
AMSTRUP

TURE I DEN LOKALE NATUR
Turens længde:

Højdeforskelle:

Fremkommelighed:

Borde/bænke på ruten: 

Parkering:

Offentlig transport:

Afstand fra Odder:

Ejerforhold:

Ture i nærheden: “Rundtur på Alrø”, “Ud til spidsen af  
Gyllingnæs”.

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.

5,6 km, hvis du nøjes med at gå fra 
Amstrup og op på Blakshøj og tilbage 
samme vej. Turen bliver lidt længere,
hvis du på tilbagevejen går ned mod
fjorden.

Ådalen er flad, men på resten af ruten 
går det pænt opad eller nedad.

Stien over ådalen kan være blød, selv 
om der er lagt træflis på en del af den. 
Skovvejene i Uldrup Bakker er meget 
sandede og ikke egnede til kørestole 
eller barnevogne.

Henry Jensens bænk lige syd for 
Amstrup, ellers ingen.

Med forsigtighed i vejkanten ved den 
Henry Jensens bænk syd for Amstrup.

Dårlige muligheder, dog kører linie 1007 
på skoledage gennem Amstrup.

11 km

Området er ejet af private, Uldrup 
Bakker af Aakær Gods. Du må 
derfor kun færdes til fods og på 
cykel og kun ad stier og skovveje. 
I skoven er der adgang fra kl. 6 til 
solnedgang. Hunde skal være i snor.

Fra

BLAKSHØJ
og op på 

Odder
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Åkær Å, Uldrup Bakker og udsigt 
fra Blakshøj

Lige syd for Amstrup begynder en offentlig sti ned mod 
Åkær Å – den blev i sin tid afmærket af Århus Amt, så flere 
steder på ruten finder du stadig mærkepæle med en hvid 
trekant.

Turen hen over ådalen og Amstrup Enge byder på åbent 
land med god udsigt til begge sider. Det betyder også 
gode chancer for at se fugle – her kan du fx se fiskehejre, 
musvåge, ravn og rørhøg, men der er også set havørn 
samt traner og isfugl en sjælden gang. Under storme og 
højvande stiger vandet højt op i ådalen, så oversvømmel- 
ser forekommer stort set hvert år. På engene græsser 
kreaturer, og de er med til at sikre en stor mangfoldighed 
i områdets flora – faktisk er ådalen nok det sted i Odder 
Kommune, hvor den biologiske mangfoldighed er størst. 
Fx er der registreret over 600 af de ca. 1000 kendte danske 
dag- og natsommerfugle i landskaberne ved Amstrup. 
På vestsiden af ådalen finder du en fin ellesump med iris, 
andre steder vokser der fedtnellike og gul frøstjerne.

Stien snævrer ind, og et gammelt stendige markerer skel-
let til de jorder, der tilhører Aakær Gods. Vi er nu i Uldrup 
Bakker, et område, der blev fredet tilbage i 1952, og herfra 
går det jævnt opad hele tiden, først forbi en transformator-
station og til højre og så – efter ca. 500 meter – til venstre 
op ad de sandede veje, der i første omgang er omgivet af 
marker, senere skov. De brede brandbælter langs vejen 
gør terrænet ret åbent. Her vokser en del gyvel, men du 
kan også finde evighedsblomster, storkonval og den giftige 
brandbæger.

Det går hele tiden opad, og et pænt stykke oppe i bakker- 
ne står der ”udsigtspunkt” på et træskilt i et vejkryds. 
Følg skiltet til højre, videre opad gennem skoven, hvor du 
også kan se enkelte pletter med lyng. Blakshøj hedder det 
højeste punkt – 73 meter over havet. På toppen står en 
flagstang, og udsigten er det svær at klage over, for den er 
milevid. Mod nord kan du bl.a. se Aakær Gods og mod syd 
hen over Horsens Fjord.
Du kan gå samme vej tilbage, men i krydset med udsigts- 
punkt-skiltet kan du også vælge en af de sandede veje, 
der gennem Gyveldalen går mod syd ned mod fjorden. 
Præmien for den lille omvej er de flotte skrænter med 
gamle ege ned mod fjorden – fra toppen af skrænterne 
har du endnu en flot udsigt, denne gang med fjorden som 
forgrund og Alrø som baggrund. Følg stien langs fjorden til 
du møder den sti, du kom ad, da du krydsede ådalen.

Her går du gennem et stykke med ellesump, en spæn-
dende naturtype.

Vejen er, lige som hele området, sandet. Den følger de 
brede brandbælter opad.

Toppen af Blakshøj befinder sig 73 meter over havet, og 
udsigten er fortræffelig.

De gamle ege gør skrænten ned mod fjorden helt speciel.

Du kan evt. tage en lille afstikker til Kanalhuset, der tilhører 
Aakær Gods og bruges af et jagtkonsortium. Herfra blev 
der tidligere udskibet træ, og i huset boede den fisker, der 
forsynede godset med fisk.
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Stien begynder ved Henry Jensens Bænk – han boede 
her i området og sad i mange år i sognerådet og senere 
byrådet, hvor han som det eneste danske byrådsmedlem 
repræsenterede Retsforbundet.

Ved indkørslen til Alrøvej 100 står en meget stor bøg, 
oprindeligt med to stammer – den er plantet omkring år 
1900, men i oktober 2013 tog stormen en del af det mar-
kante træ.

Lige hvor stien hen over ådalen begynder, kan du ved 
hjælp af QR-koden på mærkepælen høre historier om 
Langmosevej, den sti, som følger ådalens østlige side. 
Stien er i øvrigt en afstikker værd.

Broen over Åkær Å er bygget af gamle jernbanesveller.  
Ved broen står en tavle, der informerer om ådalen.

1

2

3

4

1
3

2
4

6

7

8 9

500 m

5


