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Rundturen gennem Fredhave og retur 
ad Bondesvadvej er 3 km.

Terrænet er kuperet, men det første 
stykke gennem skoven er ret fladt. 
Derefter går det pænt opad, så der 
i alt er cirka 50 meters stigning på 
ruten.

Skovvejen gennem Fredhave er af 
god kvalitet, det samme er markvejen 
og Bondesvadvej. En sidevej til den 
gennemgående skovvej er dog fyldt 
med så mange brokker, at den kan 
være svær at færdes på – sidevejen 
er blind, men fører hen i nærheden af 
bevoksningen med den sjældne hvid 
hestehov.

Nej

Der findes en lille holdeplads i skoven, 
hvor skovvejen begynder lige oven for 
Bondesvad Bro. Her er plads til nogle 
få biler.

Dårlige muligheder, dog kører linje 
1006 på skoledage forbi Fredhave.

4,3 km.

Skoven er privat. Du må derfor kun 
færdes til fods og på cykel og kun ad 
stier og skovveje. Der er adgang fra 
6 morgen til solnedgang. Hunde skal 
være i snor.

Skoven langs Asbæk
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Asbæk snor sig gennem Fredhave-
skoven

Fredhave hedder skoven, som du finder i en dalsænkning 
få kilometer nord for Odder og tæt på kommunegrænsen til 
Aarhus. Skoven er en del af en grøn kile, der strækker sig 
videre mod vest, ind forbi Balle-Findal, men der er kun of-
fentlig adgang til en mindre del af det langstrakte skovom-
råde.

Turen starter lidt vest for Bondesvad Bro, hvor der i skoven 
er en parkeringsplads med plads til nogle få biler. Ned mod 
broen er skoven ret åben, og ude fra Bondesvadvej har du 
et fint kik ind på den brede Asbæk, der slynger sig gennem 
hele Fredhave, her er slyngningerne bare ekstra synlige. 
Strømmen er livlig, og bækken er et godt fiskevand – den 
løber ud i Odder Å ved Sander Enggaard.
Ved parkeringspladsen er du omgivet af meget høje graner, 
og træerne er i det hele taget af pæn størrelse i Fredhave, 
især er der mange slanke bøge. 

På skovbunden vokser der bl.a. haveguldnælde, en art, 
som breder sig så meget, at den betragtes som invasiv. 
Løgkarse, springbalsamin, gærdevikke, skovsyre og om 
foråret masser af anemoner er andre af de planter, du 
finder langs skovvejen. Fredhave-skoven rummer en del 
fugtige partier, og det præger floraen, som tæller mange 
fugtigbundsplanter, deriblandt også nogle forholdsvis 
sjældne. Det gælder bl.a. elfenbenspadderok, som kan 
blive halvanden meter høj og står grøn langt hen mod 
vinteren. Nede ad en stenet skovvej, en sidevej til den 
gennemgående vej, findes i et lysåbent område en stor 
bevoksning af den sjældne hvide hestehov. Den trives 
godt her, og har efterhånden bredt sig, så dens store blade 
udgør en stor, grøn flade i skovbunden.
Skov-angelik, småbladet milturt, dagpragtstjerne, alminde- 
lig mjødurt, stor fladstjerne, forskellige arter af star, 
stinkende storkenæb og engnellikerod er nogle af de andre 
planter du kan støde på. Rådyr er almindelige i skoven, 
hvor der undertiden også er set kronvildt – og med lidt held 
ser du et egern eller en grævling – eller du hører flagspæt-
ten, som også holder til i skoven. 

Skovvejen følger i store træk bækken, men kun et enkelt 
sted kommer du tæt på den. Turen er ikke specielt lang, 
men det sidste stykker går pænt opad, inden du passerer 
en garage og snart efter et gult hus i skoven og kommer 
ud til det åbne land. Her kan du vende om og tage den 
samme tur tilbage, eller du kan fortsætte ad markvejen og 
ud på Bondesvadvej ved Rold Højgård. 
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Her kommer skovvejen tættest på Asbæk. En betonbro 
fører over bækken. Den stejle bakke på den anden side af 
bakken kaldes Grævlingebakken eller Rævebakken.

En af de højspændingslinjer, der forsyner Odder by, skærer 
sig her gennem skoven. Med nogle års mellemrum bliver 
træerne beskåret, så de ikke vokser op i ledningerne.

En stenet skovvej, fyldt med murbrokker og andet fyld, går 
ned mod bækken. Det er et stykke nede ad den, du kan se 
en stor, samlet bevoksning af den sjældne hvid hestehov. 
Om foråret dukker de hvide blomster tidligt op, derefter 
følger de store skræppeblade.

Gården hedder Rold Højgård, og den ligger vitterligt højt, 
ca. 70 meter over havet, som du i klart vejr kan se mod øst. 
I horisonten kan du se Samsø og Tunø.

Bondesvad Bro ligger smukt i lavningen. Fra Bondesvad-
vej er der et fint kik ind mod Asbæk, som her slår nogle 
gevaldige sving.

Parkeringspladsen i skovkanten har kun plads til nogle få 
biler, men den er et godt udgangspunkt for turen. 

Her er du højt til vejrs, og er vejret klart, vil du herfra kunne 
se til både Samsø og Tunø. Odder by gemmer sig deri-
mod bag bakkerne, selv om der i luftlinje kun er under tre 
kilometer til Torvet. Vælger du det åbne land, følger du 
blot Bondesvadvej tilbage til udgangspunktet. Trafikken er 
beskeden, men vejen er bakket og har et par lumske sving, 
så vær forsigtig.
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