TURE I DEN LOKALE NATUR

Turens længde:

6,3 km

Højdeforskelle:

Meget beskedne, næsten hele turen
foregår i ”havniveau”.

Fremkommelighed:

Stenet strand, smal sti ved Kalsemade. Turen kræver godt fodtøj.
Skovvejen langs vandet er nemmere
at gå på end stranden.

Borde/bænke på ruten: Nej, men mange af de store sten på
stranden kan fint fungere som borde
og som siddeplads.
Parkering:

Beskeden parkering for enden
grusvejen ved Vadegrunden. Med
forsigtighed kan der parkeres langs
vejene ved Narayana Press.

Offentlig transport:

Nej

Afstand fra Odder:

14 km

Ejerforhold:

Området er privat og en stor del ejes
af Gyllingnæs Gods. Du må færdes
til fods langs stranden og til fods og
på cykel ad skovveje og markveje.
Hunde skal holdes i snor.

Rundt om

Gyllingnæs
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Rundt om Gyllingnæs
Denne tur er ret lang, cirka 6 km fra ende til anden. Den er
også forholdsvis krævende, da en stor del foregår på en
stenet strand. Til gengæld kan du undervejs opleve masser
af havudsigt og særdeles smukke skovbryn.
Gyllingnæs er ikke et sted, man lige kommer forbi. Vi
befinder os i den yderste og ret flade del af Odder Kommune, men halvøen er afgjort en tur værd, og et godt sted
at starte er på den lille parkeringsplads ved Vadegrunden.
Orker du ikke hele turen, kan du følge stranden ud mod
Kalsenakke, spidsen af næsset, og så vende om. En anden
mulighed (som dog kræver to biler,) er at parkere den ene
bil nær N. U. Yoga Ashrama, hvor turen slutter, og herfra
fortsætte til Vadegrunden i den anden. På den måde slipper I for en lang tilbagetur.
Turen går det meste af tiden tæt på havet, og i vandet
omkring Gyllingnæs er det ikke ualmindeligt at se sæler.
Fuglelivet kan du næppe undgå at bemærke, for vi befinder
os i et område, der har så stor betydning for fuglelivet, at
det både er beskyttet af Ramsar-konventionen og optaget
som et særligt EU-fuglebeskyttelsesområde. Det lave vand
fungerer som et gigantisk spisekammer, og om vinteren
raster rigtig mange fugle i området. Grågæs, pibeænder,
hvinand, stor regnspove, skarv er nogle af gæsterne, men
med lidt held kan du også se vandrefalke eller havørne.
På land er der gode chancer for at se rådyr eller harer.
Bemærk de tætte krat af slåen, der indgår i de markante
skovbryn. I skoven kan du gå blandt krogede, urskovsagtige stammer. Op ad mange af dem vokser vedbend, og
i skovbunden kan man finde stærkt duftende ramsløg og
flere steder den giftige ingefær.
En stor del af Gyllingnæs ejes af godset med samme navn.
Det blev i 1995 købt af familien Holch Povlsen, som siden
har givet herregården en gennemgribende restaurering
med stor respekt for fortiden. Fra kysten kan man se op til
hovedbygningen, men der er ingen adgang til godset.
Godset Gyllingnæs ejer 906 hektar og drives som en moderne landbrugs og skovbrugsvirksomhed med malkekøer
og opdræt. Skoven drives efter principperne om naturnær
dyrkning.
Turen slutter i Kalsemade, et udpræget landbrugsområde,
som af gode grunde er særdeles fladt. Området er tidligere
havbund, men blev tørlagt allerede i 1700-tallet. En dæmning og en pumpestation sørger for at jorden fortsat kan
dyrkes.
En beskeden sti fører fra dæmningen op til en anden af
næssets markante virksomheder, N. U. Yoga Ashrama, der
her bl.a. driver et af landets førende trykkerier, Narayana
Press.

3 Herfra er der et fint kik op til hovedbygningen på
Gyllingnæs Gods.
4 Fiskerhuset var hjemsted for den fisker, der forsynede
Gyllingnæs Gods med fisk. Sådan en havde mange godser,
og fangede han flere fisk, end godset kunne aftage, havde
han lov at sælge resten. Det oprindelige Fiskerhus er blevet
nænsomt restaureret og moderniseret.
5 Rester af en stenmole, der blev brugt til udskibning af
landbrugsprodukter.
6 En kraftig og hul eg tæt ved skovvejen kaldes Blichers Eg
efter forfatteren Steen Steensen Blicher som gik på jagt
på Gyllingnæs. Skovvejen følger kysten ganske tæt over
en flere kilometer lang strækning, så den kan være et godt
alternativ, hvis det er for hårdt at gå på stranden.
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7 Stranden bliver mere og mere stenet – og nogle af stenene
er kæmpestore. Er sigtbarheden god, kan du følge færgerne mellem Endelave og Snaptun.
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8 På Kalsenakke er der store strandenge med strandsøer, og
inde nær skoven findes et gravsted, indrammet af granitsøjler og tykke jernkæder. Solpletten kaldes stedet, hvor
Niels og Eva Baner ligger begravet, to af de tidligere ejere
af Gyllingnæs. Niels Baner døde i 1946, Eva Baner i 1966.
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1 Vadegrunden. For enden af en lang grusvej langs kysten
ligger en beskeden parkeringsplads. Stedet er kendt for sine
flotte solnedgange – om sommeren går solen ned bag Alrø
og Vadegrunden. Vandet er vitterligt meget lavt, og i princippet er det muligt at vade over til Alrø, men det er bestemt
ikke uden risiko. Præcis her var der i 1940’erne planer om
en dæmning, så hele Lerdrup Vig kunne tørlægges. Den
giftige skærmplante skarntyde kan findes her.
2 Stranden er stenet, men der er meget at finde på den, fx
knivmuslinger, hestemuslinger og østersskaller. Flere steder
vokser den stærkt duftende strandmalurt, andre steder er
der store bevoksninger af tagrør. Læge-koklare, også kaldet
skørbugsurt kan man være heldig at finde her.

9 Tyndege kaldes denne plet. Nogle få gamle, fritstående
ege præger landskabet – en er nu død. Mange ege fra
skoven blev fældet og udskibet i den periode, godset på
Gyllingnæs var engelsk ejet. Akkurat her ønskede ELSAM i
1970’erne at opføre Danmarks første atomkraftværk.
Senere fulgte planer om store antenneanlæg til kortbølgeradioen – begge dele blev droppet efter store, folkelige
protester.
10 Yderst på næsset blev der anlagt skanser under Englands-

krigen fra 1807-14, fordi man frygtede en engelsk landgang. Der er kun ganske svage spor af skanserne tilbage.
11 Kalsemade er en af landets ældste inddæmninger. Den 700

meter lange dæmning er anlagt omkring 1703, og bag den
ligger 165 hektar fladt landbrugsland. En pumpestation
tilhørende Kalsemade Tørlægningslaug sikrer, at området
kan dyrkes.
12 Turen slutter ved Narayana Press, et af landets førende

trykkerier.

