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OMKRING AMSTRUP

Med Amstrup som centrum kan man opleve en enestående variation  af  landskab,  
planter,  dyreliv og  kulturhistorie. Oplevelsen kræver to ting: At  man  tager  trave-
skoene på, og at der desuden til stadighed gøres en indsats for at bevare  områdets  
kvaliteter   -   både  af  myndigheder, beboere og besøgende.
I de følgende afsnit beskriver vi - en gruppe beboere - områdets natur, landskabet og 
kulturhistorien. Naturligvis med den hensigt, at vi gerne deler områdets muligheder 
med andre, men også for at pege på, hvordan, vi mener, områdets værdier bevares.

Naturen 

Nord og nordøst for Amstrup er der fortrinsvis landbrugsland med store sammenhæn-
gende marker. Kun ganske få levende hegn har overlevet. I mosen mellem Aalstrup 
og Falling er der nogen natur tilbage, men her trives den til gengæld godt. Især ande-
fuglene kan lide at være der, og så har grågåsen fundet stedet egnet som yngleplads.
Øst og sydøst for byen findes det fugtige område, der danner afslutningen på Lerdrup 
Bugt, hvor et utal af vadefugle som lille kobbersneppe, ryle, regnspove m.m. holder 
til. 
Syd for Amstrup ligger Amstrup Skov, som fortrinsvis er sandjord. Her var sandflugt 
førhen et stort problem for egnens beboere. Selv om det er mager jord, så finder vi al-
ligevel midt i det hele en stor mose, hvor der blev gravet tørv så sent som midt i 
1950´erne. Her ser man ofte hejrer, især i sensommeren, og skarverne sidder på række 
og tørrer fjer med udspilede vinger. Mange skalleslugere og andefugle, bl.a. troldand 
og hvinand raster der forår og efterår. Området er helt forskelligt fra marklandskabet 
nord for Amstrup. Her syd for landsbyen dominerer de mange levende hegn, og sam-
men med småskovene giver de gode livsbetingelser for dyrelivet. Derfor er der rigt på 
rådyr, ræv, grævling, egern, fasan o.s.v. Langs Jensnæs kyster har vi fornøjelse af fug-
lelivet fra Alrøs Poller, og om vinteren holder store flokke af sangsvaner koncert på 
Amstrup Red om natten, efter de om dagen har fourageret på de omkringliggende 
grønne hvede- og rapsmarker.
Mod    vest    og    nordvest   har   vi   de  frodige   Amstrup   Enge,  som  gennem-
strømmes af Aakær Å.  Her  findes  flere  ”ekstrem-rigkær”,    der     som     navnet  
antyder,  indeholder  mange og specielle plantearter.    
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I    småskovene     er    den 
velduftende     liljekonval    
ikke    noget særsyn,   og   
den   skønne     majgøgeurt 
findes  i  de  fugtige  områ-
der, hvor også gul  frø-
stjerne  træffes  i  rigt   mål  
langs med   engens   grøfter.   
Til gengæld er engblomme,  
som førhen var ganske al-
mindelig, blevet meget svær 
at finde.

Majgøgeurten i Amstrup Enge                                   
          

En anden plante, man også kan træffe ude i engen, er tiggerranunkel. Den har fået sit 
navn, fordi tiggerne i gamle dage brugte at smøre saften fra planten på hænderne og i 
ansigtet, og da saften er ætsende, fremkaldte den vabler på huden, og så gav folk tig-
gerne en ekstra skilling.
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             Tiggerranunkel
Store dele af området henligger som rørskov, hvor der er et rigt og varieret dyreliv. 
Her ses rørhøgen patruljere, og der er musvåger og andre rovfugle. En aftentur ud 
over engen i maj kan give den store oplevelse at høre dobbeltbekkasinen - eller horse-
gøgen, som den blev kaldt i gamle dage - markere sit territorium ved at flyve højt 
over dette for så med udspilet hale at dykke, hvorved de to yderste halefjer frembrin-
ger en brægende lyd. Rørspurven er her i stort antal, og indimellem kan man være hel-
dig at iagttage små flokke af skægmejser. I åen er der ørred, og langs med den kan 
man en sjælden gang på kolde vinterdage se og høre isfuglen. Fiskehejren træffes ofte 
i de små tilløb til åen; i ellesumpene holder træløber og flagspætte til, og fra de små 
pilekrat lader nattergalen som regel sine triller lyde det meste af dagen og natten med 
i maj og juni, men den er desværre blevet sjældnere i de senere år. I småskovene rundt 
om ådalen får udgåede træer som regel lov til at blive stående til gavn for svampe, in-
sekter og fugle, især spætterne.
Mod vest ligger Uldrup Bakker, der med rette bærer navnet ”området med de skønne 
udsigter”. Jorden er mager, førhen var her store arealer med lyng. Man kan stadigvæk 
finde lyng, men her som så mange andre steder er opvækst af træer - især eg - samt 
græsplanten bølget bunke, der stortrives på grund af den gødningsmængde, regnen in-
deholder, ved at kvæle lyngen. Området, som er fredet, har i de senere år skiftet ka-
rakter. Fra at være et sted, der næsten henlå som naturskov, og hvor alt fik lov til at 
passe sig selv, er det siden ejerskiftet på Aakær blevet betydeligt mere friseret og ryd-
deligt. Man fornemmer ikke på samme måde som før, at området er fredet. Der er ble-
vet meget mindre natur og langt mere park. 
I den gamle egeskov ned mod Horsens Fjord lever grønspætten, og i de senere år har 
man også kunnet høre sortspættens specielle skrig ud over bakkerne. I juni måned kan 
man, hvis man er rigtig heldig, høre pirolens bløde, melodiske fløjt. Man skal ikke 
regne med komme til at se den, for selv om den er kanariegul og sort, så lever den 
godt skjult i træernes kroner.

Sommerfuglene
 
Landskabet omkring Amstrup er som sagt meget varieret. Vi har sandjord med tørre 
bakker, vi har frodig eng og mose, ellesump og rørskov, fugtige områder og strand-
enge, løv- og nåleskov. Alt sammen danner det grundlag for en rig og varieret flora, 
som igen er betingelsen for er rigt insektliv. 
Der er i Danmark konstateret i underkanten af 1000 arter storsommerfugle (dag- og 
natsommerfugle), og af dem er der i de senere år konstateret tæt ved 600 i Amstrup-
området, hvoraf omkring 530 med sikkerhed er fastboende. Bl.a. er den kønne aurora 
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ganske almindelig om foråret på de små skovlysninger, hvor den lægger sine æg på 
engkarse. 

Midt på sommeren kan man træffe den prægtige iris-sommerfugl.  Den  besøger ikke 
blomster, men har forkærlighed for at sætte sig på hestepærer og andre ildelugtende 
ting. Ellers opholder den sig i toppen af høje træer - gerne eg - hvorfra den kan over-
våge sit territorium.

Den prægtige Iris-sommerfugl kan midt på sommeren ses i området ved Amstrup                         
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I sensommeren   myldrer   det   med   nældens takvinge, admiral, citronsommerfugl, 
dagpåfugleøje og tidselsommerfugl - både på områdets vilde flora og på havens blom-
ster.

De  fleste  sommerfugles  larver  er 
knyttet  til  en  bestemt foderplante, 
og   kun   hvis  urten,  busken  eller 
træet er til stede, har sommerfuglen 
mulighed    for    at    overleve    på 
lokaliteten. Derfor er det  vigtigt  at 
bevare den natur, vi har,  og det gør 
man  bl.a.  ved  at  undgå  at  sænke 
grundvandstanden   i   engene   ved 
yderligere grøftning. Det vil nemlig 
betyde, at  biotopen  forandres. Nye  
planter  vil dukke op,  men samtidig 
vil  en række forsvinde og med dem    Frøstjernemåleren, som på grund af forkert

de insekter, der  er  knyttet  til  dem.    naturpleje nu er forsvundet fra Amstrup Enge

Det  kan  vare mange  år,  inden   de   
sommerfugle, der kan leve på de nye planter, finder frem til dem, og de, der er afhæn-
gige af de planter, der forsvinder, er omgående væk. Eksempelvis kan nævnes histo-
rien om den lille,  kønne frøstjernemåler. Dens larve lever af de visne blomster og 
frugterne på gul  frøstjerne, og da denne plante findes i rig mængde ved grøften langs 
vejen, der går fra Henry Jensens bænk over mod Uldrup Bakker, havde vi der en 
blomstrende koloni af frøstjernemåleren. I slutningen af juli 1997  foretog Århus Amt 
naturpleje ved opgravning af grøften, og samtidig blev grøftekanterne slået. Desværre   
lige   netop  på  det  tidspunkt,  hvor   frøstjernerne  var  afblomstrede,  og  derved  
var

fødegrundlaget for den lil-
le  måler  væk.  Frøstjer-
nerne er der stadig, for der 
har ligget masser af frø i 
jorden, men frøstjerne-må-
leren er væk, og  hvis den 
skal komme igen, skal den 
komme langvejs fra, for 
den nærmeste lokalitet for 
den er Åmosen på Vest-
sjælland.
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De senere års forandring 
mod et varmere klima har 
også kunnet spores blandt 
insekterne, hvor  en række 

Det hvide C, som på grund af det varmere klima                 arter    har    flyttet    deres 
har fundet sig godt til rette i Amstrup.                                   nordgrænse  længere  op  i
Danmark. Der er især to arter blandt dagsommerfuglene, hvor dette er særlig tydeligt. 
Det er nældesommerfuglen og det hvide C, og da de begge lever på brændenælde, har 
de fundet gode levevilkår i Amstrup. 
Insekter er et vigtigt led i fødekæden, og det er derfor ikke så underligt, at omkring 
150 fuglearter hen over året holder til her enten som standfugle eller på træk.     

Lerdrup Bugt / Lerdruphavet

Mellem Jensnæs og Gyllingnæs har vi Lerdrup Bugt eller i folkemunde Lerdruphavet. 
Vanddybden måles i centimeter, så det er lige flot nok med ”havet”. Ligger forklarin-
gen i, at man vest for Jensnæs har Amstrup Red, med de associationer det giver til 
drabelige søslag? Navnet har skabt en balance med Jensnæs i midten.
Lerdruphavet har været i nærheden af et dramatisk ”søslag”. Da Alrødæmningen var 
færdigbygget i 1931, var ingeniørerne ivrige efter at fortsætte dæmningsarbejdet med 
en forbindelse mellem Alrø Hale og Gyllingnæs med efterfølgende tørlægning af flere 
hundrede hektarer til god agerjord. Lykkeligvis vandt naturen. Men tanken var nær-
liggende med den tids fokus på landvinding. Bugten danner et bassin, der afsluttes 
med en tærskel, en vadegrund mellem Alrø og Gyllingnæs, så der skulle ikke bruges 
mange tipvognlæs sand  til en dæmning.
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Udsigt fra Jensnæs mod Gyllingnæs over Lerdrup Havet.
I dag er der stor bevågenhed om Lerdrup Bugt, men nu som naturperle. EU-fuglebe-
skyttelsesområde, Ramsarområde, Natura 2000, strandengene SFL-område og den ge-
nerelle 300 meter beskyttelseszone viser, hvor opmærksomt man vil beskytte bugten 
og dens liv.
Halvdelen af bugtens vand skiftes ved tidevandet to gange i døgnet, og det giver basis 
for en stor fiske- og fuglebestand. Flere tusinde år tilbage har det givet en stor del af 
livsgrundlaget for egnens beboere. Mange steder finder man rester af flintesmedens 
værksted, hvor han har slået pilespidser til buejagten på bugtens fugle. I brinkerne fin-
der man østersskaller fra Ertebøllekulturen. På bunden har man fundet ruser flettet af 
pil, så man kunne variere kosten med en skrubbe.
Jagten er nu slut på grund af EU-fuglebeskyttelsen, men fiskeri er stadig tilladt. 
Mængden af fisk er faldet, men der er stadig mulighed for fangst af skrubber og horn-
fisk. Ørreden er ikke sjælden efter store udsætninger af yngel de senere år, og det har 
betydet, at fiskeørnen ofte er på besøg. Det er et pragtfuldt syn at se den store fugl 
kredse i stor højde for så pludselig at klappe vingerne sammen, ramme vand-overfla-
den med et plask og igen komme på vingerne med en stor fisk i kløerne.
I det lavvandede område kan der stryges rejer. Mange nyder at kunne hente god mad 
lige uden for døren, og tanken om, at det er sket mange år tilbage - også for familien 
på stenalderbopladsen ned til bugten - gør ikke glæden mindre.
Bugten er raste- og fourageringsområde for en lang række vadefugle. I sensommeren 
kan man opleve formationsflyvning af tusinder af ryler og hjejler. På et splitsekund 
skifter flokken fra sort til hvidt.
Bugten er meget velegnet til kajaksejlads. Maleren Ole Grøn fra Kysing har i sin bog 
”Et herreliv i kajakperspektiv” en fin kommentar til Lerdruphavet:

Stillevand har dybest grund.
Jo tak - dette her er et hav helt uden grund.

Et hav af navn, men langt fra af gavn.
Helt uden skibe og helt uden havn.

Et hav hvis dybder måles i centimeter.
Et hav med en diameter

på lidt over en kilometer,
som de lokale anbefaler
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tilbagelægges i shorts og sandaler.

Kulturlandskabet

Syd for Amstrup, regnet fra en øst-vestlig linie gennem den store poppel, kaldes om-
rådet Amstrup Skov. Her ligger 15 små ejendomme. Ejendommene har stort set stadig 
det jordtilliggende, som de fik ved udflytningen af gårdene fra Amstrup by (mellem 5 
og 15 ha). Præcis derfor adskiller området syd for Amstrup sig markant fra resten af 
Hads herred, hvor den moderne landbrugsdrift har sat sine tydelige spor i form af sto-
re marker og ingen levende hegn eller vandhuller. Her ved Amstrup Skov er landska-
bet anderledes - det fortæller lidt af landbrugets kulturhistorie.
Matrikelkortet for den enkelte ejendom viser som regel, at marken lå praktisk om-
kring selve gården. Desuden hørte der til ejendommen et mosestykke, 20-40 meter 
bredt i Amstrup mose, der i første halvdel af 1900-tallet blev tømt for tørv ned til en 
dybde af otte meter. Tørvene var til selvforsyning, men også salg. Elletræerne om-
kring mosen gav brænde eller optændingspinde til komfuret. Desuden havde ejen-
dommen et engstykke med tagrør ned til Aakær Å. Igen til eget forbrug og salg. Der 
var også et engstykke til hø eller afgræsning og et stykke skov til tømmer og brænde. 
Sådan er matriklerne stadig fordelt. Under stråtagene lå (nogle steder ligger der sta-
dig) spær hentet i bakkerne. Der var til ejendommene også strandenge til afgræsning. 
Her var der nemlig græs selv i tørre perioder.
Formålet med udskiftningen eller udflytningen af ejendommene fra Amstrup var at få 
samlet jorden omkring den enkelte ejendom, men i Amstrup Skov sørgede man også 
for at sikre de små brug adgang til tørveskær, rørskær og brænde. Det gav mulighed 
for en selvforsyning og for en naturalieøkonomi, der har fungeret langt op i 1900-tal-
let. Sporene fra denne periode i landets historie er stadig tydelige - og derfor beva-
ringsværdige.

Bebyggelserne

Amstrup udgør den eneste, samlede bebyggelse i området - hvis man ser bort fra som-
merhusene i Skovgårdsparken, Amstrup Ege samt det tidligere pakhus (og fængsel). 
Landsbyens tilblivelse skyldes uden tvivl de naturgivne forhold - god jagt, godt fiske-
ri, drikkevand, græsningsmuligheder for kvæg og, ikke at forglemme, en diskret be-
liggenhed. Fjenderne (som dengang oftest kom sejlende) har ikke så let kunnet få øje 
på bopladserne, der gemte sig godt inde bag de skovklædte pynter ved fjorden.
Det er værd at studere bebyggelsesstrukturen i Amstrup, selvom mange huse og gårde 
er forsvundet, og næsten alle tilbageværende bygninger er moderniseret. Husene lig-
ger stadig i det mønster, som karakteriserede den allerældste bebyggelse: En samling 
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huse omkring en lidt større plads (forte), hvor kreaturerne blev drevet ind om natten. 
Den gamle forte eksisterer - i dag er den på bedste kommunale vis navngivet Amstrup 
Vestergade.

Da Amstrups huse blev flyttet

Omkring Amstrup fortæller bebyggelserne brudstykker af landets historie - for eksem-
pel om udskiftningen, en af de største forandringer i landets historie. Oprindelig lå 
alle gårde og huse i Amstrup. I løbet af 1800-tallet begyndte man at flytte gårdene ud 
til markerne for at få bedre vilkår for landbrugsdriften. De fleste huse syd for Am-
strup vidner om den periode. Deres placering er i hvert enkelt tilfælde udtryk for nøje 
overvejelser om ressourcer (for eksempel rent vand), tilgængelighed, læ for vinden 
samt åbenhed for solens indtrængen. Flere af husene syd for Amstrup kom derfor til 
at ligge, hvor der har været bopladser i stenalderen. Ikke mindst derfor betragter man  
bebyggelsens struktur og de gamle veje som bevaringsværdige.
Der kan nævnes følgende eksempler:

Alrøvej 104:

Den nord-sydvendte bindingsværkslænge flyttedes  fra  Amstrup  i  begyndelsen  af 
1800-tallet. Tømmeret blev genbrugt. Der sidder bl.a. i gavlen biel-hugget og gen-
brugt egetræstømmer. Hvor egetømmeret er gået til grunde, er det i 1980 erstattet  af 
imprægneret gran. Det er med romertal markeret, hvordan egestokkene i gavlen oprin-
deligt passede sammen. Der var beboelse mod syd og stald og lade mod nord. Man 
kan stadig se en markering i stråtaget af ladens gennemkørsel til høstvogne. 
Omkring  1880 opførtes den øst-vestvendte længe i røde teglsten, og beboelsen flytte-
des hertil. I dag er murstenene pudset og malet gule. På et tidspunkt blev der lavet en 
hestegang forbundet med tærskeværk og kværn mod nord inde i vinklen. Den er nu 
fjernet.
I 1920 opførtes et svinehus 
i mursten og med stråtag. 
Det er selvbyggeri og fal-
der godt ind med vinkelhu-
set.
Der hører 7-8 ha jord af     
ringe bonitet til ejen-dom-
men.  Der har tidligere 
hørt god agerjord til, belig-
gende ned mod Lerdrup 
Vig. 
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Dengang var ejendommen 
selvforsynende med bl.a. 
kartofler, byg, havre, tag-
rør, tørv, brændsel og 
gærdsel (til hegn). I engen 
var der  græsning til såvel 
ungkreaturer  som   malke-
køer.            Ejendommen set fra nord.

Alrøvej 110:

Huset blev flyttet fra 
Amstrup i 1880. Der var 
ikke megen jord til, men 
dog nok til, at en enkelt 
ko kunne græsse og 
nogle grøntsager dyrkes, 
og i kanten af engen er 
der sikkert blevet hentet 
grene til gærder og til 
brænde. Førhen var hu-
sets vestlige halvdel ind-
rettet som stald, men i 
1983 blev det forsigtigt 
moderniseret. Stalden 
blev nedlagt, ligesom 
tagetagen senere blev 
inddraget til beboelse. I 
det   store   hele   er   det

Huset set fra sydøst                                                                  oprindelige   udtryk  dog
                                                                                                  bevaret.  
I  folkemunde  er  huset  bedst  kendt  som  Hav-Mine’s  hus  (Mine Mortensen), som  
boede  her  fra  begyndelsen af  forrige århundrede, eller Marie’s hus (datter af Mine), 
som overtog det sammen med sin bror, Aage, og levede her indtil først i 1980’erne.

Alrøvej 207:

Mosegården blev denne ejendom kaldt. Den ligger mellem Amstrup Mose og Lerdrup 
Bugt. Det gamle matrikelkort fortæller nøjagtigt, hvor dette hus lå i Amstrup, inden 
det i 1880 blev flyttet.
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Dele af huset er meget oprindelige. Det er sandsynligt, at man her har suppleret hus-
holdningen med fiskeri. Ejeren frem til 1968 Johannes Brandbyge havde således ho-
vedparten af indkomsten fra ålene, der om efteråret passerede udløbet fra mosen mod 
Lerdrup Bugt. 
Ejendommens jorder består stadig af ager, eng, mose, rørskær og skov, som  var til-
delt ved udskiftningen. Matrikelkortet (se næste side) viser også arealet for ejendom-
men i Amstrup by.
Beskatningsgrundlaget er udtrykt i hartkorn.

 


