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Om Kulturringen
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. 

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. 

Sådan bruger du guiden
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. 

Overnatning

Teltplads

Spisested

Grillplads

Madpakkehus

Borde/bænke

Fugletårn

Indkøb

Bademulighed

Lystfiskeri

Golf

Kanoudlejning

Togstation

Regionalbus

Parkering

Båd- og færgefart

Toilet

Cykelsmed

Campingplads

Udsigtspunkt

Shelter

Fortidsminde

Drikkevand

Om Kulturringen Sådan bruger du guiden

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

Ikonforklaring
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Rute 15

Nimtofte – Thorsager
Ruten mellem Nimtofte og Thorsager byder 
både på nervepirrende aktiviteter i Djurs 
Sommerland, smukke udsigter over lave enge, 
middelalderkirker og skønne småbyer med 
forskellige faciliteter og tilbud. Særligt Kolindsund 
og de smukke lavbundede naturområder præger 
dele af ruten.

Rutens længde 18 km

4 m
39 m

1 km
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1. Nimtofte
Nimtofte er en familievenlig by med mange fælles aktiviteter 
på kryds og tværs. Byen har både et erhvervsråd, et distrikts-
råd, en kulturhusforening, en friskole og en borgerforening. 
Der er også indkøbsmuligheder samt en campingplads og to 
golfbaner. I byen ligger også en landsbykirke, der delvist er fra 
1100-tallet og et gammelt fint apotek, der er bygget i 1903. 
Nimtofte Å løber så smukt igennem byen lige ved det gamle 
apotek. Hvis der er behov for endnu mere fart, end cyklen kan 
klare, så ligger Djurs Sommerland kun et par kilometer nord 
for Nimtofte. Du finder det ved hovedvej A16. 

2. Koed
Den lille Koed by har en fin lille middelalderlig landsbykirke, 
der formentlig er bygget i 1200-tallet. Specielt indgangspartiet 
med det fine solur er forunderligt. Koed ligger tæt på Kolind og 
Kolindsund. Der er to fugletårne i området. Det ene ligger lige 
ved ruten tæt på Koed. Det andet ligger lige efter Kolindbro 
på vejen ind mod Kolind. Her er det også muligt at opleve 
naturfænomenet Sort Sol, når tusindvis af stære samler sig 
ved Kolind Engsø. Der er infostandere og foldermateriale på 
stedet. I Kolind er der togstation, gode indkøbsmuligheder og 
adgang til omfangsrige systemer af kanaler og Sivested Odde i 
Kolindsund. Hvis du tager en afstikker fra Kolind mod Nødager, 
kan du besøge Skandinavisk Dyrepark og møde ulve, elge og 
bjørne i frie naturanlæg.
 
3. Kolindsund
I stenalderen gik Kolindsund fra Grenå i øst til Randers Fjord 
i vest. Hele det nordøstlige Djursland var dengang adskilt 
fra resten af landet. Senere tilsandede fjordmundingen, og 
Kolindsund blev til en lavvandet sø. I det lave vand voksede 
store rørskove. Siden er området blev afvandet ved hjælp 

Rute 15
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af talrige kanaler, diger og pumper, så man kunne bruge 
den oprindelige havbund til landbrugsjord. Der er et rigt 
dyreliv i området, og det er også godt at fiske her. Der, 
hvor ruten krydser vejen mellem Ryomgård og Kolind, kan 
du se udkanten af Kolindsunds lavbundede naturområder. 
Vejen mellem Korup og Ryom Å snirkler sig igennem et 
herligt område med huse, skov og enge. Tag et smut forbi 
den lille smukke landsby Skarresø, som omkranser en sø. 
I Skarresøhus kan man komme på kursus i at lave mad af 
ukrudt og spiselige blomster.

4. Mesballe ved Ryomgård
Fra Mesballe kan du tage en afstikker mod nord ud over et 
smukt engområde til Ryomgård. Det første du møder i byen, 
er den fine gamle herregård Gl. Ryomgård. På venstre side af 
vejen ligger togstationen og Djurslands Jernbanemuseum. Der 
er gode indkøbsmuligheder i Ryomgård. I udkanten af byen 
mod Kolind ligger Vallum Sø smukt i skoven.

5. Thorsager
Mellem Tjerrild-krydset og Thorsager går ruten ind 
igennem et gammelt sommerhusområde i skoven. Langs 
sommerhusområdet går jernbanen. Toget vil standse her, når 
den nye letbane fra Aarhus til Grenå åbner i løbet af 2019. I 
den ældste del af Thorsager er der gode indkøbsmuligheder. 
Jyllands eneste rundkirke ligger her på bakken. Kirken er fra 
1200-tallet og er et besøg værd. Du kan komme helt op i 
tårnet. For foden af kirken bag forsamlingshuset er der borde 
og bænke ved byens lille sø, kaldet Andedammen. Læs mere 
om Thorsager under rute 16.

Rute 15 Rute 15

Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Lübker Golf Resort lubker.com +4538408000

Sanggården sanggaarden.dk +4528796099

Kærgårdens Værelser kaergaarden.net +4522416344

Se også visitdjursland.com +4587521800

Museer og gallerier

Se visitdjursland.com

Campingpladser

Djurs Hytteby og Camping         djurshytteby.com +4586398500

Primitiv overnatning

Se              udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport

Tog og busser       rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Lystfiskeri 

Put & Take Moesholm moesholm.dk +4540795215

Se også                visitdjursland.dk / fisketegn.dk

Øvrige links

Djurs Sommerland         djurssommerland.dk +4586398400

Aktiviteter i naturen natur-djursland.dk +4587521800

Djurslands Strande danmarksstrandguide.dk

Guide                              nationalparkmolsbjerge.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, 

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

Nyttig viden Nyttig viden
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