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Om Kulturringen

Sådan bruger du guiden

Kulturringen er en cykelrute – og meget mere
Det er 540 kilometer spækket med kultur- og naturoplevelser.
Ruten er delt op i 22 unikke ruter, hvor alle kan være med.
Vi håber, at denne guide vil give dig lyst og mod på at komme
op på cyklen og ud på opdagelse.

Kulturringen er én lang sammenhængende rute, som er delt
op i 22 mindre ruter. På oversigtskortet kan du se hvilket
nummer, de enkelte ruter har. Vær opmærksom på, at
numrene ikke står på skiltene ude på ruterne. Hver rute har
sit eget kort. Ikonerne på kortene henviser til faciliteter på
ruterne. Numrene henviser til de oplevelser, der er beskrevet.
Efter hver rutebeskrivelse finder du nyttige telefonnumre
og links. Til sidst i bogen finder du generelle gode råd til
cykelture. God fornøjelse.

Tæt på oplevelsen – ned i tempo
I denne guide beskriver tekst og billeder det, der venter dig.
Du kommer forbi museer, kunst, slotte, gravhøje, kirker og
andre spor i landskabet, som vidner om egens kultur. Du
møder blinkende søer, brusende hav og betagende bakker. Du
kommer til åer, høje udsigtspunkter, storbyen Aarhus, skove,
marker, landsbyer, stationsbyer og meget mere. Der er mange
gode steder at stå af, og mange gode argumenter for at tage
af sted sammen med børn, familie og venner.
Det skal være nemt at komme afsted
Alle kan bruge lidt hjælp til at komme afsted. I bogen finder
du derfor tips til, hvordan du forbereder dig og din cykel. Du
får også gode råd til overnatningssteder, spisesteder, indkøb,
transport og andet praktisk. Kulturringens ruter er planlagt,
så du nemt kommer til og fra ruterne enten med tog, færge,
turbåd, bil eller bus. Alle ruterne går ad asfalterede veje, og
indimellem vil der også være cykelsti. Ruterne er skiltet de
fleste steder. Så kan du finde vej, også selvom mobiltelefonen
er slukket.

Du kan følge Kulturringens skilte på det
meste af ruten. Du kan også hente ruten
digitalt på kulturringen.dk
6

Om Kulturringen

Ikonforklaring
Overnatning

Bademulighed

Toilet

Teltplads

Lystfiskeri

Cykelsmed

Spisested

Golf

Campingplads

Grillplads

Kanoudlejning

Udsigtspunkt

Madpakkehus

Togstation

Shelter

Borde/bænke

Regionalbus

Fortidsminde

Fugletårn

Parkering

Drikkevand

Indkøb

Båd- og færgefart

Sådan bruger du guiden

7

4

110
111

3

N

1 km

2

Holbæk

5

ALLINGÅBRO

Hollandsbjerg

Voer

Kare

Udby

Ørsted

7

Store Sjørup

6

8

HEVRING

1

Rutens længde

25,3 km

2m

33 m

På denne rute kan du både opleve det flade land
og bakker med udsigt over Randers Fjord og
Kattegat ved Djurslands nordkyst. Du kommer
forbi en herregård bygget i italiensk stil, dejlige
strande og særegne naturområder. Ved Kyst- og
Fjordcenteret vest for Voer kan alle udforske
naturen og dyrelivet i og omkring fjorden. Det
nordligste punkt på ruten er Udby.

Allingåbro – Hevring

Rute 13

Tørslev

Ingerslev

1. Allingåbro – tæt ved Randers Fjord
I Allingåbro starter ruten ved det rekreative område ved Alling
Å. Her ligger den gamle station kaldet Djursland for Fuld
Damp. Du kan leje kano og sejle syd mod Gammel Estrup eller
ud mod fjorden. Du kan også tage på tur med skinnecykel på
den nedlagte banestrækning mod Randers. Lige overfor finder
du shelters og mulighed for ophold på den smukke træbro
med brede siddeplatforme.
2. Italiensk stemning på Herregården Stenalt
Nord for Allingåbro kommer ruten forbi herregården Stenalt.
Det er en økologisk gård med en stor besætning af malkegeder. Stenalts gule hovedbygning - i palæagtig, italiensk
byggestil fra 1799 - dukker pludseligt og overraskende op.
Historien fortæller, at den daværende ejer på en af sine rejser
til Italien forelskede sig i en italiensk kvinde, som han ville
giftes med. Hun ville kun flytte til Stenalt, såfremt der blev
opført en bolig i italiensk stil. I gårdbutikken er der mulighed
for at købe stedets produkter såsom gedekød og mel. Der er
åbent efter aftale.
3. Voer
Turen går gennem Voer, som er endnu en af de små landsbyer
på turen. I Voer er der en landsbykirke. Voer Kirke har et
meget specielt tårn, som er blevet tilbygget i forbindelse med
en restaurering i 1590. Tårnet er et såkaldt styltetårn. Styltetårne er ret udbredte på Djursland men sjældne i resten af
Danmark. Mellem Voer og Udby følger ruten Fjordvej. Det er
en stille og smal vej, som næsten har karakter af cykelsti. Her
er man nærmest alene i verden.
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4. Kyst- og Fjordcentret og færgen Ragna
Mod vest er der ikke langt til Voer Færgested, hvor Kystog Fjordcentret ligger. Her står lystfiskere side om side,
når sildestimerne melder sig. Ved centret er der masser af
naturaktiviteter med naturvejledere for hele familien. Du
kan leje kano, fiske eller komme ud på det lave vand med
waders på. Det er muligt at spise sin madpakke her, og der
er legeplads til børnene. Overnatning er også mulig enten i
værelser eller shelters med adgang til bad og toilet. Der er
café på stedet, der sælger kage, is og drikkevarer. Fra Voer
Færgested kan du tage cyklen med den lille færge Ragna over
på den anden side af fjorden. Turen tager kun få minutter,
og du kan vælge at sejle frem og tilbage bare for oplevelsens
skyld. I det smalle stræde her, ligesom i Udbyhøj mod nord,
har der været færgedrift siden 1600-tallet med flere slags
færgetyper. På begge sider af fjorden er der, som en del af
Naturpark Randers Fjord, faciliteter til overnatning og fiskeri.
Der er blandt andet båd til Kanaløen, hvor man kan overnatte
i shelter.
5. Udby og Udbyhøj kabelfærge
Det nordligste punkt på ruten er byen Udby. Her er der smuk
udsigt over Randers Fjord. Den lille romanske teglstenskirke
ligger som et vartegn højt og synligt i den sydlige ende af
Udby. Alterkalken er et klenodie, der stammer helt tilbage fra
1677. En afstikker mod nord til Udbyhøj og færgestedet byder
på endnu en færgetur. Denne gang er det med en kabelfærge.
Det tager kun 4 minutter at komme over på den anden side.
Landskabet mellem kysten og Randers Fjord er meget frodigt,
og klimaet er mildt til gavn for eksempelvis frugtavl. Folkene
herude hævder, at de har de bedste æbler, man kan få. Mellem
Udby og landsbyen Ingerslev er der en fantastisk udsigt ud
over Kattegat mod øst.
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6. Estruplund Kirke og Gods
Estruplund Gods ligger lige ved ruten. Hovedbygningen er fra
1863 og er i privat eje. Overfor godset ligger Estruplund Kirke,
som rummer nogle fantastiske kalkmalerier. På kirkegården
er der et gravsted for engelske piloter, der blev skudt ned i
området under 2. Verdenskrig.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Allingåbro Hotel
Ørsted Kro
Kyst- og Fjordcentret

7. Paradiset, vadehavsøer og St. Sjørup
Ved gadekæret i St. Sjørup er der dømt pitstop. Her er
mulighed for at opholde sig på arealet omkring beboerhuset,
som ligger ved kanten af søen. Måske kan man komme indenfor i huset og benytte nogle af husets faciliteter. St. Sjørup
rummer et større sommerhusområde. Nord for St. Sjørup
ligger Paradiset, som er et smukt naturområde ejet af
Norddjurs Kommune. Her er der shelters og offentligt toilet.
Stil cyklen og følg stien ud til den fantastiske strandeng
og stranden. Det er muligt at gå ud til de skinnende hvide
sandtanger. Tidevandet bestemmer, om du skal gå gennem
vand eller ej. På sandtangerne er der flade bølgekrusninger
og en sjælden ro. Husk picnickurven, men hold øje med
tidevandet, hvis du vil holde kiksene tørre til den videre tur.
8. Hevring
Ruten slutter i landsbyen Hevring. Her kan du få dig en is ved
det lokale ishus. Det er også muligt at besøge det militære
øvelsesterræn, hvis der ikke er øvelse. Det er en sjælden
naturoplevelse. Læs mere om Hevring under rute 14.

Nationalmuseet har lavet en lydguide til nogle af
de bedste kalkmalerier i danske kirker blandt andet
Estruplund og Hornslet. Download app´en Øret til
Væggen i App Store eller Android Marked.
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Se også

kobu.dk

+4586481007

oerstedkro.dk

+4587508950

kystogfjordcentret.dk

+4586489685

visitdjursland.com

+4587521800

visitdjursland.com

+4587521800

Museer og gallerier
Se
Primitiv overnatning
Se

udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport
Randers Fjord Færgefart randersfjord-faerger.dk
Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Kanoudlejning
Djursland for Fuld Damp
Kyst- og Fjordcentret

dffd.dk

+4586480444

kystogfjordcentret.dk

+4586489685

Lystfiskeri
Køb fisketegn
Djursland for Fuld Damp

fisketegn.dk
dffd.dk

+4586480444

Øvrige links
Djurslands Strande
Aktiviteter i naturen
Allingåbro Portalen
Naturpark Randers Fjord

danmarksstrandguide.dk
natur-djursland.dk

+4587581200

allingaabro-portalen.dk
naturparkrandersfjord.dk
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Nyttig viden, inden du cykler
5 gode råd
1. Pump dækkene: Flade dæk gør cyklen tung, øger
modstanden og risikoen for punktering.
2. Smør kæden: Undgå rustne og snavsede kæder.
3. Stram op: Løse skruer, kæder og gear kan rasle og gå itu.
4. Indstil sadlen: Sæt dig i sadlen og træd pedalen i bund
med forfoden. Dit knæ skal være let bøjet. Sadlen skal
sidde vandret, men må gerne pege lidt nedad fortil aldrig opad. At cyklens størrelse passer er særlig vigtig,
når børn skal lære at cykle.
5. Pak cyklen rigtigt: Fordel vægten lavest muligt.
Gode ting at medbringe
Cykelhjelm, cykelpumpe, lappegrej og dækjern. Vandflaske
og måske lidt godt til dig og dine cykelvenner. Cykelkortet/
cykelguiden, telefon og opladerstik. Åndbart regntøj, let
overtøj og cykelbukser alt efter rutelængde og vejr.
Cykelbagage
Cykeltasker til at montere på bagagebæreren er gode. Så kan
du fordele vægten så langt mod jorden som muligt. Det giver
den bedste balance og mindste belastning. En lille cykeltaske
på styret med kortholder og plads til f.eks. pung og telefon er
også smart og anvendelig.
Cyklen med i tog og bus
Der er mange stoppesteder for tog og bus langs Kulturringen.
På Rejseplanen.dk kan du se hvilke togafgange, der medtager
cykler. I IC-tog skal du huske at bestille plads til cyklen.
Aarhus Letbane er togforbindelsen, der forbinder Aarhus
med oplandet via fem strækninger mod Odder, Hasselager,
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Brabrand, Hinnerup og Grenaa. Aarhus Letbanes kørerplaner
finder du på Rejseplanen.dk.
Alle regionale busser og X-busser medtager cykler. Dog ikke
i myldretid og kun, når der er plads. Der er ikke mulighed
for pladsreservation. Du skal købe en cykelbillet. Forvent, at
du selv skal placere cyklen i bagagerummet. Orienter dig på
Rejseplanen.dk og på Midttrafik.dk.
Cyklen med i bilen
Har bilen anhængertræk, kan du montere et cykelstativ. Hvis
du dækker bilens nummerplade, skal du have en såkaldt 3.
nummerplade. Husk også at fastgøre cyklernes forhjul med en
cykel-elastik. Du kan også få cykelholdere til tagbagagebærer.
Cykel og kanoferie
Flere kanoudlejere tilbyder bil og cykeltransport mellem
landingsstederne i forbindelse med kanopakketure. Kontakt
kanoudlejerne og campingpladser med kanoudlejning og spørg
om logistik og transportmuligheder. Se kanosiden.dk.

Nyttige links
Kulturringen.dk
Find cykelstier - danskecykelstier.dk
Digitalt kort med cykelruter og cykelstier - opencyclemap.org
Ruteplanlægger - aviki.org/da/denmarkbybike
Generelt - visitdenmark.dk
Shelters - shelterapp.dk
Overnatning i det fri - udinaturen.dk
Åbne kirker - vejkirker.dk
Arrangementer - kultunaut.dk
Cyklistforbundet.dk
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