Turens længde:

Ca. 3 km

Højdeforskelle:

Turen er meget kuperet, det første
stykke op gennem dalen er dog relativt fladt.

Fremkommelighed:

Stierne er ret smalle, en del af turen
går gennem græs, så der kan være
vådt. Turen er ikke egnet til hverken
kørestole eller barnevogne.

TURE I DEN LOKALE NATUR

Op gennem

STAMPMØLLEDALEN

Borde/bænke på ruten: Ja, borde og bænke ved selve
Stampmøllen samt på udsigtspunkt i
Bendixminde-området.
Parkering:

Fin p-plads ved Stampmøllen. Bruger
du GPS, så kør efter Stampmøllevej
57.

Offentlig transport:

Bybussen i Odder, rute 3, kører ad
Stampmøllevej. Den kører kun hverdage. Midttrafiks linje 100 kører på
hverdage via Vennelundsvej på en del
af turene.

Afstand fra Odder:

Stampmøllen og stien finder du
bynært i den nordlige del af Odder, fra
Torvet er der bare 1,5 km til Stampmøllen.

Ejerforhold:

Stampmøllen er kommunal, det
samme er Balle Skov, men skoven på
vestsiden af Vennelundsvej er privat.

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

Stampmølledalen - den skjulte naturperle
En grøn kile, en naturperle, et unikt bynært naturområde.
Sådan bliver Stampmølledalen beskrevet - og med rette!
Dalen er også blevet kaldt Odders bedst bevarede hemmelighed, for området putter sig lidt og bliver på den måde let
overset, og det er synd, for det er absolut en tur værd. Den
nederste del af dalen blev fredet i år 2000 og er dermed
kommunens yngste fredning - og med sine bare 7,2 hektar
også en af de mindste.
Følg skiltet, der ved Stampmøllevej 57 viser ned til den
gamle vandmølle. Stien op gennem dalen begynder her
ved den stråtækte bindingsværk-bygning, der helt frem til
1956 husede en af egnens mange vandmøller.
Stien krydser Stampmøllebækken. Bemærk de enorme,
gamle bøge med deres blotlagte rødder, det største træ har
en omkreds på 4,4 meter. Frem mod Vennelundsvej går
stien i den naturtype, der kaldes overdrev, her vokser
mange karakteristiske planter så som tiggerranunkel,
bølgekronet storkenæb, gul kællingetand, baldrian og
gåse-potentil. Stien passerer et stort regnvandsbassin, der
opsamler vand fra tagflader, veje og fortove og derefter
langsomt slipper vandet ud i bækken.
Stien og bækken møder hinanden igen lige før den tunnel,
der går under Vennelundsvej. Her kan du tydeligt høre
bækken klukke, et tegn på et sundt vandløb. Ja, faktisk
har Stampmøllebækken den højeste tæthed af fisk, der er
målt i lokale vandløb. Langs den kan du, hvis du er meget
heldig, møde isfuglen og om vinteren vandstæren.
Følg nu den asfalterede sti opad langs Vennelundsvej.
Kryds vejen næsten over for Stampmølleparken og gå ad
en lille sti ind på det græsklædte fællesområde ved
Søkrogen. Området følger skovbrynet, og flere steder går
der stejle stier ned mod bækken. Prøv at følge en af dem
et stykke ind i skoven, det kan lyde højstemt, men det er
næsten som at træde ind i en katedral af slanke bøge.
Dybt nede slynger bækken sig gennem skoven.
Hvor der grønne areal snævrer ind, går der en sti ned på
skrå og hen over en ret spinkel træbro. Her møder du det
omfattende stisystem i Vestbyen i Odder. Stierne er markeret med mærkepæle med røde mærker, også ridning
er tilladt her. Følg stien til venstre til den møder en tværgående sti, der går pænt opad langs skovbrynet, tværs
over en skovomkranset mark og videre op langs et skovbryn til et velplaceret bord med bænke.
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1 Den stråtækte bygning er resterne af vandmøllen. Den
først daterede mølle er fra 1753. Den fungerede længe som
stampmølle, altså en mølle, hvor groft tilvirket klæde blev
stampet, så det blev mere medgørligt. Senere blev vandkraften brugt til at fremstille benmel, male korn og drive en
savmølle - helt frem til 1956 var møllen i drift.
Bygningerne ejes af Odder Kommune og bruges bl.a. af de
grønne foreninger.
2 En bro fører over bækken til et tilgroet kildevæld, omkring
det findes frugttræer og rester af forvildede haveplanter.
3 Lige vest for bygningerne kan man ane resterne af stensætningen fra den tidligere mølledam.
4 Her passerer du et stort regnvandsbassin, en tavle forklarer

Herfra er der rigtig god udsigt til bl.a. den omfattende byggemodning ved Bendixminde. Med tiden vil der komme 450 boliger
i dette område.
Følg pælene med de røde mærker frem gennem Balle Skov. I
skoven kan du finde både stikkelsbær, hindbær og vilde jordbær.

om dets funktion. Den fortæller også, at det ikke er tilladt
at bade i søen - og det indbyder den bestemt heller ikke til.
5 Lige før tunnelen er nogle tekniske anlæg camoufleret ved
hjælp af grønne tage. Her er der lagt træflis på stien, fordi
her ofte er fugtigt.
6 Her har Stampmøllebækken sine største slyngninger.
7 En spinkel træbro fører her over bækken.
8 Hele dette område bliver nu byggemodnet og udstykket til
boliger.
9 Her er bord og bænke, en fin udsigt og sågar en bom til at
binde heste til.

Cirka 300 meter fremme møder du en mærket sti, der går
til højre, ned gennem skoven, jorden er leret, så stien kan
være glat, når vejret er vådt. Ved den spinkle træbro er
ringen så at sige sluttet, herfra er turen hjemad den samme
som udturen.

