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Baggrund og vision

Aalstrup Bylav/Foreningen Frysehuset har fra Od-
der Kommune modtaget midler til forprojektet, hvor 
idéer og ønsker er beskrevet og budgetlagt. For-
projektet danner udgangspunkt for myndighedsbe-
handling og ansøgninger om ekstern finansiering.

Der ønskes etableret en rundtur i landsbyen Aal-
strup med fortællinger om Aalstrup bys historie og 
formidling af konkrete anlæg som f.eks. gårde og 
huse, skole, transformer, frysehus og vandværk. 

En del af rundturen forløber over Fuglekærgaards 
arealer, hvorfra det vil være muligt i samarbejde 
med naboer at etablere vandrestien. 

Fra Aalstrup og mod syd er der indledt forhand-
linger med lodsejerne om afmærkning af private 
fælles veje frem til det eksisterende rekreative sti-

net, der er etableret af Århus Amt efter fredningen 
af Sondrup og Aakjær sydvest for Aalstrup i 1977.

Fugle Dam

Umiddelbart syd for Fuglekærgaard ligger søen 
Fugle Dam, der sandsynligvis blev anvendt som 
byens gadekær. Navnet Fugle Dam fremgår bl.a. af 
matrikelkortet, Originalkort nr. 1, fra perioden 1818-
1862.

Projektet ligger i fin forlængelse af et allerede udført 
grønt partnerskab om oprensning af Fugle Dam, 
og den genskabte sø vil kunne indgå i projektets 
formidling. Søen og arealerne omkring søen hører 
til Fuglekærgaard og afgræsses i dag af kvæg.

I nærværende grønne partnerskab er der indtænkt 
en mulighed for gennem en publikumssluse at 
skabe adgang til den oprensede Fugle Dam.

Projektbeskrivelse
Initiativet

Dette partnerskab udspringer fra lokale beboere 
i Aalstrup, som gerne vil sætte landsbyen på det 
rekreative Danmarkskort, idet kendskabet til både 
den lokale natur- og kulturhistorie ifølge initiativta-
gerne fortjener en større udbredelse.

Konkret har ejerne af slægtsgården Fuglekær-
gaard, allerede gjort egne arealer klar til at kunne 
rumme en vandresti, som partnerskabet arbejder 
på at forlænge, afmærke og formidle. 

Størstedelen af Fuglekærgaards dyrkningsjorder er 
skilt fra, men netop stiforbindelsen over gårdens til-
bageværende arealer er sikret ved skeldragningen i 
forbindelse med frastykningen.

Lokalt er der etableret en organisering af landsbyen 
i Aalstrup Bylaug, der har udgangspunkt i forenin-
gen omkring det oprindelige andelsfrysehus. 

Aalstrups samlingspunkt er i dag det gamle fryse-
hus, der er indrettet som fælleshus. Stisystemet får 
udgangspunkt ved netop frysehuset.

Partnerne

Partnerne er som udgangspunkt:

• Lodsejer Holger Lykke-Andersen, 
Fuglekærgaard

• Danmarks Naturfredningsforening, 
lokalkomiteen for Odder

• Aalstrup Bylav/Foreningen Frysehuset 
• Odder Museum/Moesgaard Museum

Odder Kommune følger arbejdet tæt

Fugle Dam er allerede oprenset via et grønt partnerskab
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Landsbyen Aalstrup

Gårdene i Aalstrup har – som mange andre lands-
byer i området – hørt under Aakjær Gods som 
fæstegårde. Aakjær Gods, som ligger umiddelbart 
nordvest for Aalstrup, kendes tilbage fra 1300-tal-
let og kom i 1400-tallet under bispestolen i Aarhus. 
Aakjær blev derfor krongods ved reformationen. 

Ved indførelsen af enevælden i 1660 gav kongen 
Aakjær videre til slægten Gersdorff, og siden har 
Aakjær – et af Danmarks største godser – været i 
privat eje. 

Efterfølgende ejere opførte nye gårde under Aakjær 
– bl.a. Uldrupgården umiddelbart sydvest for 
Aalstrup, som blev opført i begyndelsen af 1800-tal-
let som schäferi – det vil sige en særlig ejendom 
til fåreavl. Ved Aakjær Å mellem Uldrupgården og 
Aalstrup lå en fæstevandmølle under Aakjær, som 
kendes tilbage fra 1571 som Watzmølle – i dag 
Vadsmølle.

Fæstevæsenet blev gradvist afskaffet fra sidste del 
af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet. Fæs-
tebønder fik mulighed for at købe fæstegårdene 
og blive selvejere. Selvejet blev på dette tidspunkt 
også indført i de landsbyer, der hørte under Aakjær, 
og med selvejet fulgte et ønske om at ophæve den 
fælles drift af landsbyens jord og inddele landsby-
ens areal i større lodder til hver enkelt gård. 

Ved udskiftningen af Aalstrup blev næsten alle går-
dene liggende i byen, så Aalstrup blev udskiftet kun 
med udflytning af Damgaard nord for byen. Senere 
er smålodder solgt fra gårdene, og der er opstået 
mindre husmandsbrug i marken.

På målebordsbladet fra 1874 staves landsbynav-
net Olstrup. Huse og gårde ligger tæt sammen på 

Aalstrup på Målebordsbladet fra 1874
Aalstrup i dag

0                                           500 meter

0                                           500 meter

den vestlige side af en lavning, der strækker sig 
fra tørvemoser nordøst for byen og ned i kanten af 
den bymæssige bebyggelses østlige side. I byens 
sydligste udkant er et vandskel, hvor gården Fugle-
kærgaard som den eneste af byens gåde er bygget 
på højlandet øst for lavningen. 

Aakjær Gods er vist på målebordsbladet øverst til 
højre og Uldrupgården nederst til højre på kortet. 
Dèr imellem ligger Vadsmølle. Damgaard ligger øst 
for Aakjær.

0                                     1000 meter
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Midt i Aalstrup lå skolen, som var oprettet af He-
devig Margrethe Bornemann (1679-1749), der i 
1699 havde giftet sig med ejeren af Aakjær Gods. 
Hun bestyrede et legat, som hendes fader, der 
var biskop over Sjællands Stift, havde oprettet, og 
med dette legat støttede hun skolesagen i de byer, 
der hørte under Aakjær Gods – heriblandt Aalstrup 
Skole. På matrikelkortet 1818-1862 har skolens 
parcel matr. nr. 1.

Gårde og huse i Aalstrup er – som i de fleste andre 
landsbyer – blevet restaureret og moderniseret, 
men de ligger stadig tæt samlet i byen – stort set 
som på målebordsbladet.

Aalstrup transformer og frysehus – byens samlings-
punkt

Aalstrup tidl. skole i sin nuværende skikkelse

Ejeren af Fuglekærgaard har allerede på egne arealer forberedt en væsentlig delstrækning for den nye 
vandresti, der vil forbinde rundturen i Aalstrup videre mod syd til de offentlige og afmærkede stier fra fred-
ningen af Sondrup og Aakjær i 1977.
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Sommerfugle

Stien fra Ålstrup fører ind i et naturområde, der 
er helt unikt. Øst for Åkjær ådal er der sandjord 
med dejlige tørre bakker, der enkelte steder 
har karakter af overdrev. Det går mod vest først 
over i større partier ellesump, som igen går over 
i rørskov. Førhen bredte denne sig på begge 
sider af åen, men nu er store arealer afgræsset 
af køer til gavn for de extrem rigkær, der findes 
på begge sider af åen. Vest for åen ligger Uldrup 
Bakker, et stort sandjordsområde med masser 
af gammel og urørt egeskov.

For år tilbage var der her udbredte lyngområder, 
som på grund af manglende pleje nu næsten er 
forsvundet. Mod syd i bakkerne er der pragtfulde 
sydvendte skrænter ned mod fjorden, som giver 
et enestående microklima.

Hele denne utrolige variation danner grundla-
get for en flora og fauna, der er hel speciel. Det 
afspejler sig i bestanden af sommerfugle, som 
den lokale entomolog, Flemming Naabye fra 
Amstrup, har undersøgt gennem næsten 30 år. 

I det tidlige forår kan man iagttage de overvintre-
de eksemplarer af Citronsommerfugl, Nældens 
takvinge og Dagpåfugleøje. Først i maj kommer 
Aurora, Skovrandøje og de første Kålsommer-
fugle frem. På de tørre marker kan Blåfugle og 
Ildfugle ses. 

Midt på sommeren vrimler det med Randøjer 
og Bredpander, og hvis man er heldig, kan den 
pragtfulde Iris sommerfugl ses. Den søger ikke 
til blomster, som andre sommerfugle gør. Den 

foretrækker ildelugtende ting som kokasser og 
lignende. Den holder gerne til ved et stort egetræ, 
hvor den fra en højtliggende udsigtspost holder øje 
med sit pastorat. På de samme egetræer kan Blå-
hale ses. Hen på sommeren og langt hen i efteråret 
er der mange Admiraler og Tidselssommerfugle, 
ligesom Citronsommerfugl, Nældens takvinge og 
Dagpåfugleøje igen dukker op.

Det er ingen hemmelighed, at dagsommerfuglene i 
Danmark har det skidt. Det skyldes, at levestederne 

ødelægges og omdannes til agerjord. Når han 
og hun af dagsommerfuglene finder sammen til 
parring, sker ved ved hjælp af synet, og de ser 
meget dårligt. Der skal derfor noget af et held 
til, at en han finder frem til en hun på en anden 
lokalitet. 

Helt anderledes er det med natsommerfuglene. 
De finder sammen ved hjælp af lugtesan-
sen, og den er formidabel. En nyklækket hun 
udsender feromoner, som hannen kan lugte 
på mange hundrede meters afstand. Det kan 
bedst illustreres ved, at Flemming Naabye af 
de i Danmark hjemmehørende 84 dagsom-
merfuglearter har konstateret 39 i området, 
svarende til lidt under halvdelen. Af 873 hjem-
mehørende natsommerfugle er det registrerede 
antal 583 eller ca. 2/3.

Blåfugl

Nældens Takvinge
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Formidling og afmærkning

Afmærkningspæle, piktogrampæle og 
ruteafmærkninger 

Det anbefales, at anvende Naturstyrelsens skilte-
koncept til al formidling i Aalstrupområdet, hvilket 
er i overensstemmelse med en pricipvedtagelse i 
Odder Kommunes Grønne Råd. 

Signalfarver på træværk går på at vise publikum, 
om man befinder sig på private eller offentlige area-
ler. Til signalfarverne knytter sig forskellige færd-
selsregler jf. vejloven og naturbeskyttelsesloven.

Af historiske grunde anvendes rød for statslige 
arealer, sort for kommunale arealer og offentlige 
veje og stier samt brun for private arealer og private 
veje og stier. 

Formidlingsindsats

I forbindelse med en forbedring af adgangsmulig-
hederne ved Aalstrup, er det også ønsket at etab-
lere formidling, der omhandler områdets gode histo-
rier. Disse historier skal gøre det muligt for gæsten i 
landskabet at få et større udbytte af besøget.

Historierne skal også medvirke til at skabe et øget 
tilhørsforhold for den lokale beboer samt kunne an-
vendes i undervisningsmæssig sammenhæng. Det 
er tanken, at Odder Museum inddrages i formid-
lingsarbejdet.

Der ønskes derfor opsat kort- og infotavler samt 
digitale fortællinger via QR-koder på centrale steder 
langs de opgraderede stier og ved P-plads etc.

Aalstrupstien

Private områder
Kommunens område
Statens område

Afmærkningspæle

A2-skilte

Ældre formidlingsmateriale – opsat af Aarhus Amt 
– vil det være oplagt at renovere og føre ind i det 
vedtagne skiltekoncept.Højskilt

Informationsflade
totalareal 99 x 74 cm
synligt 99 x 70 cm

10 x 4,5 cm

10 x 4,5 cm

Fals 2 cm

Fals 2 x 2 cm
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Eksempler på 
A2-kortbord og 
A3-infotavler 
fra Tunø

Højskilt, A2- og  A3-kortborde

Et A2-kortborde ønskes opsat ved frysehuset.

Endvidere er det ønsket at opsætte 3-4 A3-tavler 
med natur- og kulturhistorisk information langs 
ruten.
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A3-skilte
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Digital formidling  

Flere steder i f.eks. Odder Kommune er der 
etableret digital formidling, hvor man via 
mobiltelefonen kan ”ringe til en historie” eller 
scanne en QR-kode, som leder til en hjemmeside 
med historier, videoer, billeder, lydfiler etc.

Den digitale formidling vil i de kommende år blive 
videreudviklet og drage fordel af de teknologiske 
landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt 
at etablere formidling via de meget fleksible mulig-
heder, der knytter sig til, at publikum selv er i besid-

delse af det nødvendige værktøj – den moderne 
smartphone med indbygget gps. 

Blandt de største svagheder kan nævnes den 
variende dækning af mobilsignalet, behovet for at 
kunne oplade mobiltelefonerne og til en vis grad 
omkostningerne til at downloade information. 

Mobil digital formidling kan supplere opsætning 
af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke 
erstatte disse måder at formidle på, som hver især 
har deres styrker og svagheder.

Generelt er mobile websites bredere anvendelige 
end applikationer, som skal designes i flere udgaver 
til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige 
typer af smartphones. 

Der er udviklet et mobilt website – oplevHorsens-
Fjord.dk – som formidler data fra forskellige natio-
nale platforme som udinaturen.dk, historiskatlas.dk 
og fra GuideDanmark.dk. Data vises på baggrund 
af opdaterede digitale kort fra GeoDanmark.

QR-koder i Odder Kommune

I det grønne partnerskab ved Hov, som blev indviet 
i 2014, har Odder Museum / Moesgaard Museum 
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udarbejdet en række digitale fortællinger, som er 
speaket på dansk, engelsk og tysk. 

Disse historier er indlæst på HistoriskAtlas.dk, og 
langs en afmærket Kyststi er der opsat ca. 25 QR-
koder, hvor man kan hente historierne.

En tilsvarende indsats er også realiseret på Tunø 
gennem et grønt partnerskab.

Også i Aalstrup ønsker partnerskabet at få del i 
digital formidling.

Markedsføring

Markedsføringen af de muligheder, der opstår gen-
nem partnerskabets aktiviteter, vil ske på Odder 
Kommunes hjemmeside – www.oddernettet.dk 
– og via turistorganisationen Kystlandet –  
www.kystlandet.dk – som bl.a. dækker området 
omkring Horsens Fjord.OplevHorsensFjord.dk
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Billederne viser et eksempel på en indsats ved 
hjælp fra frivillige på Tunø. Arbejder, som kræver 
farligt værktøj udføres normalt af professionelle, så 
sikkerheds- og forsikringsforhold er varetaget kor-
rekt. Under kyndig ledelse af f.eks. Naturstyrelsens 
snedkere kan frivillige etablere bord/bænke-sæt, 
nedgrave skiltestandere etc. og stå for almindelig 
klargøringsarbejder, renholdelse m.v.

Frivillig indsats

Der er tanken, at lokale kræfter på frivillig basis bi-
drager til etableringen af partnerskabets aktiviteter 
med en praktisk indsats.

Det handler typisk om opgaver, som lokalbefolknin-
gen selv kan udføre med vejledning fra professio-
nelle aktører som f.eks.:

• Nedgravning af borde/bænke-sæt
• Nedgravning af afmærknings- og rutepæle
• Nedgravning af stativer til informationstavler
• Klargøring af arealer til f.eks. parkering
• Deltagelse i naturpleje- og oprydningsopgaver

Aalstrup Bylav/Foreningen Frysehuset og Dan-
marks Naturfredningsforening vil kunne stå for 
indkaldelse af frivillige og udarbejdelse af arbejds-
programmer, fremskaffelse af værktøj etc. 

Der budgetteres med, at frivillige kræfter vil kunne 
levere i alt 215 frivilligtimer i projektet. 
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Økonomi
Økonomisk administration
- momsafløftning/mellemfinansiering

Finansieringen af partnerskabets aktiviteter skal fin-
des fra forskellige kilder, men der skal aflægges et 
samlet regnskab. Tilskudsmidler kan nortmalt først 
udbetales, når hele projektet er udført. 

Det betyder også, at partnerne har anmode om, at 
Odder Kommune går ind med en overordnet rolle 
som ansøger og praktisk administrator på økonomi-
ske bidrag til projektet på vegne af partnerskabet. 

Dermed kan kommunen sikre moms-afløftning på 
offentligt retlige midler og anmodes om at stå for 
mellemfinansiering, indtil det endelige regnskab kan 
aflægges og bidragene hentes hjem.

Driftsbudget 
- forventede driftsudgifter og driftsansvarlig

Som udgangspunkt vil der ikke fra partnerskabets 
side blive igangsat aktiviteter, der ikke er efter-
spurgt, og som derfor ikke har en driftspartner. 

Ejerskabet til de aktiviteter, som det lykkes at finan-
siere, vil derfor blive fordelt mellem partnerne, der 
påtager sig driftsansvaret. 

Odder Kommune vil blive ansøgt om at stå for 
driften af nogle af de mere tværgående delprojekter 
som f.eks. stier og formidling.

Aalstrup set fra Fuglebjerggaard

Indkørslen til Aalstrup fra syd


