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Om kystruten
Ruten er tænkt som en cykelrute, men den kan sagtens tages i både løbe- og vandre-
sko. 
I så fald benyttes de parallelle stisystemer frem for cykelstien.
Ruten starter og slutter ved skovvejen over for den gamle, gule toiletbygning ved Chr. 
Filtenborgs Plads.
Den følger cykelvenlige skovveje og cykelstier gennem skovene langs kysten til Skov-
møllenved Moesgård og retur.
Kystruten er ca. 17 km lang, men kan gøres kortere eller længere efter eget ønske. 
Fra Moesgård Strand kan man fortsætte til fods ad ”Spor i landskabet” til hhv. Ajstrup 
Strand (Sporet i Fløjstrup Skov) og Mårslet (Sporet fra Moesgård Strand til Mårslet), 
se www.spor.dk. Desuden er der fra Moesgård Strand rutemuligheder til Vilhelmsborg, 
Fulden-fredningen og Holme Bjerge/Skåde Bakker.

1 Havreballe Skov
Ruten starter i den østligste del af Havreballe Skov. Indtil Århus Kommune i 1896 købte
skovene syd for byen, tilhørte de Marselisborg Gods. Skoven er her under selvforyngelse 
ved, at man lader bøgetræerne så sig selv. Derfor fremstår skoven i dag med en over-
etage af gamle træer og en underetage af unge, hurtigtvoksende træer. De største 
bøgetræer langs vejen er fra slutningen af 1700-tallet og er dermed skovens ældste 
træer.
Her kommer rådyrene helt ind til byen. Om vinteren kan man tydeligt se de mange spor 
i sneen. Som rolig skovgæst kan man komme ind på 5-10 meters afstand af dyrene.

2 Møller af tiden
Langs Skambækken (”den korte bæk”) har der ligget hele fem vandmøller. Thors Mølle 
og dammene er de eneste rester fra den tid. En af de andre var Pouls Mølle, som i sin
tid var landets første papirfabrik. Møllerne forarbejde alt fra krudt over uld til kobber.
Om vinteren ses jævnligt vandstær langs bækken, og i dammene kan man ofte se 
gråand, troldand, blishøns og måger.

3 Ørnereden
Hertil og ikke længere! For godt 100 år siden endte vejen her. Navnet stammer fra 
1860’erne, da et havørnepar ynglede her. Det er oplagt at stille cyklen og tage turen de 
124 trin ned ad trapperne til vandet. Det giver et godt indtryk af kystskovens kuperede 
terræn. Ved vandet kan man finde et stort udbud af forskellige vandreblokke – sten, der 
er kommet hertil med istidens gletsjere.

4 Skovmøllen
Ved den gamle vandmølle vender turen. Mølledam og fisketrappe er for nylig blevet
restaureret. Her kan man nyde synet af nogle af de fugle, som netop holder til ved
strømmende vand og opstemninger, nemlig vandstær, bjergvipstjert og isfugl.

5 Otte-talssøen og mosen
På højre side af skovvejen kommer man forbi en otte-talsformet sø. Sydøst for den fin-
der man en af skovens meget spændende botaniske lokaliteter – næringsfattig mose 
– som er ekstrem sjælden på Århus-egnen. Her findes karakterplanter som tue-kæruld, 
smalbladet kæruld, blåtop og sphagnum.

Fortæl hvad du ser
Få mere ud af turen og del dine oplevelser med andre. På www.fugleognatur.dk kan du
indberette dine observationer af dyr og planter.

Projekt ”Solstråler over Århus” er et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og 
Natur og Miljø, Århus Kommune. Læs mere om på www.solstråler.dk.


