ren idyl, med flere fine bindingsværkshuse, fyldt med ting og sager, der
fortæller historier om livet på landet i gamle
dage. Der er også sjove retroting fra dengang
bedstefar var dreng.

Gudenåen og udspring

Fra Viborg følger Hærvejen Jyllands højderyg.
Den smukke strækning med grusvejen her
ved det store vandskel er fredet. Fra
Hundshoveds gravhøje går turen
forbi Rørbæk Sø og kilderne,
gennem Tinnet Krat og forbi
Margrethediget mod Øster
Nykirke.

Der er mulighed for både at vandre og cykle.
Slå et slag forbi Koutrupgård naturcenter.
I området er der mulighed for at overnatte i shelter.
20
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SKJERNÅENS UDSPRING OG RØRBÆK SØ

SKJERNÅENS UDSPRING OG RØRBÆK SØ

Turbeskrivelser

Særlige lokaliteter

Rørbæk Søgaard Plantage

Skjernå/Rørbæk Sø

En tur på 6,5 km forbi Koutrupgaard Naturcenter og videre til Ballesbækgaard. Der er
flotte udsigter og natur – med rigt varierede
typer af skov og krat.

Dybdal og Skjern Ådal

En krævende tur på 3½ km gennem kuperede dallandskaber med egekrat og lyngklædte
overdrev. På ruten findes et udsigtspunkt
med en flot udsigt over Rørbæk Sø.

En tur på 4 km hver vej. Følger skovveje
gennem plantage og lyngklædte overdrev.
Turen fører bl.a. forbi nedkastningspladsen
”Yvonne” fra 2. verdenskrig.

Anden Verdenskrig

Den markante Rørbæk Sø fungerede som
landkending for våbennedkastninger under
Anden Verdenskrig. En mindesten er rejst
nord for søen.

Kælderbanke, Fårebanke
og Rørbæk Skov

Rundtur på ca. 4 km ud over bankerne
i vestenden af Rørbæk Sø, hvor Fårebanke
rejser sig højt over søen og byder på
flotte udsigter.

Kultur/historie

Skjernåens udspring

Danmarks vandrigeste vandløb, Skjernåen,
udspringer lige her i den lille sø nogle få
hundrede meter fra Danmarks længste
vandløb, Gudenåen. Et af naturens undere.

Bankerne

Istiden og de efterfølgende årtusinder, først
med floder af smeltevand, siden med regnvand i bæk og å har formet landskabet.
Tilbage står de mange banker, hævet over
ådalene – med navne som Mellembanke,
Rævebanker, Tøvtløsbanke og Bøllebanke.

Rørbæk Sø

Den største af flere langsøer, der ligger som
perler på en snor i Skjernådalens øvre del.
Søen er skabt af en mægtig isblok, der lå
tIlbage efter sidste istid.

Ballesbækgård

Rundtur på ca. 2 km over hede og overdrev,
langs stejle egetræsbevoksede skrænter ved
Ballesbæks snoede løb og bredden af Rørbæk
Sø. Flotte udsigter over søen, Vandø og
Kælderbanke.

Skjern Å - Horsens

Regionalrute 32 går gennem den storslåede
natur ved Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Gudenådalen krydses, hvorefter du cykler igennem
en række landsbyer på vejen til Horsens.

Hvis du vil opleve hele området må du ikke snyde
dig for at tage turen rundt om Rørbæk sø.
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Købt af staten i 1965 og indrettet som
besøgscenter mad landskabsudstilling,
toiletter, opholdsarealer med bål- og
grillplads.

Hulveje

De gamle veje var hjulspor, skabt af vogne,
dyr og mennesker. Blev vejen for blød, kørte
man udenom. På den måde kom der flere
spor ved siden af hinanden. Ved skrænterne
sled sporet sig efterhånden ned i sandet, så
der dannedes en hulvej.
Flere steder, f.eks. Ved Dybdal kan man se
de gamle hulveje ved siden af Hærvejens
nuværende spor.

Gudenåen og udspring

Ballesbækgaard

Der er regionale cykelruter som kan følges videre
bl.a. rute 32 fra Rørbæk sø helt til Horsens.
Oplev bakkelandet formet af istiden.
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ULDUM - ØLHOLM - TØRRING

Turbeskrivelser

Ølholm Kær

Der er næsten 24 km rundt om det store
Uldum Kær på den asfalterede vej. Der er
adgang til kæret mange steder undervejs.
Stierne er afmærkede, og folderen ”Uldum
Kær”, med kortet over kæret, gør det nemt
at finde rundt.

Kærvejen

Fra Uldum kan man gå, cykle og køre i bil til
kærets centrale fugletårne og tørvegrave.
Følger man Kærvejen hele vejen rundt
kommer man tilbage til Uldum. Her
er det oplagt at besøge den flotte
Uldum Mølle.

Tværs over kæret

Ølholm Kærvej er bøndernes gamle vej ud til
høslet og kvier på græs. Vejen går ud i kæret
og tilbage, men kan forlænges ad den gule
rute over Ølholm Bro til Sønder Fælledvej på
den anden side af Gudenåen.

Tørring

Fra den hyggelige handelsby Tørring er der
flere veje ud i kæret. Det er også muligt at leje
en kano hos Tørring Kanoudlejning og padle
stille og roligt gennem Uldum Kær. En stor
oplevelse for både børn og voksne.

Kultur/historie

Fugletårne

Kulturlandskabet

Fra de store tårne er der kig ud over de centrale tørvegrave. Der er et rigt fugleliv med bl.a.
rastende ænder og gæs.
Ynglefuglene domineres af sumpsangere, der
kan ses og høres i krat og rørskove. Ved tårnet
er der mere information om dyre- og plantelivet på stedet.

Via Sønder Fælledvej fra Tørring eller Hjortsvang Fælledvej kan man komme tæt på
”Verdens Ende” i bil. Det sidste stykke må man
gå eller cykle. Man kommer tæt på Gudenåen
og de lavtliggende marker, der nemt oversvømmes – så pas på ikke at få våde sokker.

Stien går gennem by og land. Der er rigt
fugleliv og mulighed for at sidde ned på
diverse bænke undervejs. Stien kan bruges
hele året. Hjertestien er egnet til både picnic,
cykling, løb, barne-/klapvogne, rullestole og
gangbesværede.

Adelsmanden Claus Glambeck opstemmede
sidst i 1500-tallet Gudenåen ved Aastedbro,
så store dele af kæret blev oversvømmet.
Bønderne protesterede og købte senere
opstemningen og fjernede den, så de kunne
øge græsningen og deres produktion af hø.
Et storstilet afvandingsprojekt omkring år
1900 betød, at man nu kunne begynde at
opdyrke 1000-1500 ha af kæret.

Naturgenopretning

Verdens Ende

Tørring Hjertesti

Den røde rute forbinder Uldum og Tørring
via en 11,1 km lang tur ind over kæret.
Gudenåen passeres over Nordkær Bro og
turen går forbi Verdens Ende og ad Sønder
Fælledvej til Tørring.

Særlige lokaliteter

Noget af den natur, der gik tabt ved dræning
af kæret og udretning af Gudenåen blev
genskabt i 2007-2010.

Shelterplads

Ved Uldum Fugletårn er der en shelterplads
med frokosthytte, bålplads og toilet.
Her kan man overnatte eller bare stoppe
op og spise madpakken og hvile benene.

Uldum Mølle

Den fine mølle er et besøg værd. Møllen maler
stadig og der er en butik med økologisk mel
i forskellige udgaver.
Samtidig er møllen et museum, med historier
om møllerne på egnen og Uldum Kær gennem tiden – som natur, offersted til guderne
og tørvemose.

Et storstilet naturgenopretningsprojekt skabte
nye søer og gav Gudenåen sine slyng tilbage.
Nye lavvandsområder har forbedret livsvilkårene for en række dyrearter.
Det store stisystem med broer, fugletårne og
shelters gør Uldum Kær let tilgængeligt med
muligheder for hele familien.
Der er mere viden om natur og kultur at hente
på de mange infotavler.

Uldum Kær

ULDUM KÆR

Tag på tur til ”Verdens Ende”.
Besøg Uldum Mølle og tag mel med hjem.
Fra fugletårnene har du en god udsigt over
de smukke engstrækninger.
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ULDUM KÆR

AALE - RASK MØLLE - HJORTSVANG - LINNERUP
Kultur/historie
Hjortsvang Museum

Et hyggeligt frilandsmuseum med et væld af
spændende sager, der fortæller historie fra
egnen. I de fine gamle bygninger og skønne
haver er der oplevelser for hele familien.

Horsens Vestbaner

Landsbyerne rundt om kæret har alle haft
glæde af kæret gennem tiden, og alle har de
veje, hvor man kan køre ud og hjem. Stierne
på tværs af kæret er af ny dato, så man får
spændende og afvekslende ture.

Den gamle jernbanesti mellem Aale og Rask
Mølle er bevaret. Her kan man vandre eller
cykle i fred og ro gennem den dejlige Rask
Skov. Man passerer Gudenåen over den tidligere jernbanebro. Ved Raskvej kan man
tage en afstikker til voldstedet Boringholm.

Aale

Vandretur i Rask Skov

Fra Aale er der en vandresti til Nordkær Bro,
der går over Gudenåen inde i kæret.
Ellers skal man lidt syd på ad Brædstrupvej,
hvor man kan cykle ind ad Sønder Kærvej til
de andre stiforbindelser mod øst og vest.

Boring

Fra Boring går der en smal sti (gul) ned til
Kærvejen, hvorfra man kan komme videre
rundt i kæret. Man kan evt. køre til Uldum
og tage cykelstien langs Skanderborgvej
tilbage mod Rask Mølle.

Hjortsvang

Der er flere småveje til og fra Hjortsvang
med det dejlige museum. Hjortsvang
Fælledvej fører ud i kæret og man kan køre
i bil til en p-plads tæt på Verdens Ende.

Fra jernbanestien mellem Aale og Rask Mølle
går en vandresti mod nord gennem skoven.
På vejen kommer man forbi 6 gravhøje af
forskellig størrelse.

Linnerup Mose

En vandresti gennem en af kommunens
skønne små oaser. Stien begynder på
Mosevej og turen kan traves på ca. 30 min.,
men det er en god idé at sætte tid af til at
nyde den skønne natur og måske samle
et par kviste Porse til snapsen.

Særlige lokaliteter
Boringholm

En ”sumpborg” fra 1300-tallet, bygget som
fæstning i ufredstider. Boringholm var
omgivet af vand og med broforbindelser til
fastlandet. Bygningsværket var på ca. 460 m2
– af træ og bindingsværk – og bestod af
mindst 3 bygninger.

Gravhøje i Rask Skov

Skoven her tæt på Gudenåen ligger i et
landskab, der stadig er præget af oldtidens
mennesker. Små og store gravhøje ligger
spredt mellem mosbegroede kampesten.
Stenalderens høje er små og flade, mens
høje fra bronzealderen er store og kuplede.
Der er mægtige træer og væltede stammer
i den fugtige, lavtliggende skovbund.
Det hele giver området et spændende præg
af urskov med flotte udsigter til Gudenåen
og den store ådal fra skovkanten.

Natura 2000

Ca. 1050 ha i Uldum Kær er afgrænset som
Natura 2000-område. Det betyder, at bestemte
naturtyper bevares af hensyn til de planter og
dyr, der lever der.

Kultur/historie

Mennesker har udnyttet kæret siden oldtiden.
Stenalderjægeren lå på lur efter storvildt ved
vadestederne og fiskede i åen.
I bondestenalder og ældre jernalder har man
ofret til guderne. Uldum-pigen, et kranium
af en 11-12 årig pige blev fundet ved tørvegravning.
Tørvegravningen i kærområdet tog fart under
1. og 2. Verdenskrig, hvor knaphed på brændsel skabte efterspørgsel på tørv.
Uldum Kær bærer præg af tørvegravning
og rummer i dag en mosaik af vandfyldte
tørvegrave, hvor naturen igen vil danne tørv.

Teltplads

Uldum Kær

Turbeskrivelser

Hvor den gamle jernbanebro går over Gudenåen tæt ved Aale er der anlagt en rasteplads
for kanofarere. Her er der toiletter, vand og
plads til at slå teltet op.

Sejl i kano fra Tørring gennem Uldum Kær til
Åle teltplads, hvor der er mulighed for overnatning.
Besøg Hjortsvang museum.
Det er muligt at høre Nattergalen synge i kæret.
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TRÆSKOHAGE FYR & SANATORIEOMRÅDET

RUNDT OM STOUBY OG HOTEL VEJLEFJORD

Turbeskrivelser

Særlige lokaliteter

Kultur/historie

Træskohage Fyr

Færgefart

Kløverstierne

4 vandreture af varierende længde med blik
til den lokale natur- og kulturhistorie. Vælg
den rute, der passer i forhold til længde og
seværdigheder.

Snoede stier i et smukt og varieret terræn
giver sammenlagt 20 km kurveje.
Gul rute: 2,4 km i fladt terræn
Blå rute: 1,5 km med en let stigning
Rød rute: 2,5 km med kraftig stigning – der
anbefales til mountainbike-kørsel
Pink rute: Hjertestien.
På rød rute kommer man bl.a. forbi Evaldsbakke – et smukt udsigtspunkt, ca. 80 m over
havet.
Og lige ved hotellet ligger Sneglebakken –
en videnskabelig anlagt sti til toppen af en
kunstig bakke. Hvis en tuberkulosepatient
kunne gå turen op ad ”Sneglebakken”, var en
udskrivning nært forestående.

Langs plovfuren
Byruten på 2,5 km rundt i Stouby. Her er
fast vej med lokalhistorier på QR-koder.
Kirkeruten på 5,8 km til Gammelby med
kirken og ”Det gamle Stouby”, der ifølge
sagnet brændte ned til grunden.

En historisk cykelrute på ca. 50 km rundt i
bakkelandet mellem Horsens og Vejle fjorde.
På ruten møder man træk af landbrugets
historie – langs marker, gennem landsbyer og
skove, forbi herregårde og skønne udsigter.
I de enkelte områder er der endnu flere historier, der kan hentes via QR-koder.

Skovruten på 7,6 km, der går forbi den lille
landsby Hyrup og ad den smukke vej forbi
Bobæk og de gamle huse i Stouby Skov.
Fjordruten på 10,6 km, der går ned og op
ad snoede veje er en lidt mere krævende,
men også meget flot tur i skov og ved fjord.
Ruten går forbi det fine Træskohage Fyr og
Hotel Vejlefjord med den store park og de
imponerende, gamle bygninger.

Besøg det renoverede Træskohage fyr og tag
en tur op i tårnet - hvis du tør?
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Fyret blev opført i 1904 og taget ud af drift
i 1982. Fyrtårnet fungerede herefter som
udsigtspunkt, men det haltede alvorligt med
vedligeholdelsen. Ved hjælp af lokale ildsjæle
og fondsmidler gennemgik fyret i 2017 en
tiltrængt renovering og er nu bragt tilbage til
fyrets oprindelige udseende.

Hotel Vejlefjord

Det imponerende hotel med den smukke park
ligger med udsigt til fjorden.
Ved siden af ligger Vejlefjord Rehabilitering,
der er specialiseret i behandling af funktionsnedsættelser i forbindelse med hjerneskade,
langtidssygdom og operation.
Park og skov har sine egne seværdigheder
med navne som Kongens Nytorv, Duetræet
og Kys-mig-straks-huset.

Rosenvold

Den smukke, gamle hovedgård opført af
Karen Gyldenstjerne i 1585 og opkaldt efter
hendes mand Holger Rosenkrantz.
I 1660 kom Rosenvold i Rantzau-slægtens
besiddelse, hvilket den stadig er.
Den nuværende ejer, Carl Johan Ulrik Rantzau,
er således den 17. i rækkefølgen.

Søtransport over fjorden kunne før i tiden
spare mange timers besværlig kørsel på de
dårlige veje. Fra Trelde på den anden side
af fjorden har der været færgeforbindelse
til både Rosenvold og Fakkegrav. Turen gik
så ofte den nogenlunde lige vej til Bjerre og
videre til den store handelsby Horsens.
Udskibning af korn fra de gode jorde i Bjerre
Herred skete fra pakhuset ved Fakkegrav og
træ blev lastet direkte ved stranden nedenfor
skovene langs fjorden.

Frisk luft og sundhed

”Sanatoriet for Brystsyge” åbnede år 1900.
Grundlæggeren Christian Saugmans kongstanke var, at patienterne skulle have rigelig
frisk luft, hvile og motion.
Kurvejene er anlagt med den såkaldte bjergterapi som forbillede. Patienterne kunne
træne systematisk efter vejenes forskellige
sværhedsgrader.

Rosenvold er også en fin lille havn og en
populær campingplads.

Bjerre/Stenderup

Kurvejene

Oplev parken omkring Hotel Vejlefjord - måske
også en tur på hotellets wellness område.
Du kan campere på Rosenvold Camping.
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ULBÆKHUS - DAUGÅRDSTRAND

Turbeskrivelser

Særlige lokaliteter

Kultur/historie

Daugårdstrand

Fjordsejlads

Kohavevej

Rutesejladsen er væk nu, det sidste skib
sejlede i 1966. Ulbækhus er omdannet til
ejerlejligheder.

Ulbækhus - rød rute

Vandretur på 2 km fra p-pladsen ved det
tidligere strandhotel Ulbækhus. Ruten går
ned til stranden til Assendrups bådeplads
og fortsætter op gennem skoven ovenom
Ulbækhus og østpå gennem skoven over
dæmningen på tværs af Ulbæk. Der er et
fint strandareal med bænke og borde ved
bækkens udløb i fjorden og herfra retur til
p-pladsen.

Start fra p-pladsen ved Askebjerg, og følg
stien ned til det offentlige opholdsareal ved
stranden. Herfra går det videre hen langs
stranden og op over skrænt og marker til
Ulbækdalens skovbryn.
Tilbagetur over en flot udsigtsbakke, rundt
omkring Kirkeskovgård og Vejlefjordskolen.

Korshøj - gul rute

Start ved p-pladsen på Korshøjvej. Stien går
ind over markerne og ned ad skovslugten
ved Vejlefjordskolen til Askebjerg.
Besøg den fantastiske udsigtsplads på den
stejle tur op ad Strandvejen og Korshøjvej.

Der er flere fantastiske udsigtspunkter ved
Vejle Fjord. Et af dem er p-pladsen ved
Kohavevej. Her er en storslået udsigt over
Rohden Ådals indhegnede græsgange og
ud over strand og fjord.

Rohden Å

En tur langs åens nedre løb ud i fjorden er en
stor oplevelse. Cykelrute 5 drejer fra Vejlevej
ind ad Rohdenvej og til højre ved Tingbjerg
Skov er der en p-plads. Fra vejen gennem
skoven er der adgang til ådalen.

Skovhave - gul rute

Fra p-pladsen på Skovhavevej går turen
gennem indhegningen op til en utrolig
udsigt fra bakketoppen 64 m over havet.
Den fortsætter ned over græsmarken,
ind i skoven til Ulbæk, og ned forbi den
opstemmede sø. Herefter går turen over
til Ulbækhusvej og op til Skovhave.

Stranden har en badebro, iskiosk, borde og
bænke samt en volleyballbane og store
græsarealer. Daugårdstrand er en Blå Flagstrand, hvilket garanterer rent badevand,
informationstavler, livrednings- og førstehjælpsudstyr samt affalds- og toiletfaciliteter.
For kørestolsbrugere er her også god adgang
til vandkanten, ramper, parkering og toiletfaciliteter

Fjorddampere sejlede engang vejlenserne
fjorden rundt og lagde an ved Munkebjerg,
Tirsbæk, Ulbækhus og Fakkegrav.
Ulbækhus var bygget som sommerbolig,
men blev senere omdannet til badehotel.
De stråtækte bygninger brændte i 1925,
men et nyt hotel blev bygget samme år.
Det var et populært udflugtsmål med vidt
berømte fredagsballer og det var fint at
invitere på kaffe på Ulbækhus.

Fredning

En stor landskabsfredning fra Bredballe i
vest til Rohden Å i øst beskytter det smukke
herregårdslandskab, de fine udsigter og
giver offentligheden adgang til området.
Ved Daugårdstrand sikrer fredningen, at
området holdes fri for andre huse end de
gårde og fiskerhuse, som traditionelt hører
hjemme her.
Fredningerne, der gennemførtes i perioden
1967 til 1977, strækker sig over ca. 800 ha.

Østkystruten

Den nationale cykelrute nr. 5 bugter sig
langs Jyllands østkyst helt fra Skagen til
Kruså. På nordsiden af Vejle Fjord går cykelruten igennem det kuperede kystlandskab
med mange flotte udsigter.

Vejle Fjord

Det er ikke uden grund, at området her er
fredet. Et fantastisk landskab, hvor det går
højt op til enestående udsigtspunkter og
dybt ned i dale med rislende bække.
Der er mange gode opholdsarealer med
borde-bænke i skovene og ved stranden.

Kirkeskovgård - blå rute

Tag en dukkert i bølgerne ved Daugård strand.
Nyd de fantastiske udsigter, over det kuperede
landskab, som dukker op når du følger stierne.
Prøv at cykle på den nationale cykelrute nr. 5.
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STAKSRODE SKOV - STENHØJ STRAND
Cykelruter

Ålegårdsbjerg

Den nationale cykelrute 5, Østkystruten, går
tæt forbi Staksrode skov, og det er absolut
værd at tage en kort afstikker til skoven, hvor
der er primitiv camping, bålplads og shelter.

Urørt skov

Der er ikke afmærkede cykelruter gennem
Staksrode skov, men man kan sagtens cykle
på skovvejene.
Der må kun cykles på skovveje og stier, ikke
i skovbunden eller op og ned ad skrænter.
Der må ikke cykles på gul rute.

Turbeskrivelser

Strand og Skov

Start ved p-pladsen ved Stenhøj Strand.

Den røde rute starter med en fantastisk
udsigt ved p-pladsen. Stranden ligger langt
nede – men der er trapper til hjælp og den
stejle tur er sliddet værd. Er man lystfisker er
dette stedet, hvor snøren skal ud.
De væltede træer ligger på stranden som
smukke skulpturer og sjove klatrestativer.
Oppe igen slår ruten et sving ind i den tætte
skov med både løvtræer og nåletræer.
Ved Fjordvej er der panoramaudsigt over
kysten ved Trelde og Fyn og en primitiv teltplads med bålplads ved skrænterne.

Bjergfald og Stagsevold

Østerskov / Rand Skov

Staksrode Skov er statsejet, så man må færdes
til fods i hele skoven.
Staksrode Skov er en af de mest dramatiske
kyststrækninger i Østjyllland. Det skyldes den
plastiske ler, der får kystskrænterne til at glide
ned mod stranden medbringende skovens
store træer.
De terrasseformede plateauer er hjemsted
for sjældne og smukke orkidéer.

Den gule rute snor sig langs kanten af de
plastiske lerskrænter – ned i dale og op igen.
En skøn tur i kuperet terræn forbi udsigtspunktet Ålegårdsbjerg og videre til de imponerende Lille og Store Bjergfald. Langt
inde i skoven ligger Stagsevold, med resterne
af borg og voldgrave.
Turen rundt er på ca. 2½ km, hvis man
da ikke tager afstikkere til stranden eller til
nogen af de andre fine steder undervejs.

Blå rute er på ca. 5 km rundt i store dele
af Staksrode Østerskov over til Rand Skov.
Ruten går ud til Tjørnehæksvej, der følger
skovbrynet mod markerne nord for skoven
forbi Randskovhus. Ved vandet er der en
teltplads, der kræver booking.
En bålplads med shelter ved Fjordvej ligger
i en smuk lysning med udsigt over fjorden.

Særlige lokaliteter
Stagsevold

Voldstedet ligger dybt inde i skoven.
En træbro fører over voldgraven til resterne af
den lille borg, der var bygget af to meter tykke
mure. Ved udgravninger er der fundet våben,
værktøj, lerkander og dyreknogler.
Et spændende sted til en udflugt for hele familien. Stagsevold er forløberen for herregården
Rosenvold øst for skoven.

Bjergfaldene

Det ser voldsomt ud, når skoven skrider ned
mod fjorden i store terrasser.
Ved Store og Lille Bjergfald er det meget
imponerende. I skovbunden ses en unik flora
med smukke, sjældne planter, der trives i den
fede, kalkrige lerjord.

Her er Staksrode Skovs smukkeste udsigtspunkt ved et 200 år gammelt bøgetræ på
toppen af skråningen. Der er udsigt til Trelde
Næs og Æbelø – og hvis man er heldig kan
man se marsvin tæt på kysten.

Mindre dele af Staksrode har være udlagt som
urørt skov i flere år, men fremover kommer det
til at gælde for hele skoven. Urørt skov betyder
ikke ”Nix pille!”.
Tværtimod – man må gerne gå rundt i skoven
og studere den enestående natur.
Her får skoven med tiden lov til at passe sig
selv, så det giver mere rod, men også bedre
livsbetingelser for en række dyr og planter,
der ikke trives i mere velplejede skove.

Kultur/historie
Staksrode Skov er en af de kystskove som
er karakteristiske for Hedensted Kommune.
De tunge, våde lerjorde, mange steder
gennemskåret af dybe kløfter, gjorde
opdyrkning umulig. Skovene blev bevaret
og herremændene slog sig ned her i de
smukke omgivelser med den gode jagt.
Helt tilbage fra 1499 hørte Staksrode Skov
under Boller Slot, indtil det i 1930 blev solgt
til staten. Axel S. Sabro, skovrider i Boller
skovdistrikt 1936-61, ønskede at åbne
skovene for publikum. Til gengæld krævede
han god skovkultur af de besøgende.
Det kan vel oversættes til: Nyd skoven og
pas godt på den!

Vejle Fjord

VEJLE FJORD - KYSTEN OG SKOVENE

Oplev naturen langs nordkysten af Vejle Fjord.
Kom ud i næsten uberørt natur ved Staksrode.
Langs kysten er der stejle skrænter som næsten kan
tage vejret fra en.
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De nationale og regionale cykelruter udgør
samlet mange tusinde km afmærkede cykelruter gennem Danmark.

Ruten bugter sig i bakkedal og går gennem
Danmarks længste strækning af kystskove,
der spejler sin top i bølgen blå.
Skønne udsigtspunkter, enestående natur
og fine opholdspladser venter undervejs,
som beskrevet for de enkelte lokaliteter.
Fra Juelsminde går turen forbi det smukke
Palsgård Gods med den flotte park.
Hjarnø kan nås fra Snaptun, inden det går
videre langs Horsens Fjord. Der er kontakt
til Bjerrelideruten fra Sejet eller Boller.

Den nationale cykelrute nr. 3 strækker sig
de 451 km fra Frederikshavn til Padborg. Kun
en ganske lille del går gennem Hedensted
Kommune, men til gengæld er det en af de
flotteste strækninger - lige ved Vandskellet.
Her er Hærvejen fredet og bevares som
grusvej.

Østkystruten og Bjerrelideruten danner her
en tur rundt om Bjerre Herred – halvøen
mellem Horsens og Vejle. Rutebeskrivelsen
begynder fra syd, ud langs Vejle Fjord.

Østkystruten

På denne del af ruten er der skønne skove,
havudsigter, dejlige strande og hyggelige
havne. Man cykler forbi en perlerække af
ikke mindre end 7 smukke herregårde.
Fra Vejle går det ud langs fjorden, forbi
Tirsbæk Gods og Ulbækhus. Ved Ulbækken
går kommunegrænsen og man cykler ind
i Hedensted Kommune.
Her starter også Bjerrelideruten, nr. 53, og de
to ruter følges ad op til Korshøj. Østkystruten
drejer til højre og fortsætter ud langs Vejle
Fjord mod Juelsminde.

3 større cykelruter krydser ind over Hedensted
Kommunes vestlige del.

Hærvejsruten

Rundt om Bjerre Herred

National cykelrute nr. 5 bugter sig langs
Jyllands østkyst fra Skagen til Sønderborg.

Fra Hærvejen og østpå

Bjerrelideruten

Regional cykelrute nr. 53 går fra Sønderby
og ind over de højtliggende landsbyer
Stourup og Skjold. Der er et vidt udsyn til
egnen, og turen går gennem den fine
Bjerge Skov og forbi Bjerre Engsø.
”Bjerget” Bjerrelide hæver sig markant over
det omkringliggende landskab. Ruten byder
her på en udfordrende cykeltur med en
fantastisk udsigt som gevinst. Fra Bjerre
går turen over landsbyerne Stenderup,
Sdr. Aldum og Urlev til Daugård, hvor turen
rundt om halvøen begyndte.

Lige vest for Horsens kører du gennem bøgeskoven langs Bygholm Sø og derefter gennem
Bygholm Park.
Turen kan fortsættes ind gennem Horsens ad
Planetstien og ud til Boller Slot syd for Horsens
Fjord. Her er der forbindelse til Østkystruten
og Bjerrelideruten.

Gudenåens og
Skjernåens udspring

Regional cykelrute nr. 32 fra Brande til
Horsens går gennem den storslåede natur
ved Rørbæk Sø og Tinnet Krat, hvor både
Skjern Å og Gudenåen har udspring.
Gudenådalen krydses, hvorefter du cykler
igennem landsbyerne Hjortsvang, Aale,
Rask Mølle og Flemming.

Gudenådalen

Den regionale cykelrute nr. 33 følger
Gudenåen fra dens udspring og de 45 km
til Gl. Rye. Gudenåens spæde begyndelse
løber i en smuk dal ned mod Tørring.
Herfra går det nordover gennem landsbyerne Hjortsvang og Aale.
Ved Aastedbro er der en fin rasteplads, hvor
Gudenåen går under landevejen.

Hedensted

Turbeskrivelser

CYKELRUTER

Tag cyklen med og oplev hele Hedensted Kommune.
Du må ikke snyde dig fra at opleve det meget varierede
landskab i kommunen hvor vi har alt fra kyster til hede.
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LØSNING - KRAGELUND - KORNING - ØLSTED

Turbeskrivelser

Særlige lokaliteter

Der er en p-plads ved indgangen til Skærven
fra Rævebjergvej i Løsning. Rundt i det spændende og varierede område findes flere stier,
så man kan tilpasse længden.
Højt oppe på den store, centrale sandbanke
er der et tårn, hvor man kan komme op og få
et kig ud over egnen. Der er en stor legeplads
med mange sjove redskaber, shelter og
bålplads.

Sporet ved Kragelund

Der er p-pladser ved Kragelund Efterskole.
Skolesporet er lavet af efterskolens 8. klasse
på i 2014. Det 4 km lange spor går forbi
Carl Thomsens Plads og gennem åbent land
ved Laursens eng, hvor der er en lille sø.
Fra Krollerup går sporet ned forbi Gesager
Å ved Løsning Møllegård. Turen går videre
til Engelund, op til Krollerup og tilbage til
efterskolen.

Start fra p-pladsen ved Korning Kro.
Stien er 1½ km lang og løber langs Korningvej ned til Gesager Å.
I området ved Gesager Å er det muligt at gå
rundt og forlænge turen med ca. 300 meter
i den kuperede ådal. Åen har
ved erosion gravet sig
ned i landskabet, så
der er opstået 10-15
meter høje skrænter. Stien fortsætter
ud til Merringvej
og tilbage til
Korning Kro.

Ølsted Kærskov
og Dallerup Skov

Der er 3 afmærkede stier i skovene.
Blå sti på 2,3 km og gul sti på 2,9 km følger
skovvejene rundt i Kærskoven. Rød sti er den
længste og forbinder Kærskov og Dallerup
Skov ved en rundtur på 6,6 km.
I Kærskov er der anlagt en hundeskov på 2
hektar og ved den nordlige bred af Latsø er
der en bålplads med borde-bænke.

Skærven

En skærvefabrik ved Løsning udnyttede de
store mængder sten i området.
Når stenene knuses får man skærver, der
er et ideelt materiale til at opbygge stabile
underlag til jernbaner og veje. Tilbage blev
det frasorterede sand og ler – tippet af i de
mægtige bakker, Sandtipperne,
der nu kan bestiges
i Skærvens nyskabte natur.

Gadekæret i Korning

De stærke Jyder var en religiøs
bevægelse fra egnen mellem Horsens og Vejle.
Hans Nielsen Smed var en af De stærke Jyders
forkæmpere med store personlige ofre for sin
tro. Der er rejst en mindesten overfor gadekæret i Korning Gl. By, hvor Hans Nielsen Smed
havde sin smedje.

Sebberup Skov

Her ligger Løsning Hundeskov på ca. 5 ha.
Der er en p-plads på Stubberupvej.
Sebberup Skov er et skovrejsningsområde
fra 1990’erne, som er ved at have opnået
skovpræg. Der er en shelter og bålplads,
bord-bænke og adgang til vand i sommerhalvåret. Desuden adgang til muldtoilet og
til at sanke træ til bålpladsen fra skovbunden.
Der er fri teltning i skoven.

Gesager Å

Åen udspringer sydvest for Hedensted og
løber nordpå vest om Løsning, Merringgård
og Korning.
Fra Korning løber åen forbi Mølledammen
ved Klaks Mølle via det i 2012 anlagte stryg.
Ved Klaks Mølle ændres navnet til Bygholm
Å, som løber ud i Bygholm Sø og videre til
Horsens Fjord.

Kultur/historie
Området er præget af de mange grusgrave,
hvor der gennem årene er hentet sten og
grus i uanede mængder.
De store gletsjere under istiden fragtede
klippestykker til Danmark, og læssede dem
af som sten og grus her omkring Løsning og
Hedensted.
Senere betød beliggenheden lige ved jernbane og landevej – og motorvej E45 – at
de knuste sten, nemt kunne fragtes videre
rundt i landet.
Den centrale beliggenhed er udnyttet til
at udvikle Hedensted Kommune til en af
landets bedste erhvervskommuner.
Hedensted

Skærven

Korning Natursti

Tag til Løsning og oplev Skærven - som i dag bruges til
rekreative formål.
I Korning er der mulighed for at tage en middag på kroen.
Efter maden kan man tage en tur ad Korning natursti.
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Turbeskrivelser

HEDENSTED - ØRUM - URLEV - SDR. ALDUM

Naturspor Ørum

Hjerteforeningen anbefaler mindst 30 min.
motion hver dag. Det er der gode muligheder
for på stierne rundt i kommunen bl.a. denne
rute i Hedensted.
Længden kan vælges enten 3½ eller 5 km.
Start f.eks. fra p-pladsen ved Hedensted
Golfklub. Ruten går gennem det nye villakvarter ved Rindbækvej. Her kan man vælge
den korte tur mod øst til Torup Bæk – eller
man kan fortsætte forbi Torupvej helt til
Dalbyvej, der følges østpå til Tangbro. Nu
følger ruten Torup Bæks slyngede forløb
øst for golfbanen.
Tilbage tæt på golfklubben er det
muligt at tage afstikkere mod Lild
Mølle eller en anden vej mod
Eskebjerg Skov.

En 2,6 km rute gennem skøn natur.
Start ved Ørum sports- og aktivitetsplads,
der har legeplads, overdækket spiseplads
og shelter til fri afbenyttelse.
Fra ruten kan man se over til Ørumgård og
den smukke Rohden Ådal.
Turen går gennem Præstegårdsskoven, der
ligger næsten urørt hen som naturskov.
En dejlig rundtur, hvor man kommer forbi
et af Danmarks største egetræer.
På turen gennem Ørum får man et indtryk af
en gammel landsby, der stadig har bevaret
meget af det oprindelige.

Natursti Urlev-Sdr. Aldum

Der er en p-plads ved Østerskovvej lige før
Urlev. Stien går ned til det store eng- og
kærområde Tagkær, hvor der er opstillet et
fugletårn. Herfra er der flere muligheder for
kortere eller længere ture ad stier og småveje.
Man kan fortsætte ud i engene, gå over mod
Nr. Aldum Kolle, op til Urlev Banker eller
gennem Præstegårdsskoven og videre ad
den gamle kirkesti.

Særlige lokaliteter

Kultur/historie

Castberggård

Vandmøller og ørreder

Opkaldt efter P.A. Castberg, en dansk læge,
som i årene 1807 til 1823 var frontfigur for
døves vilkår. I 1986 blev Danmarks eneste
højskole for døve etableret.
Idag fungerer Castberggård med et bredt
tilbud til døve fra ind- og udland.
Her er højskole, jobcenter og forskellige
projekttilbud for døve og hørehæmmede,
samt ferie- og kursuscenter.

Urlev Å

Åen har sit udspring øst for Hornsyld.
Det lille vandløb hedder Smedebækken, og
ved Brå Mølle bliver det til Urlev Å.
Åen drejer sydpå og skifter navn, først til
Ørum Å og og siden Rohden Å, før den løber
ud i Vejle Fjord.
Engang leverede vandet i åen kraften til
vandmøllerne Brå Mølle, Stounbjerg Mølle,
Røde Mølle, Svends Mølle og Aarup Mølle.

Opstemninger af vandet ved vandmøllerne
har gennem århundreder forhindret havørreder og andre vandløbsdyr i at trække op
i Ørum Å.
To store projekter har sikret fiskebestanden
i åen fri passage. Samtidig sikres miljøerne
ved Svends Mølle og Brå Mølle, der er en del
af vores kulturarv.
Desuden har det været vigtigt at bevare de
ellesumpe, der er opstået som følge af de
mange års opstemning af åen.
Ved Svends Mølle føres åen uden om mølledammen, som afgrænses af en jernspunsvæg.
I stedet får mølledammen vand fra en bæk
fra Daugårdsiden.
Under arbejdet med at genslynge åen ved
Brå Mølle fandt man fundamentet af en mølle
fra 1400-tallet.

Hedensted

Hjertesti i Hedensted

Hjertestien i Hedensted starter ved Golfklubben og tager
dig med ind i et fantastisk spændende landskab.
I Urlev kan man tage en tur til naturområdet Urlev Enge.
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