Turens længde:

3,6 km frem og tilbage.

Højdeforskelle:

Beskedne, dog en enkelt stigning på
den sidste del af turen.

Fremkommelighed:

Stiens bredde varierer, men generelt er
den i god stand, der kan dog være lidt
sumpet ved Møllebæk.

TURE I DEN LOKALE NATUR

SONDRUP STRAND
og stien langs fjorden

Borde/bænke på ruten: Ja, tæt ved skrænten ved parkeringspladsen på Sondrup Strand. Her er
også toiletter.
Parkering:

Stor p-plads ved Sondrup Strand.

Offentlig transport:

Nej

Afstand fra Odder:

15 km

Ejerforhold:

Staten ejer området ved parkeringen
ved Sondrup Strand samt Skablund
Plantage. I Horsens Kommune går
stien gennem privat ejendom.

Tip:

Der kan være myg på en del af turen,
så husk myggebalsam.

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på
www.dn.dk/VandretureOdder
Folderen er udgivet i 2019 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.
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Odder

Fra Sondrup Strand og hen langs fjorden
Skov, skrænter og fjord. Denne tur er ret kort, men den
har det hele. Brug den store parkeringsplads ved Sondrup Strand som udgangspunkt. På pladsen har Sondrup
Jolleklub sit klubhus, og om vinteren holder Havsigøjnerne
til her, en stor klub af vinterbadere, der råder over en mobil
saunavogn. Får du lyst til at bade, så stikker en meget lang
badebro et pænt stykke ud i fjorden. En trappe med 35 trin
fører dig neden for skrænten.
Hele turen foregår i fredede områder, det første stykke i
Sondrup-Uldrup-fredningen fra 1977, det sidste stykke i
Brigsted-fredningen fra 1974.
Stien udgår fra parkeringspladsen og er mærket med pæle
med hvide cirkler. Den fører hen over den græsklædte eng
og ind i Skablund Skov, der er ejet af staten. Et lille stykke
inde i skoven står der en udgået, hul stamme, nærmest et
helt skilderhus.
Gå til venstre, hvor stien møder skovvejen - her er både
skovkarse, fløjlsgræs og skovløg, og lidt længere fremme
engnellikerod og guldnælde, en forvildet haveplante.
Stien følger det meget varierede skovbryn og allerede her
er der et flot kik over fjorden. Mangeløv og skovmærke er
to af de planter, du kan finde her.
Stien svinger til venstre, og nu følger et fugtigt stykke ned
mod stranden, her er en stor sivskov og en ellesump langs
Møllebækken. Botanikere kan glæde sig over både humle,
baldrian, potentil og dagpragtstjerne og ornitologer over
både munk og tornsanger. Denne del af Skablund Skov er i
øvrigt udlagt til urørt skov.
En træbro fører over bækken og ind i Horsens Kommune –
der her har opsat et skilt om stien, eller rettere hjulsporet,
som Horsens vedligeholder.
Nu følger et langt, åbent stykke, hvor stien går ganske få
meter fra vandkanten. Udsigten fejler bestemt ikke noget,
mod syd har du Alrø og mod sydvest Vorsø. Fjorden har et
rigt fugleliv, så hold udkig!
Stien følger et krat med masser af vilde æbler og pærer,
inden den går opad gennem en lille privat lund, hvor også
et lokalt bådelaug holder til. Du kan vende om her, eller du
kan fortsætte hen over marken til stien slutter ved gården
Ærthøj og så vende om der. Selv om du skal samme vej
tilbage, vil du givetvis opleve udturen og hjemturen som ret
forskellige.
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1 Sondrup Strand er et tidligere fiskerleje, det er udpeget
som et af Odder Kommunes kulturmiljøer. Bemærk de to
bænke ved ophalerpladsen - Folketinget og Snapstinget.
En robåd fungerede i mange år som færge til Alrø.

6 Midt i Skablund Skov ligger der en beboet ejendom – den
kan lige anes herfra.
Skablund Skov er en af de statsskove, hvor det er tilladt at
overnatte i telt.

2 Tæt på skrænten findes en naturlejrplads med bålplads
samt bord og bænke. Staten ejer området, og tro det eller
lad være - et par gange har der været frilufts-opera på det
græsklædte stykke.

7 Træbroen over Møllebæk markerer kommunegrænsen
mellem Odder og Horsens.

3 Du kan gå et stykke på stranden neden for de lerede
skrænter, men store sten, højvande og væltede træer kan
gøre det besværligt.

9 Den lille skov er privat. Nede ved vandet holder et lokalt
bådelaug til.

4 Et udgået, hult træ minder om et skilderhus.
5 Skovfogedgården.

8 På dette stykke er der fri udsigt til alle sider.

10 Stien udgår her fra markvejen ved gården Ærthøj – engang
blev der dyrket solbær på markerne her.

