
Om turforslaget 
Turen følger i vid udstrækning det asfalterede vejforløb mellem Holme Bjerge fredningen og Moesgård 
Strand. Turen er velegnet både som vandrerute og cykelrute. Hele turen er på i alt 12 km. Langs turen er 
der 19 informationstavler, der fortæller om områdets rige kulturhistorie og spændende landskaber og 
naturværdier.
Der er gode adgangsforhold fra de markerede P-pladser.

Turen er nummereret fra Holme Bjerge fredningen mod Vilhelmsborg Skove, videre gennem Fulden 
fredningen til det idylliske miljø omkring den gamle vandmølle ”Skovmøllen” og til sidst gennem den store 
søjlehal af bøgetræer ved Moesgård Strand. Flere steder fører turen også ganske tæt på Giber Å, der med 
sine mange slyng, stryg og omløb løber smukt gennem ådalen.

Eventuelle busforbindelser til området kan findes på Midttrafiks hjemmeside. 

Holme Bjerge - Moesgård Strand

Holme Bjerge  1  er et 124 ha stort område, der blev fredet i 1967. Holme Bjerge fredningen omfatter 
broncealderhøjene Jelshøj på 123 m, Myrknold på 118 m og Tulshøj på 112 m. Fredningen har til formål at 
bevare området i sin nuværende tilstand, og driften af området skal vise hensyn til både de landskabelige 
og naturvidenskabelige værdier. Fra de højeste bakketoppe er der en storslået udsigt horisonten rundt og 
med et flot kig til Aarhus By og havn.

Fra Holme Bjerge går turen direkte sydpå mod landsbyen Hørret. Ruten følger her den gamle Hovsti  2 der 
gennem generationer er blevet benyttet af områdets bønder, når de skulle møde på hoveri på Vilhelms-
borg Gods.

Hørret  3  er den ældste by i det tidligere Mårslet sogn. Landsbyen ligger meget idyllisk og er præget af 
flere gamle firelængede gårde med flotte portlænger og porte direkte ud til hovedgaden.

I området ved Vilhelmborg Skov  4  er der muligheder for at opleve herregårdsmiljøet omkring Vilhelms-
borg, hvor hovedbygningen i dag er indrettet som kursusvirksomhed, og avlsbygningerne fungerer som et 
moderne ridecenter. Brug evt. lidt ekstra tid til en tur i parken. To broer gør det muligt at krydse Giber Å 
og opleve åens forløb mellem stejle skrænter i skoven. 

Hvor Hovstien fra nord møder Vilhelmborg Skov går vejen på en dæmning med et stemmeværk, der re-
gulerer Vilhelmborg Sø. Ved siden af stemmeværket er der etableret et omløbsstryg for at sikre, at fisk kan 
vandre frit mellem Giber Åens øvre og nedre løb, som deles af dæmningen.

Turen fortsætter gennem den gamle klippede lindeallé og Vilhelmsborg Skov og følger flere steder Giber Å 
ganske tæt på. Vejen går under  5   Oddervej og svinger skarpt mod nord forbi Kærlighedskilden, inden den 
svinger mod landsbyen Fulden. Er man til fods, kan man følge den alternative rute tværs over engdraget 
Skalbjerg Mose mod Fulden.

I landsbyen Fulden   6  går turen igen tæt på Giber Å. Selve Fulden landsby ligger på sydsiden af den dybe 
og kuperede Giber Ådal midt i det 326 hektar store område omfattet af Fulden fredningen. Fredningen 
er gennemført for at beskytte de geologiske og arkæologiske interesser i landskabet og sikre borgernes 
adgang til området.

   7  Skovmøllen med Giber Å fortjener et ekstra ophold, hvor man går lidt på opdagelse i området. Giber 
Å er her opstemt med en lille møllesø og et spændende omløbsstryg, der skal sikre fri passage for fisk op 
ad åen. Det nuværende møllehus er fra 1859 og restaureret af Moesgård Museum i 1991. Vandmøllen er 
stadig funktionsdygtig, og i det gamle stuehus ved siden af møllen drives i dag ”Restaurant Skovmøllen.”

Fra Skovmøllen fortsætter turen ad Skovmøllevej øst om parken ved Moesgård Museum. Hvor vejen gør 
et skarpt drej mod øst  8  anes stadig en del gamle kulturspor i skoven. Tæt på den gamle hulvej er der 
spor af højryggede agre, og en stor fordybning i skovbunden er rester fra et kølerum brugt af den tidligere 
herregård Moesgård.

Turen kan afsluttes eller starte ved P-pladsen og ishuset ved Moesgård Strand.   9    Lige nord for ishuset 
ligger Strandmarken. Strandmarken er et stort overdrevsområde med spredte ene- og egetræer. I den 
nordvestligste del af Strandmarken markerer et velbevaret stengærde skellet ind mod skoven.
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