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Gennem ådale
Karakteristisk for ruten mellem Skanderborg og Århus 
(23 km) er, at den næsten i hele sin længde krydser eller føl-
ger større vandløbsdale. Mod vest krydser den Illerup Ådal,
midtvejs følger ruten den vestlige del af Jeksendalen og den
snævre del af Århus Ådal, medens den østlige del ligger i
eller langs med den brede del af Århus Ådal. Kun mellem
Illerup Ådal og Jeksendalen går ruten gennem et højtliggen-
de bondeland med levende hegn og små vandhuller. På
denne del af ruten kan man således opleve flere af de ådale,
der er så karakteristiske for det østjyske landskab. Mellem
Skanderborg og Jeksen og forbi Tarskov og Harlev Vand-
møller benyttes mindre befærdede kommuneveje. Den
egentlige rute starter/slutter, hvor Gl. Randersvej støder til
Sverigesvej i den nordøstlige udkant af Skanderborg. Mel-
lem dette sted og vandrerhjemmet/campingpladsen kan
man enten gå gennem byens hovedgade til slotsbanken og
derfra langs søen, eller man kan tage Turbåden „Dagmar“
fra Søsporten til vandrerhjemmet i Dyrehaven. 
På denne del af ruten er der følgende seværdigheder:

Slotsbanken 
med slotskirken er resterne af det tidligere Skanderborg
Slot. Slottet blev i tidlig middelalder opført på en kunstig
borgbanke mellem to søer. Helt op til ca. 1600 var slottet
blandt de mest betydningsfulde i landet. Da det senere
mistede sin betydning, og tillige var umoderne, blev det
revet ned, og kun kirken fik lov at stå. (Åben om dagen)

Skanderborg Bymuseum
viser bl.a. fund fra Illerup Ådal.

Illerup Ådal
er berømt blandt arkæologer, idet man her har gravet
mængder af krigsudstyr op fra dalbunden. Man ved, at det
er et offerfund fra jernalderen, men den videre historie
arbejder Moesgård Museum endnu på at kaste lys over.

Jeksendalen 
er en meget smuk hesteskoformet erosionsdal med stejle
skovdækkede dalsider. Mellem Jeksen og Fusvad følger
ruten stisystemet i Jeksenfredningen. Turen gennem Jek-
sendalen er en stor oplevelse, idet den høje løvskov, ruten
passerer igennem, er levested for mange fugle f.eks. Grøn-
spætte, Spurvehøg og Bogfinke. Langs Jeksen Bæk ses Isfugl
og om vinteren Vandstær.

Tarskov Mølle og Harlev Mølle 
der begge er beliggende ved Århus Å. Ved begge møller har
der tidligere været mølleri. (Privatejede – ingen adgang).
Tarskov Mølle har overnatning gennem „Bondegårdsferie“.

Brabrand Sø 
med de karakteristiske flydende øer af sø-kogleaks, er en af
Østjyllands mest fuglerige søer. I og ved søen kan bl.a. iagt-
tages Toppet Lappedykker, Rørhøne, Blishøne, Vibe og
andefugle. I skoven syd for søen ruger Musvåge, Tårnfalk
og Natugle. Fuglene ses bedst fra fugletårnet nær Stavtrup
Station.

Vandreruten slutter/starter, hvor Brabrand Stien udgår fra
Søren Frichsvej. Herfra kan man går videre til Århus bymid-
te eller tage bussen linie 8 til vandrerhjemmet i Risskov.

Oplev skovene, ådalene og de
mange søer på en vandretur
mellem Århus og Silkeborg
over Skanderborg og Ry.
Ruten går bl.a. gennem „Det
Midtjyske Søhøjland“.
Vandreruten, der er på ca. 64
km, kan i sommerperioden
kombineres med en sejltur på
Gudenåen og søerne mellem
Silkeborg og Ry og på Skan-
derborg Sø.
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