Turens længde:

Ca. 4,5 km

Højdeforskelle:

På det meste af turen kun små stigninger, men stierne ned til stranden er
stejle.

Fremkommelighed:
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Generelt gode stier og veje, men turen
op og ned til stranden er ikke egnet,
hvis du er dårligt gående. I så fald
kan du vælge at følge Kystvejen og
dermed springe stranden over.

TURE I DEN LOKALE NATUR

I LY AF SOMMERHUSENE
På tur ved Rude Strand

Borde/bænke på ruten: På Hougårdsvej i sommerhusområdet, flere steder på stranden samt på
friarealet ved Kystvejen 100.
Parkering:

Ved Saksild Kulturhus, Rudevej 100.
Alternativt kan turen begynde på
den store parkering ved Violvej nær
stranden.

Offentlig transport:

Kystruten, linje 302. På skoledage
kører linje 1004 til Saksild Skole. Tjek
køreplaner på midttrafik.dk

Afstand fra Odder:

Der er 6 km fra Odder til Saksild
Kulturhus.

Toilet:

Ja, offentligt toilet ved friarealet, Kystvejen 100.

Ejerforhold:

Skovene på ruten er private, men
stierne og vejene er offentligt
tilgængelige.
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Folderen er udgivet i 2022 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN. Du kan
også finde folderen på nettet: www.dn.dk/VandretureOdder
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Odder

Langs sommerhusenes bagland
- og en tur ned på stranden

Hjulsporet ender i et sving på Rude Havvej. Følg asfaltvejen videre frem, men ikke mere end cirka 100 meter.
Her møder du en markvej, som du drejer til højre ad. Den
hedder Hougårdsvej, men heller ikke her ruttes der med
skiltene, så der står ikke noget vejskilt ved landevejen.
Der er græsmarker og hestefolde på begge sider af vejen,
og jorden er nu meget sandet. Floraen er derfor også en
anden, så her finder du fx blåhat og høgeurt. Efter et lille
skovstykke og endnu en græsmark fortsætter vejen ind i
sommerhusområdet. Her vil du møde sommerhuse af alle
slags. Store som små, gamle som nye.
To store betonrør fungerer som chikaner, der skal dæmpe
farten, og lige her står en navngivet bænk, Mødestedet.
Efter et par hundrede meter har Hougårdsvej en sidevej,
og på den står der et skilt, der viser vej til Rude Langhøj
ad en lille sti. Langhøjen er en ca. 5700 år gammel begravelsesplads og nu et beskyttet fortidsminde, en grøn oase
omkranset af sommerhuse.
Hougårdsvej ender i den stærkt trafikerede Kystvej. Kryds
lige over og fortsæt ind på Østpassagen. Heller ikke her er
der noget vejskilt, men to steder på Østpassagen er der
nedgange til stranden. Pas på, for de er temmelig stejle.
Nede på stranden skal du gå til højre, altså mod syd. Nyd
udsigten, for på klare dage er der frit udsyn til Tunø og
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Kystvejen

Odder er en rigtig sommerhuskommune. Vi har ca. 2200 af
dem, og en pæn del af dem finder man ved Rude Strand.
På denne tur kommer du gennem sommerhusområder,
men også ad stier i deres bagland - plus en tur langt tilbage i tiden og en tur ned på selve stranden.
Turen begynder ved Saksild Kulturhus. Herfra går en
grusvej mod øst. Den er skiltet som blind offentlig sti, men
det skal man ikke lade sig narre af, for den er ikke blind.
Og selv om den er en del af Rudevej skal du ikke forvente
noget vejskilt.
Grusvejen går forbi Østerlundsvej og dens storparceller
og hen langs en græsmark og hestefold. Gå til venstre ad
den smalle sti lige ved hestefolden, stien følger skovbrynet,
hvor du både finder hvidtjørn, almindelig benved og en
smule gyvel.
Stien går en smule opad og bringer dig ud i åbent land
med en fin udsigt til blandt andet Norsminde Fjord. Stien
vokser til et hjulspor, og i grøftekanterne finder du bl.a.
storkenæb, musevikke, velduftende kamille og gedeskæg.
Ikke langt fra vejen ligger en tidligere grusgrav, nu et kuperet landskab.
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Rude Hedevej
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Rudevej
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bag den Samsø. Mod nord kan Mols anes. Også vindmølleparken på Tunø Knob er tydelig.
Sandstranden er rigtig fin, og efter en tid går du lige neden
for Rude Strand Højskole og dens store haveanlæg, som
går næsten helt ned til vandet.
Snart møder du Rude Strands Badeanstalt, der benyttes
flittigt af vinterbadere. Følg trappen op til det offentlige
friareal og følg så Kystvejen og friarealet ca. 150 meter til
venstre (altså mod syd) til du møder Rude Hedevej, som du
nu skal følge.
Rude Hedevej ender i en offentlig sti, også den er fejlagtigt
skiltet som blind, men følg den trygt gennem skoven, som
i begyndelsen er tæt og mørk granskov, senere bliver den
mere åben og venlig. Langs stien står der mange store
sten. Stien slår et sving og bliver til en vej, og inde på vejens højre side ligger der en pænt stor sø - om sommeren
kan den være svær at se.
Lige efter søen er ringen sluttet, for nu er du godt på vej
tilbage til udgangspunktet ved Kulturhuset.

1 Landskabet skiller sig ud her, fordi her tidligere lå en grusgrav.
2 “Mødestedet”, hedder en bænk her på Hougårdsvej. Den
blev opsat i 1976 og et skilt fortæller dens historie.
3 Ukendt for mange ligger der her en fredet langhøj omkranset af sommerhuse. Den stammer fra den tidlige
bondestenalder og er ca. 5700 år gammel. Gravhøjen
var oprindelig 60 meter lang og 10 meter bred. De to
frilagte stenkister er sandsynligvis en del yngre. Linde- og
egetræer præger denne grønne oase.
4 Rude Strand Højskole indtager her toppen af skrænten.
Den har et væld af kurser for seniorer og stod klar i 1972.
5 Rude Strand Badeanstalt blev indviet i 2018 og er tilholdssted for Odder Vinterbadeklub.

