
Naturen 
er åben
SPOR åbner naturen. I samarbejde med  
danske landmænd, lodsejere og frivillige kræfter 
byder SPOR velkommen til oplevelser i det åbne  
landskab. SPOR er trampestier på landbrugsjord  
i hele Danmark, og du er velkommen til at  
være med.

For mere information om SPOR generelt kontakt  
SPOR, Axeltorv 3, 1609 København V eller ring 33!39!40!90 
www.spor.dk

Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og sporet er åb-
net for færdsel til fods. Sporet kan delvis være trampestier, 
og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.

Praktiske 
oplysninger

SPOR er støttet af Nordeafonden og Miljøministeriet. I sam- 
arbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, 
Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Jægerforbund.

Region
Midtjylland

Skrevet af Mogens Brøchner-Nielsen og Poul H Poulsen

Mårslet til  
Moesgaard 
Strand

SPOR1106

Lodsejeren vil gerne fortælle om, hvad der sker i landskabet 
lige nu. Du er velkommen til at ringe: 
Poul H. Poulsen, 28 11 65 36 eller  
Jørgen Brandt 29 79 02 64, begge Mårslet.

Dyr du møder på turen
Fasan 
(Phasianus colchicus)
Hønsefugl på størrelse med tamhøne Meget almindelig yng-
lefugl, der oprindelig er indført fra Kina. Hanen er kobberbrun 
med mørke og lyse tegninger, grønt hoved med rødt parti 
omkring øjet. Hunnen i mere brune nuancer. Ses hele året.

Agerhøne 
(Perdix perdix)
Lille buttet hønse fugl med korte afrundede vinger og kort 
hale, ca. 30 cm lang. Rødbrun og grålig med smukke far-
vetegninger. Findes i det åbne kulturlandskab på marker og 
enge. Var tidligere meget almindelig ynglefugl herhjemme, 
men er i de seneste årtier gået kraf tigt tilbage. Ses hele året.

Hare 
(Lepus capensis)
Stor og velkendt gnaver med store øjne og meget lange ører: 
Almindelig i hele landet og særligt knyttet til det åbne kul-
turlandskab. Pelsen er gråbrun på ryg og sider, og hvid på 
bugen. Bliver 50-70 cm lang og vejer ca. 4 kg. Får 3-4 kuld 
killinger om året, hver med 1-5 unger.



Velkommen på sporet
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Se efter den gule 
folderkasse, her 
starter sporet.

nede den mod en høj bro over et vand; det ene hjul gik uden-
for, jernrækværket på broen brast, og hestene rev remme og 
tøj itu, løb af sted og slæbte kammerherren med; jeg så den 
ene baronesse ligge på ansigtet hen ad vejen; men jeg sad 
ganske roligt i vognen. Ingen af os kom noget til; men De kan 
tro, at da jeg siden lå i min seng, takkede jeg ret i mit hjerte 
Vorherre for, at jeg lå der med hele lemmer.« 

5 — Markskel Høj 
Skrænterne langs Giber Ådal var i oldtiden tæt belagt med 
både gravhøje og stendysser, men kun få er bevaret til i dag. 
Den afgravede Markskel Høj er en af disse, som ud fra højens 
beliggenhed 62 meter over havet, sikkert stammer fra bron-
zealderen. Fra Markskel Høj er der en formidabel udsigt mod 
nord mod Jelshøj og Holme Bjerge. Fra Beder til Fløjstrup 
Skov udgøres sporet af private grusveje, skole- og kirkestier. 

6 — Moesgaard Strand 
Sporet ender ved Moesgaard Strand. Herfra er der sammen-
hængende stier i skoven langs stranden, nordpå til Aarhus. 
Markerne som sporet passerer, hører alle ind under større går-
de, der fortrinsvis drives med planteavl. Afgrødetyperne veks-
ler mellem hvede, byg og raps. Selv om afgrødetyperne ikke 
er så mangfoldige, som mange andre steder, er der et me-
get frodigt dyreliv. De udyrkede arealer langs åen og skoven 
er hjemsted for hjortevildt, harer, fasaner, agerhøns, ænder og 
skovduer. Hvis stien benyttes tidligt om morgenen eller om af-
tenen, er der næsten garanti for at træffe vildt undervejs. 

det omkringliggende parkanlæg, nærliggende lystskov og al-
leer. Tidligere lå på stedet en større sædegård, Skumstrup, 
hvis rester ses i parken øst for hovedbygningen. Den nuværen-
de hovedbygning er opført i klassicisme i 1842. De markan-
te avlsbygninger i kampesten stammer fra 1853. I 1973 blev 
Vilhelmsborg købt af Aarhus Kommune, hvorefter Danmarks 
Nationale Hestesportscenter blev etableret i avlsbygningerne. 
Nye trænings- og opvisningshaller blev opført, og det engelske 
parkanlæg fra slutningen af 1800-tallet er genskabt med et net 
af gangstier i og omkring parken. Fra Vilhelmsborg løber sporet 
ad skovstier under Oddervej til Beders sydlige udkant, hvor den 
private grundejerforenings stier indgår.

3 — Den tidligere sø
Giber Å er nu tilbage i sit oprindelige spor, efter at Vilhelmsborg 
Søen under kraftige regnskyl i 2015 brød igennem dæmningen, 
der i sin tid blev bygget, for at der kunne etableres en turbine, der 
leverede strøm til Vilhelmsborg Gods. Giber Å løber i en tunnel 
under Hovstien, som er en del af den reetablerede dæmning. 
Det er et smukt sted med borde og bænke og træskulpturer og 
området inviterer til fordybelse, leg og afslapning.  

4 — Giber Bro 
I 1853 opholdt H.C. Andersen sig på Vilhelmsborg og besøgte 
blandt andet Moesgaard. En nat på vej tilbage fra Moesgaard 
passerede selskabet den bro over Giber Å, som ligger lidt vest 
for Oddervej. H.C. Andersen beskriver hændelsen som følger: 
»Den vogn, jeg var på, blev kørt af kammerherren; i farten tør-

Dette spor starter nord om Mårslet Station eller 
fra Langballevænget i Mårslet. Mårslet er opstået 
hvor 3 veje krydser Giber Å, cirka 10 km syd for 
Aarhus. 

Mårslet er et godt eksempel på en velplanlagt og vellykket ud-
vikling af en landsby til en forstad til Aarhus. Byen har bevaret 
sin oprindelige stjerneform, og består af 2 kiler med bebyg-
gelse, adskilt af to grønne kiler der omkring åen går helt ind til 
byens midte ved kirken.

1 — Giber Å 
Kort efter de 2 startstederfølger sporet mange steder forløbet 
af Giber Å). Åen løber i en varieret erosionsdal med afvekslende 
vegetation af løvskov, dyrkede arealer, enge og overdrev. Un-
dervejs passerer Giber Å Vilhelmsborg, Fulden Mølle og Mo-
esgaard Skovmølle. På strækningen findes endvidere Rokballe 
Mølle nord for Beder. Denne mølle blev ikke drevet af vand fra 
åen, men i stedet fra kilder i bakkerne syd for møllen. Der er en 
god bestand af ørreder i Giber Å. 

2 — Vilhelmsborg 
Vilhelmsborg er et eksempel på en senere dansk herregård. 
Kendetegnene er de højtliggende hoved- og avlsbygninger, 
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Ruten er på sporet 
afmærket med gule 
trekanter på pæle.


