(2) Egåen
Landskabet nord for Århus er et typisk østjysk bakkelandskab, der er formet af sidste istids gletchere og de
smeltevandsfloder, som løb under de massive ismasser.
Egådalen var for 12.000 år siden en sådan tunneldal,
hvor store smeltevandsmasser fossede mod vest, i
modsat retning af den mere fredelige Egås nuværende
østlige strøm. I 1987 vedtog man en lokalplan, som
sikrede en sti til offentlig færdsel langs Egåens udløb.
Stien længde er 2 km.

Stier
omkring
Vejlby-Risskov,
Skæring-Egå
og Lystrup

Vandre- og cykelruter
Bro over Egåen

Udgivet af Fællesrådet i Vejlby-Risskov,
Lystrup-Elsted-Elev fællesråd,
Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov og
Grøn Guide Århus Nord i samarbejde med
Århus Kommunes Naturforvaltning
under Magistratens 2. afdeling
Mollerup Skov

Foto: Thomas Djernæs

(1) Kystruten
På ruten langs Århusbugten passerer man Vejlby
Fed, Egåens udmunding, Egå Marina og Egå Strand.
Det første stykke er for gående, men fra arealerne
ved Gallo-gartneriet kan man også cykle. Er man
på cykel, må man ved Skæring bæk op på Skæring
Strandvej og derfra videre ad landevejene, til man
når Kaløvig bådelaug. Herfra er der stiforbindelse
til Studstrupværket. Undervejs er der forbindelse til
stierne ved Egåen (2) og Mindelunden (3).
Langs ruten er der mange fine badestrande, dog er
der badeforbud omkring Egåens udløb. Ligeledes
byder kyststrækningen på flere gode fiskepladser.
Ruten har en længde på ca. 12 km og fortsætter som
national cykelrute nr. 5, ”Østkystruten”.

Foto: Erik Stryhn Rasmussen

(3) Mindelunden, Skæring Hede og Kaløvig lystbådehavn
Skæring Hede er resterne af et tidligere militært øvelsesområde. De 11 ha, som ejes af Århus Kommune,
er i dag et rekreativt område. Størstedelen er bevokset
med skovfyr og birk med en åben lyng- og græsklædt
lysning. Foran en delvis sammensunket kuglefangsvold
findes en mindesten med navnene på de fem frihedskæmpere, som den 2. december 1943 blev henrettet af
besættelsesmagten på den daværende skydebane.
Gennem strandengen er der stiforbindelse til den
hyggelige Kaløvig lystbådehavn, som blev anlagt i 1967.
Stiernes samlede længde er 2 km.

(4) Servicevejen
Servicevejen strækker sig fra Skejbyvej til Studstrupværket. Vejen er anlagt i 1984 i forbindelse med etableringen af rørforbindelsen fra fjernvarmeværket til
det centrale Århus. Vejen er primært en servicevej
for Århus Kommunale Værker, men fodgængere og
cyklister er også velkomne. Servicevejen fører gennem
et varieret natur- og kulturlandskab. På højdedragene
ved Egå Havvej og Skejbyvej er der udsigt over Århus
og Egådalen. Undervejs passerer man bl.a. jernbanen,
dyrkede marker og en poppelallé langs Egåen. De
markante fjernvarmerør er et gennemgående tema på
store dele af ruten. Stien er egnet til cykling og ruten er
forsynet med informationsskilte. Ruten er ca. 15 km.

(5) Langs busvejen
Er man kommet ad Servicevejen (4) mod Skejby, kan
man fra Skejbyvej fortsætte langs Skejby Busvej. Fra
toppen af busvejen er der udsigt over Egådalen. Efter
Skejbygårdsvej kommer man forbi Skelager kirke
og via en tunnel under Nydamsvej kommer man til
udkanten af de to kolonihaveforeninger ”Risvangen” og
”Grænsen”. En lille stikvej til højre fører videre under
Vejlby Ringvej. Ruten, der er ca. 3 km, slutter ved
Gustav Holms Vej.

(11) Virup Skov
Den privatejede Virup Skov er på ca. 20 ha. og gennemskæres på østsiden af Skæring Bæk. Nord for
Virupvej ved Virup skole findes en helligkilde ved
foden af et gammelt asketræ. Det helbredende vand
siges at udspringe fra 40 meters dybde og snor sig
gennem Virup Skov i en vilter bæk i et dybt leje.
I den østlige ende af Virup Skov findes en af
områdets mange gravhøje fra bronzealderen.

(6) Mollerup Skov
Mollerup Skov domineres af bøg, eg, ask og kirsebær,
afbrudt af store åbne arealer, der giver mulighed for
et kik ud over Egådalen. Denne afveksling bevirker
sammen med fem småsøer, at der er grundlag for
et rigt dyreliv. Man kan møde fasaner, harer, ræve
og rådyr. Den 86 ha store skov er anlagt af Århus
Kommune i 1993-97. Ruten er ca. 2½ km.
(7) Kirkestien til Lisbjerg
Den gamle kirkesti fra Mollerup til Lisbjerg Kirke starter
på nordsiden af Skejby Nordlandsvej mellem industrikvarteret og Golfbanen. Herfra følger man asfaltvejen;
lige før Mollerup holder man til venstre forbi et par
golfbanehuller, inden man passerer en lille bro over
Egåen. På nordsiden af åen går man gennem enge
med et rigt fugleliv. I Terp fortsætter man til venstre ad
asfaltvejen ca. 200 m, inden kirkestien går i nordvestlig
retning mod Lisbjerg. Ruten er ca. 3,5 km.
(8) Engsø (planlagt)
Lystrup Enge har været drænet siden 1950’erne. Århus
Amt og Århus Kommune planlægger at etablere en
engsø i lighed med Årslev Engsø. 110 ha skal sættes
under vand. Søen vil tiltrække fugle og fisk - og naturinteresserede mennesker. Ud over naturgevinsten vil
søen fjerne en stor mængde næringsstoffer fra Egåen
og dermed bidrage til et bedre miljø i Århusbugten.
Stien rundt om engsøen vil blive ca. 4 km.
(9) Skårupgård Skov
Skårupgård Skov er med sine 46 ha den største
private skov i området. De brede stier byder på gode
vandreture i et forgrenet stinet. Navnet Skårupgård
er kendt fra slutningen af middelalderen. I 1522 blev
Skårupgård overgivet af kronen til privat eje. På
Skårupgård er der i dag ridecenter, og der er flere
ridestier i skoven. Lidt inde i skoven finder man en
gravhøj fra ældre bronzealder (1500 - 1000 f. Kr.).
Ved det gamle stendige kan man få et godt kig over
markerne mod landsbyen Elev og over Egådalen mod
Århus. Ellebækken udspringer i det sydvestlige hjørne
af skoven og fortsætter langs udkanten af Lystrup.
(10) Lystrup rundt
Lystrup byder på et forgrenet net af stier, der fører
gennem fem grønne områder. I det nordvestlige hjørne
finder man den fredede gravhøj ”Blindemandshøj”.
Stisystemet giver også rekreativ og fredelig forbindelse
til Lystrup skole, Elsted skole, beboerhuset og Lystrup
Kirke.

Mollerup Skov

Foto: Thomas Djernæs

Naturen omkring
Vejlby-Risskov, Skæring-Egå og Lystrup
Selvom området er godt udbygget, er her mange
muligheder for at komme væk fra de travle veje og
finde mere rolige strøg med mangfoldige naturoplevelser. Kortet viser de ruter, som på cykel eller
til fods fører ind til disse oplevelser. Nyd skovene,
strandene, markerne, gravhøjene, engene, kilderne,
bækkene, åen, søen og havet og pas godt på det
hele.
Det er ifølge naturbeskyttelsesloven på nærmere
vilkår tilladt at færdes i offentlige og private skove,
på uhegnede, udyrkede arealer og på befæstede
veje og stier.

Læs mere om regler for færdsel i naturen på
www.skovognatur.dk/Ud/Faerdsel/
eller på www.aarhus.dk/natur
Husk, du er gæst i naturen:
• Undgå at skade vegetationen.
• Undlad brug af åben ild.
• En af kommunens hundeskove findes i Mollerup
Skov. Her er det tilladt at lufte sin hund uden snor,
naturligvis forudsat at hunden er under ejerens
kontrol. På alle andre arealer skal hunden
holdes i snor.
• Rid kun på afmærkede ridestier.
• Benyt affaldsstativerne eller tag affaldet med
hjem.
• I private skove er færdsel tilladt på stierne.
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