
ALRØ

TURE I DEN LOKALE NATURTurens længde:

Højdeforskelle:

Fremkommelighed:

Borde/bænke på ruten: 

Parkering:

Offentlig transport:

Afstand fra Odder:

Ejerforhold:

Tip:

Nok et tip:

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på 
www.dn.dk/VandretureOdder

Folderen er en opdateret version af en tidlligere folder fra 
2015. Den er udgivet i 2019 af Danmarks Naturfrednings-
forening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.

Den beskrevne tur er 3,5 km lang, men 
den kan forlænges til fx Hjelmshoved 
og Strevelshoved og bliver i så fald op 
til ca. 8 km lang.

Alrø er en ret flad ø, så der er næsten 
ingen højdeforskelle. Øens højeste 
punkt ved kirken er 14 m over havet.

Stranden er smal og ikke egnet, hvis 
du er gangbesværet. På den gamle 
Dampskibsbro er der lagt brædder, 
så kørestolebrugere kan komme ud 
på den.

Ja, flere ved Dampskibsbroen nær 
Egehoved. Her er også toiletter.

God parkeringsplads, hvor Alrøvej 
slutter.

Ingen forbindelser, dog kører linje 
1007 på skoledage til Alrø.

19,5 km

Området ved parkeringspladsen 
passes af Odder Kommune, stranden 
er offentlig, så her må du færdes og 
opholde dig i kortere tid – i praksis 
ikke over et døgn. Du må ikke slå telt 
op. Markvejen fra stranden til Alrøvej 
er privat. Du må gerne gå eller cykle 
på den, men vis hensyn, for den går 
tæt forbi beboelse.

Har du en kikkert, så tag den med. 
Der er masser af havfugle at se på. 

Alrø har kun omkring 150 indbyggere 
– men i sommerperioden hele tre 
spisesteder!

 - med garanti for havudsigt

Rundtur på 

Odder
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Fra Dampskibsbroen og rundt på 
vestsiden af Alrø

Dampskibsbroen på det sydvestlige hjørne af Alrø er kom-
munens fjerne hjørne – og et yndet udflugtsmål. Det er ikke 
så underligt, for her er højt til himlen og havudsigt omtrent 
hele horisonten rundt.
Øen med den langstrakte landsby er temmelig flad og 
næsten uden skov. Til gengæld er her strandenge, sand-
banker og et rigt fugleliv. Plus en storslået udsigt over 
Horsens Fjord. Og udsigten skifter hele tiden, hvis du går 
en tur langs stranden på øens vestside – mod syd ser du 
Snaptun og ude i fjorden et havdambrug. Langt mod vest 
anes Horsens, og mod nordvest ses den skovdækkede 
Vorsø. Mod nord er der udsigt til det gamle fiskerleje ved 
Sondrup Strand og de fredede Uldrup Bakker.
Dampskibsbroen er et godt udgangspunkt for en tur, og 
det vil ofte være en tur i frisk vind, for vinden har frit spil 
over fjorden. Stranden er smal og består mange steder 
nærmest af muslinger og sneglehuse. Den er ofte dækket 
af tang og kan derfor være lidt besværlig at gå på.
Der har ligget mange stenalder-bopladser på Alrø, og på 
øen er der derfor gjort mange fund af redskaber, så som 
flinteøkser og skafter til dolke. En del af fundene er gjort på 
stranden, for mange af bopladserne ligger nu under vand.
Sandbankerne kommer og går, og sammen med Pollerne 
ved den østlige del af Alrø udgør de et vigtigt hvilested for 
trækfugle. Det lavvandede, stenede område ved Alrø har 
så stor betydning som spisekammer for fuglelivet, at det 
både er beskyttet af Ramsar-konventionen og optaget som 
et særligt EU-fuglebeskyttelsesområde. Du kan se alt fra 
havterne til edderfugl, fiskehejre, strandskade og toppet 
skallesluger. Klyden med det lange, opadbøjede næb reg-
nes ligefrem for Alrøs ”nationalfugl”.
På turen er der også gode chancer for at se harer og med 
lidt held et rådyr, som øen har en lille bestand af.
Plantelivet langs kysten er meget varieret – du kan bl.a. se 
strandkål og malurt, men også masser af skærmplanter. 
Mange sandbanker samt øens nordkyst er blevet indtaget 
af det meget grønne og stive vadegræs, der nu har bredt 
sig så meget, at det betragtes som en invasiv art. Vade-
græs blev første gang plantet i 1960’erne for at sikre 
kysten
Denne rundtur slutter ved et gammelt blikskur nær stran- 
den. Her kan du enten tage turen tilbage ad stranden 
eller gå lidt ind ad en markvej, forbi en gård og tilbage ad 
Alrøvej til Dampskibsbroen. Har du mod på mere kystvan-
dring, er det bare at fortsætte mod nord, fx til Strevels- 
hoved, hvor en robåd tidligere fungerede som færge til 
Sondrup Strand.

Her ved Esphovedet går turen forbi en langstrakt sø i 
strandengen.

Via en markvej kan du gå ”i land” her, hen forbi en smukt 
istandsat gård og ud på Alrøvej.

Alrøvej er meget smal – og meget lige. Pas på, der kan 
være overraskende meget trafik. Mod syd får du endnu et 
fint kik ud over fjorden og de sandbanker, der kommer og 
går langs kysten.

Husnumrene er høje på Alrøvej. Her ved nr. 404 står der to 
store egetræer og en række store, flotte kastanjer.

Har du mod på en betydeligt længere tur, kan du fortsætte 
langs stranden til Hjelmshoved eller helt til Strevelshoved, 
det gamle færgested. Du kan enten gå retur ad stranden 
eller følge de små veje – men de kan godt føles lidt lange, 
for de er snorlige.  
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Dampskibsbroen er meget lang, for der er et pænt stykke 
ud til sejlrendens dybe vand. Det er til gengæld rigtig dybt, 
for i Draget når vanddybden 18-22 meter. På den inderste 
del af broen er bræddebelægningen ny, så her kan også 
kørestole komme ud. Den yderste del af broen er noget 
mere besværlig. Man kan bade fra en stige på broen – 
som også er yndet af sportsfiskere. Om sommeren sejler 
cykelfærgen til Hjarnø herfra. Broen var øens livsnerve før 
dæmningen åbnede i 1931 – herfra sejlede færgen til Hor- 
sens, Hjarnø og Endelave.

Rundt om parkeringspladsen står der borde og bænke. Her 
er også en bålplads samt to toiletter, hvoraf det ene har 
kørestols-adgang. Fra Torvet i Odder er der 19,5 km herud 
– næsten det samme som fra Odder til Midtbyen i Aarhus. 

Bag et vindblæst slåenkrat gemmer sig et fint lille vandhul.
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ALRØ SUND
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