De nationale cykelruter
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Danmarks nationale cykelruter er et netværk af 11 cykelruter på i alt 4.233 km. Ruterne løber som hovedprincip nord-syd eller øst-vest
gennem flere landsdele og er over 200 km lange.
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De nationale cykelruter er forbundet med
et stort netværk af regionale cykelruter.
Ruterne forløber primært på mindre veje
med lidt trafik, på cykelstier langs større veje, på stier eller på nedlagte veje.

Kulturringen
Den 540 km lange cykelrute tager jer
forbi museer, kunst, slotte, gravhøje, kirker og
smukke landsbyer
Ruten går via asfaltveje og cykelstier
med gode muligheder for at køre en
lille interessant omvej eller kombinere
turen med toget, færgen eller bussen.

Himmelbjergruten

Welcome to Skanderborg Municipality

Vandreturen rundt om Himmelbjergsøerne er
i alt ca. 50 km lang. Den ca. 43 km lange Himmelbjergrute har udgangspunkt på Himmelbjerget
og går syd om Himmelbjergsøerne til Silkeborg Station og fra Silkeborg nord om søerne til Ry. Fra Ry til
Himmelbjerget kan man tage Vandreruten AarhusSilkeborg tilbage til Himmelbjerget (ca. 7 km).
Himmelbjergruten

Mellem Skyttehusets Camping og Ålekroen kan du i
sommerhalvåret krydse åen med en lille soldreven
færge – se skyttehusetscamping.dk.

Spor i Landskabet
Spor i Landskabet er afmærkede vandrestier på privat jord, og de bliver lavet på baggrund af en frivillig
aftale med lodsejerne. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper, så det
er en god idé at sørge for vandtæt fodtøj.
Spor i Landskabet administreres af Landbrug & Fødevarer. Find detaljerede kort på www.spor.dk.

Sejlads på sø og å
Gudenåen og søerne indbyder til sejlads med turistbåde, kanoer, kajakker og andre både. Flere steder
kan I leje et fartøj, og her får I rådgivning om muligheder og begrænsninger.

Skanderborg Municipality is famed for its vast
forests, lakes, the river Gudenå, the hilly landscape,
and Danmark’s highest natural point in Ejer Bjerge.
All over the area, you can find a wide range of
outdoor activities.
When hiking or biking in Skanderborg Municipality,
you will experience human traces dating back as far
as the Early Stone Age.
During the Middle Ages, the Øm Abbey represented
a central power, and Himmelbjerget stands as a
powerful icon of the Constitutional Act of Denmark
adopted in 1849.
With its beautiful natural surroundings, active urban
communities, diverse outdoor activities, and thriving
communities, Skanderborg Municipality has evolved
into an attractive place to live and visit.
Enjoy nature, take good care of it and of each other.
Frands Fischer, mayor

Herzlich willkommen in der Gemeinde
Skanderborg
Die Gemeinde Skanderborg ist seit jeher für die
großen Wälder, den klaren Seen, der Gudenå, de
hügeligen Landschaft und dem höchsten natürlichen
Gipfel in Ejer Bjerge bekannt. Die gesamte Gegend
bietet eine breite Palette an Freizeitaktivitäten an.
Begeben Sie sich, während einer Rad- oder Wandertour durch die Gemeinde Skanderborg, auf die
Spuren der steinzeitlichen Jäger und Sammler.
Im Mittelalter war Øm Kloster ein Zentrum der
Macht, und der Himmelbjerget ist eine Ikone der dänischen Verfassung aus dem Jahre 1849.
Mit seinen vielfältigen Naturerlebnissen, aktiven
Ortschaften, engagierten Gemeinschaften und den
vielen Freizeitangeboten, ist die Gemeinde Skanderborg ein attraktiver Naherholungsort und sowohl bei
den Einheimischen als auch bei den Gästen sehr
beliebt. Genießen und achten Sie die Natur und passen Sie auch gut auf sich selbst und andere auf.
Frands Fischer, Bürgermeister
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Tjek www.sejladspågudenaaen.dk, inden I planlægger at stå til søs. Og husk redningsvesten.

Friluftskort

Parkering. Parking. Parkplatz.
Station. Railway station. Bahnhof.

Skanderborg Kommune

Busterminal. Bus Terminal. Bushaltestelle.
Kirke (toilet). Church (toilet). Kirche (Toilette).
Seværdighed/attraktion. Sight/attraction.
Sehenswürdigkeit/Attraktion.
Naturseværdighed. Scenic sight. Naturattraktion.
Spisested. Restaurant. Gasthaus.
Turistbåd. Excursion boat. Touristenboot.
Solfærgen Søhøjlandet.
Solar-powered passenger ferry. Personenfähre.

Kano-udlejning. Canoe rental. Kanuverleih.
Hotel.
Vandrehjem. Hostel. Hostel.
Badested. Bathing place. Badestelle.
Blå Flag Strand (toilet). Blue Flag Beach (toilet).
Strand mit blauer Flagge (Toilette).
Campingplads. Camping ground. Campingplatz.
Teltplads. Primitive campsite. Zeltplatz.

Forsidefoto: Malthe Lau Klarskov Jensen
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Isætningssted. Launch and landing site.
Start- und Landeplatz.

Shelter. Trail shelter. Shelter.
Toilet. Toilet. Toilette.
Madpakkehus. Picnic area. Picknickplatz.
Fugletårn. Birdwatching tower.
Vogelbeobachtungsturm.
A

Naturudstilling. Nature exhibition. Naturausstellung.
Skovfitness. Outdoor fitness park. Wald Fitneß.
Golfbane. Golf course. Golfplatz.
Put & Take.
Udsigtspunkt. Viewpoint. Aussichtspunkt.
BestigBjerge.dk
Mountainbikerute.
Mountain bike route. Mountainbikestrecke.
Hundeskov. Forest for dogs without a leash.

Outdoor map Skanderborg Municipality
Karte der Outdoor-Aktivitäten Gemeinde
Skanderborg
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Velkommen til Skanderborg Kommune
Skanderborg kommune er kendt for de store skove,
søerne, Gudenåen, det bakkede landskab og
landets højeste naturlige punkt i Ejer Bjerge. Hele
området byder på en lang stribe friluftsaktiviteter.
På en vandre- eller cykeltur i Skanderborg
Kommune vil I opleve spor af mennesker helt tilbage
fra den tidlige stenalder.
I middelalderen udgjorde Øm Kloster en central
magt, og Himmelbjerget står som et stærkt ikon over
Grundloven af 1849.
Med sine smukke naturoplevelser, aktive bysamfund,
gode fællesskaber og mange friluftstilbud er
Skanderborg Kommune blevet et attraktivt sted at bo
og besøge.
Nyd naturen og pas godt på
den og hinanden.
Frands Fischer,
borgmester

Kortblad 1

Skanderborg Kommune

Kortblad 2

Adgang og regler for færdsel
De afmærkede vandreruter berører både privatejede
og offentlige arealer. Vejlovens og
Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al
færdsel.
Vandring og cykling
• Vandring og cykling ad veje og stier i det åbne
land er tilladt.
• I privatejede skove må man benytte stier og
veje. Adgangen til de private arealer må ske fra
kl. 6 til solnedgang.
• Færdsel er på eget ansvar.

En tidsrejse i Søhøjlandet
På en vandre- eller cykeltur i Skanderborg kommune
vil I opleve spor af mennesker helt tilbage fra den
tidlige stenalder. De rindende vandløb, søerne og
skovene har til alle tider tiltrukket bosættere, og arkæologiske udgravninger vidner om betydelige bebyggelser fra både jern- og bronzealder.
I middelalderen udgjorde Øm Kloster en central
magt med indflydelse på økonomien og hverdags
livet, og i renæssancen var det skiftende konger på
Skanderborg Slot, der satte deres præg på området.
Himmelbjerget står som et stærkt ikon over Grund
loven af 1849, og mange af bevægelserne i oplysningstiden – f.eks. andels- og højskolebevægelsen –
havde vigtige arnesteder i Søhøjlandet.
Genforeningen i 1920 fik et af sine fineste minde
steder på Ejer Bavnehøj. Bavnehøjen er en del af
Ejer Bjerge, som også rummer Danmarks højeste
naturlige punkt, nemlig Møllehøj på svimlende 171
meter over havet.
Under den tyske besættelse i 1940-45 var det ikke
mindst Luftwaffe og siden en tusindtallig flygtningeskare, der kom til at præge by og land, og den historie fortælles både i Skanderborg Bunkerne og i Museet på Gl. Rye Mølle.
En helt anden fortælling med national genklang blev
til, da Skanderborg Festival (nu Smukfest) for første
gang kaldte til musik i Bøgeskoven i 1980.

Ophold
Byområde. Town area. Stadtgebiet.
Bebyggelse. Houses. Häuser.
Sø. Lake. See.
Vandløb. Stream. Wasserlauf.
Skov. Forest. Wald.
Hede. Heath. Heide.

Høje bjerge, dybe søer, store skove

Eng/vådområde. Meadow/wetland.
Wiese/Feuchtgebiet.

En stor del af Skanderborg Kommune er dækket af
skov. Gammel løvskov vokser på steder, hvor terrænet har været for vanskeligt at dyrke, og på sandet
jord og tidligere hedearealer er der udstrakte nåleskove og juletræsplantager.

Jernbane. Railway. Eisenbahn.
Motorvej. Motorway. Autobahn.
Landevej. Road. Straße.

Gudenåen, som blev skabt under den sidste istid for
15.000 år siden, gennemløber både et hjørne af
Mossø og alle Himmelbjergsøerne og er med til at
skabe et helt unikt landskab.
Åen har fungeret både som fiskevand, energikilde og
transportvej. Nu lægger den desuden vand til en stribe friluftsaktiviteter, som ud over badning og lystfiskeri også tæller både roning, SUP, sejlsport, kanoog kajaksejlads og dykning.

Småvej/skovvej/markvej. Secondary road/
Gravel road. Nebenstraße/Waldweg/Feldweg.

Farverne på pælene

Fuglelivet er rigt med masser af andefugle og med
en stor rovfuglebestand. Også isfuglen kan man
være heldig at få øje på.

Brune pæle står på private arealer, hvor du må
færdes på veje og stier fra kl. 6
til solnedgang.

Oplevgudenaa.dk
Det digitale friluftskort gør det lettere at
finde ruter og turforslag,
oplevelsesmuligheder, historier i
landskabet, museer, attraktioner og meget mere. Se
samtidigt, hvor du kan spise og overnatte. Data
hentes bl.a. fra www.udinaturen.dk.

Sti. Path. Pfad.
Højdekurver, 1 meter. Contourline, 1 metre.
Höhenlinien, 1 Meter.
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Røde pæle står på statens
arealer og sorte pæle på
kommunale arealer.
På offentlige arealer må du
færdes døgnet rundt – også
uden for vej eller sti, hvis der
ikke er hegnet eller skiltet
anderledes.

Afmærkede hovedvandreruter. Signposted
hiking trails. Markierte Hauptwanderwege.

• I private skove og på private udyrkede arealer er
ophold inden for 150 m fra beboelses- og
driftsbygninger ikke tilladt.
• I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra
beboede bygninger ikke tilladt.
Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde
• Ejeren af private veje og stier i det åbne land,
udyrkede arealer og private skove kan ved
skiltning forbyde adgang på dage, hvor der
holdes jagt eller udføres intensivt landbrugs- og
skovarbejde.
Hunde
• Hunde skal føres i snor.
Affald
• Benyt de opstillede affaldsbeholdere eller tag dit
affald med hjem! Finder du affald, er det en stor
hjælp, hvis du fjerner det!

Afmærkede sidevandreruter. Signposted
walking trails. Markierte kürzere Wanderungen.
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Nationale cykelruter. National cycle routes.
Nationale Radwege.
Regionale cykelruter. Regional cycling routes.

32 Regionale Radwege.

Se mere på www.skanderborg.dk.
Udarbejdet i samarbejde med Greenways.dk og
Bendt Nielsens Tegnestue, juni 2020.

