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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
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Enestående naturområder, smukke autentiske
strande, oldtidsminder og flokke af hjorte.
Denne rute har lidt af hvert. Turen starter i
Hevring, hvor en særlig naturoplevelse venter.
Herefter cykler du mod børnevenlige strande
på Djurslands nordkyst. Fortidsminderne venter
ved Tustrup, og efter Nørager kommer lange
strækninger med plantager, skov, krat og moser,
hvor der er mulighed for at se krondyr.
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1. Hevring
Ruten starter i landsbyen Hevring. I sommerhalvåret holder
det lokale ishus i byens sydlige udkant åbent, og man kan
få sig en hjemmelavet isvaffel på friarealet. Her er der også
legeplads og multibane. Der er adgang til det militære øvelsesterræn Hevringlejren, når der ikke er skydeøvelser. Når den
orange kugle ikke er hejst, er der fri adgang til området. Der
venter en enestående naturoplevelse, da arealet både har
sø, mose, hede, skov, strandeng og vadehav, som tiltrækker
trækfugle, vadefugle og mange andre dyr. Besøgende skal
holde sig til stierne, men der er god information med regler
ved indgangen til området.
2. Hevringholm
På vej mod kysten går ruten forbi herregården Hevringholm.
Hovedbygningen er fra 1780, men herregårdens historie går
helt tilbage til 1300-tallet. I de første næsten 300 år var det
flere generationer af slægten Rosenkrantz, der ejede herregården. Der er ikke adgang til Hevringholm, men den er synlig
fra ruten.
3. Lystrup Strand og Rygårde Strand
Ved Lystrup Strand ligger der et sommerhusområde, som blev
etableret, før kystfredningen blev indført. Derfor kunne man
opføre sommerhusene helt tæt ved stranden. I begyndelsen
var det mest lokale folk, der byggede sommerhuse på endnu
ikke udstykkede grunde. I dag er det et velorganiseret
område, hvor der i stort omfang er opført nye og tidssvarende
sommerhuse. Men stedet har ikke mistet sin autentiske
stemning. Området er familievenligt med en smal sandstrand,
hvor vandet kun gradvist bliver dybt. Der er flere muligheder
for at gå en tur i strandengen og i de smukke lyngklædte
bakker. Hvis man bevæger sig nogle hundrede meter mod øst,
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kommer man til nabostranden Rygårde. Her er der en dejlig
badestrand, toilet og mulighed for at overnatte i shelters.
4. Stendysserne ved Tustrup
Ved Nørager skal du tage en lille afstikker mod øst på ca.
500 meter til fortidsminderne ved Tustrup. Her ligger der to
stendysser og en af Danmarks største jættestuer omkring
et centralanlæg, som er et såkaldt kulthus. Dysserne er fra
stenalderens første bondekultur fra omkring 3.200 f. Kr. Der
er et stisystem på ca. 3,5 km rundt i det smukke område.
Fra stien er der udsigt til Hevring Ådal, som blev formet af
smeltende indlandsis for ca. 15.000 år siden. Der er mulighed
for at overnatte i shelters, benytte bålpladsen og besøge
udstillingen i infohuset, hvor der også er toilet.
5. Nørager
Ruten passerer Hevring Ådal, hvor åen slynger sig gennem
det smukke landskab. I udkanten af byen passerer du Nørager
Kirke. Det er en romansk kirke med skib, kor og apsis i granitkvadre. Tårnet er lidt yngre. Byen har både vandrerhjem og
købmand, hvor du kan tage et stop.
6. Karhus Plantage
Mellem Nørager og Nimtofte går ruten langs med Karhus
Plantage. Ruten følger den smalle snoede vej med frit udsyn
over marker og små bakker. Undervejs kan du se nærmere
på vejboder med årstidens frugt og grønt eller dreje ind ad
Keramikvej og aflægge Pottehuset et besøg. 4 km fra Nørager
ligger landsbyen Fjerupgårde, hvor et lille underfundigt
dekoreret og velfungerende forsamlingshus ligger som faldet
ned fra himlen. De lokale kalder forsamlingshuset for Las
Vegas.
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7. Det vilde grønne bælte og krondyrene
Mellem Nørager, Tustrup og Ramten består landskabet af
kratbevoksning, storskov, moser og lavområder, som når helt
op til nordkysten ved Fjellerup. Området er præget af tidligere
tørvegravning, og i større arealer bliver der stadig afskrællet
muld til spagnum og potteplanter. Dette grønne bælte er
meget tyndt befolket og skaber idéelle rammer for hjortevildt
og store trækfugle som traner og gæs. Ravnene holder også til
i området. I skumringen og morgengryet kan du være heldig
at møde store flokke af krondyr, som er Danmarks største
landpattedyr.

Praktiske oplysninger

8. Djurs Sommerland og Nimtofte
Ruten krydser hovedvej A16. Ikke langt herfra ligger Djurs
Sommerland. Her er der masser af sjov for alle aldre.
Ruten slutter i Nimtofte, hvor der er indkøbsmuligheder og
campingplads. Læs mere under rute 15.

Fjellerup Strands Camping

Spise- og overnatningssteder
Ørsted Kro
Fjellerup Kro
Se også

oerstedkro.dk

+4587508950

fjellerupkro.dk

+4551532041

visitdjursland.com

+4587521800

Museer og gallerier
Se

visitdjursland.com

Campingpladser

Dalgaard Camping

fjellerup-strand.dk

+4586317116

dalgaardcamping.dk

+4586317013

hestehavencamping.dk

+4586317191

Skovgårde Bibelcamping skovgaardebibelcamping.dk

+4586317251

Hestehaven Camping

Primitiv overnatning
Se

udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport

Krondyrene her på Norddjursland nedstammer fra de
oprindelige dyr, som kom til Danmark efter istiden
for over 10.000 år siden. Bestanden har de seneste
år været stadigt stigende, og der skønnes at være
2.800 krondyr på Djursland. Over halvdelen befinder
sig i dette område på Norddjursland.

Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Lystfiskeri
Køb fisketegn
Øvrige links
Djurs Sommerland
Aktiviteter i naturen
Djurslands Strande
Hevring By
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fisketegn.dk

djurssommerland.dk

+4586398400

natur-djursland.dk

+4587521800

danmarksstrandguide.dk
hevringby.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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