
Lange ruter som f.eks. Banestien Horsens-Odder 
er afmærket med røde pile 
og prikker, der sidder på 
træpæle. 

Lokale ture og genveje 
er afmærket med gule 
symboler. 

Brune pæle står på private 
arealer og sorte pæle på 
kommunale arealer, mens 
røde pæle anvendes på 
statens arealer. 

Præstegårdsstien

Bebyggelse. Settlements. Siedlung.

Bygninger. Houses. Häuser.

Sø. Lake. See.

Vandløb. Stream. Wasserlauf.

Skov. Forest. Wald.

Hede. Heath. Heide.

Eng/vådområde. Meadow/wetland. 
Wiese/Feuchtgebiet.

Højdekurver, 2,5 meter. 
Contourline, 2.5m. 
Höhenlinien, 2,5 Meter

80

Landevej. Road. Straße.

Småvej, skovvej/markvej. 
Small road/gravel road. 
Kleine Straße/Waldweg/Feldweg.

Sti. Path. Pfad.

Nedlagt jernbane. Previous railway. 
Vorherige Eisenbahn.

Cykelruter. Cycling routes. 
Fahrradwege.

Afmærkede hovedvandreruter. 
Signposted hiking trails. 
Markierte Hauptwanderwege.

Afmærkede sidevandreruter. 
Signposted walking trails. 
Markierte kürzere Wanderungen.

Parkering. Parking. Parkplatz.

Kirke. Church. Kirche.

Udsigtspunkt. Viewpoint. 
Aussichtspunkt.
Henvisning til fortælling. Reference 
to story.Referenz zur Geschichte.
Særlig attraktion. 
Special attraction. 
Besonderer Punkt von Interesse.

1

Velkommen i landskabet
Bemærk, at Skolesporet 
Søvind-Hundslund egner 
sig bedst til solidt og 
vandtæt fodtøj. Du færdes 
hovedsageligt på private 
arealer, hvor lodsejerne 
velvilligt har stillet færdselsretten til 
rådighed for dig og de øvrige gæster 
på stien. Vis hensyn til vildtet, afgrøder, 
markarbejdet m.v.

Adgang og regler for færdsel

De afmærkede vandreruter berører 
både privatejede og offentlige arealer. 
Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al 
færdsel.

Vandring og cykling
• Vandring og cykling ad veje og stier i det 

åbne land er tilladt. Cykling er dog ikke tilladt 
på strækningen mellem Søvind Skole og 
Tendrup Vestermark.

• I privatejede skove må man benytte stier og 
veje. Adgangen til de private arealer må ske 
fra kl. 6 til solnedgang. 

• Færdsel er på eget ansvar.

Ophold
• I private skove og på private udyrkede 

arealer er ophold inden for 150 m fra ejerens 
beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.

• I offentlige skove er ophold inden for 50 m 
fra beboede bygninger ikke tilladt.

Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde
• Ejeren af private veje og stier i det åbne land, 

udyrkede arealer og private skove kan ved 
skiltning forbyde adgang på dage, hvor der 
holdes jagt, eller udføres intensivt landbrugs- 
og skovarbejde.

Hunde
• Hunde skal føres i snor.

Affald
• Tag dit affald med hjem! 
• Finder du affald, er det en 

stor hjælp, hvis du fjerner 
det!

Du står her
You are here
Sie sind hier

Velkommen til Skolesporet Søvind-Hundslund

Søvind Skole
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Skolesporet
Søvind-Hundslund

Hund i snor

I 2013 blev der nedsat et grønt 
partnerskab, som arbejder med en sti 
langs og på det gamle banetracé fra 
Horsens-Odder Jernbanen. Visionen er at 
skabe Banestien Horsens-Odder. 

Dele af det oprindelige banetracé er ned-
lagt – bl.a. på strækningen mellem Søv-
ind i Horsens Kommune og Hundslund i 
Odder Kommune. 

Det førte i 2018 til, at der med hjælp fra 
lokalrådene i Søvind og Hundslund blev 
afmærket et Skolespor mellem Hunds-
lund og Søvind Skoler. Lodsejerne har 
givet tilladelse til færdsel ad skolesporet 
i markskellene, og Energistyrelsen, Spor i 
Landskabet samt Horsens og Odder Kom-
muner har finansieret skolesporets af-
mærkninger, infotavler og folder.

1. Søvind Skole og Børnehus
Søvind Skole og Børnehus er en et-sporet 
skole med ca. 140 elever fra 0. til 6. klasse 
samt en aldersintegreret institution med ca. 
60 børn fra 0-6 år. I Søvind SkoleFritids-
Ordning er der 60-70 børn fordelt på SFO 
og klub.

2. Vildtbanesten
Vildtbanesten var skelsten, som angav 
grænserne for de kongelige vildtbaner – det 
vil sige områder, hvor kun kongen havde 
ret til at drive jagt. Vildtbanen omkring 
Skanderborg Slot blev oprettet i 1500-tallet 
og strakte sig mod syd til Horsens Fjord. 

Bønderne, der boede i vildtbanen, måtte 
acceptere, at deres hunde skulle ”lemmes” 
– det vil sige en hel eller delvis afhugning 
af det ene forben. Og der var dødsstraf for 
krybskytteri.

Vildtbanens grænser var oprindeligt mar-
keret med træpæle, men midt i 1700-tallet 
blev træpælene udskiftet med 2-3 meter 
høje, slanke granitsten. 

3. Vindmøllerne
Vindmøllerne, der blev sat i drift i 2018, er 
fremstillet af Vestas og har en totalhøjde på 
125 meter og en rotordiameter på 100 m. 

Møllerne kan producere samlet 7 mio. 
kWh om året – svarende til ca. 2.800 hus-
standes elforbrug. 

Arkæologer har påvist oldtidsfund i områ-
det – bl.a. spor efter bebyggelse fra jern-
alderen. Der boede altså den gang folk i 
området med den flotte udsigt til fjorden.

4. og 5. Horsens-Odder Jernbane
Horsens-Odder Jernbane åbnede i maj 
1904. Ved 4 ser man en rest af banedæm-
ningen og ved 5 følger skolesporet selve 
banen trace, hvor man tydeligt kan se, at 
der var tale om meget store jordarbejder 
forud for placeringen af skinnerne. 

Banen var i brug til 31. marts 1967. På det 
tidspunkt havde busser og lastbiler overta-
get transporten af passagerer og gods.

6. Hundslund Skole og Børnehus
Hundslund Skole og Børnehus er en lands-
byordning med fælles ledelse af skole og 
dagtilbud og et tæt samarbejde med de 
andre tre landsbyordninger i Odder Kom-
mune. Der er ca. 100 børn i skolen og ca. 
30 børn i dagtilbuddet. 

I skolen er der elever fra 0.-6. årgang. Her 
arbejdes på 5 aldersblandede hold. I Bør-
nehuset Solhøj er der børn fra 0-6 år.

Langs nedlagte jernbaner vokser ofte mange 
æbletræer, fordi passagererne kastede skroge-
ne ud af vinduerne. Tegning Nicoline Winkler.

          Welcome to the hiking route Skolesporet
          Søvind-Hundslund

References to the map:

1. Søvind School and Børnehus (child care 
center)

2. Boundary stones (used to mark royal hunting 
grounds)

3. The wind mills
4. and 5. The Horsens-Odder Railway
6. Hundslund School and Børnehus (child care 

center)

          Willkommen auf dem Schul-Trampelpfad
          Søvind-Hundslund

Referenzen zur Karte:

1. Søvind Schule und Kinderhaus
2. Wildbahnstein
3. Windmühlen
4. Und 5. Horsen-Odder Bahn
5. Hundslund Schule und Kinderhaus
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Bemærk, at Skolesporet 
Søvind-Hundslund egner 
sig bedst til solidt og 
vandtæt fodtøj. Du færdes 
hovedsageligt på private 
arealer, hvor lodsejerne 
velvilligt har stillet færdselsretten til 
rådighed for dig og de øvrige gæster 
på stien. Vis hensyn til vildtet, afgrøder, 
markarbejdet m.v.

Adgang og regler for færdsel

De afmærkede vandreruter berører 
både privatejede og offentlige arealer. 
Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al 
færdsel.

Vandring og cykling
• Vandring og cykling ad veje og stier i det 

åbne land er tilladt. Cykling er dog ikke tilladt 
på strækningen mellem Søvind Skole og 
Tendrup Vestermark.

• I privatejede skove må man benytte stier og 
veje. Adgangen til de private arealer må ske 
fra kl. 6 til solnedgang. 

• Færdsel er på eget ansvar.

Ophold
• I private skove og på private udyrkede 

arealer er ophold inden for 150 m fra ejerens 
beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.

• I offentlige skove er ophold inden for 50 m 
fra beboede bygninger ikke tilladt.

Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde
• Ejeren af private veje og stier i det åbne land, 

udyrkede arealer og private skove kan ved 
skiltning forbyde adgang på dage, hvor der 
holdes jagt, eller udføres intensivt landbrugs- 
og skovarbejde.

Hunde
• Hunde skal føres i snor.

Affald
• Tag dit affald med hjem! 
• Finder du affald, er det en 

stor hjælp, hvis du fjerner 
det!

Skolesporet
Søvind-Hundslund

Hund i snor

I 2013 blev der nedsat et grønt 
partnerskab, som arbejder med en sti 
langs og på det gamle banetracé fra 
Horsens-Odder Jernbanen. Visionen er at 
skabe Banestien Horsens-Odder. 

Dele af det oprindelige banetracé er ned-
lagt – bl.a. på strækningen mellem Søv-
ind i Horsens Kommune og Hundslund i 
Odder Kommune. 

Det førte i 2018 til, at der med hjælp fra 
lokalrådene i Søvind og Hundslund blev 
afmærket et Skolespor mellem Hunds-
lund og Søvind Skoler. Lodsejerne har 
givet tilladelse til færdsel ad skolesporet 
i markskellene, og Energistyrelsen, Spor i 
Landskabet samt Horsens og Odder Kom-
muner har finansieret skolesporets af-
mærkninger, infotavler og folder.

Velkommen til Skolesporet Søvind-Hundslund

Hundslund Skole
1. Søvind Skole og Børnehus
Søvind Skole og Børnehus er en et-sporet 
skole med ca. 140 elever fra 0. til 6. klasse 
samt en aldersintegreret institution med ca. 
60 børn fra 0-6 år. I Søvind SkoleFritids-
Ordning er der 60-70 børn fordelt på SFO 
og klub.

2. Vildtbanesten
Vildtbanesten var skelsten, som angav 
grænserne for de kongelige vildtbaner – det 
vil sige områder, hvor kun kongen havde 
ret til at drive jagt. Vildtbanen omkring 
Skanderborg Slot blev oprettet i 1500-tallet 
og strakte sig mod syd til Horsens Fjord. 

Bønderne, der boede i vildtbanen, måtte 
acceptere, at deres hunde skulle ”lemmes” 
– det vil sige en hel eller delvis afhugning 
af det ene forben. Og der var dødsstraf for 
krybskytteri.

Vildtbanens grænser var oprindeligt mar-
keret med træpæle, men midt i 1700-tallet 
blev træpælene udskiftet med 2-3 meter 
høje, slanke granitsten. 

3. Vindmøllerne
Vindmøllerne, der blev sat i drift i 2018, er 
fremstillet af Vestas og har en totalhøjde på 
125 meter og en rotordiameter på 100 m. 

Møllerne kan producere samlet 7 mio. 
kWh om året – svarende til ca. 2.800 hus-
standes elforbrug. 

Arkæologer har påvist oldtidsfund i områ-
det – bl.a. spor efter bebyggelse fra jern-
alderen. Der boede altså den gang folk i 
området med den flotte udsigt til fjorden.

4. og 5. Horsens-Odder Jernbane
Horsens-Odder Jernbane åbnede i maj 
1904. Ved 4 ser man en rest af banedæm-
ningen og ved 5 følger skolesporet selve 
banen trace, hvor man tydeligt kan se, at 
der var tale om meget store jordarbejder 
forud for placeringen af skinnerne. 

Banen var i brug til 31. marts 1967. På det 
tidspunkt havde busser og lastbiler overta-
get transporten af passagerer og gods.

6. Hundslund Skole og Børnehus
Hundslund Skole og Børnehus er en lands-
byordning med fælles ledelse af skole og 
dagtilbud og et tæt samarbejde med de 
andre tre landsbyordninger i Odder Kom-
mune. Der er ca. 100 børn i skolen og ca. 
30 børn i dagtilbuddet. 

I skolen er der elever fra 0.-6. årgang. Her 
arbejdes på 5 aldersblandede hold. I Bør-
nehuset Solhøj er der børn fra 0-6 år.

Langs nedlagte jernbaner vokser ofte mange 
æbletræer, fordi passagererne kastede skroge-
ne ud af vinduerne. Tegning Nicoline Winkler.

          Welcome to the hiking route Skolesporet
          Søvind-Hundslund

References to the map:

1. Søvind School and Børnehus (child care 
center)

2. Boundary stones (used to mark royal hunting 
grounds)

3. The wind mills
4. and 5. The Horsens-Odder Railway
6. Hundslund School and Børnehus (child care 

center)

          Willkommen auf dem Schul-Trampelpfad
          Søvind-Hundslund

Referenzen zur Karte:

1. Søvind Schule und Kinderhaus
2. Wildbahnstein
3. Windmühlen
4. Und 5. Horsen-Odder Bahn
5. Hundslund Schule und Kinderhaus


