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3,5 km, men den kan forlænges med 
et par kilometer fx ved at gå ad 
skovvejene i den østlige del af skoven, 
den der på kortet kaldes Oldrup Krat.

Der er enkelte bakker, men de er 
beskedne.

Skovvejene er generelt i god stand.

Nej

Med lidt forsigtighed i skovhjørnet på 
Præsthøjvej. 

Dårlige muligheder. På skoledage går 
linje 1006 dog gennem Hadrup.

Ca. 9 km

Skoven er privat og tilhører 
Rathlousdal Gods. Du må derfor kun 
færdes til fods og på cykel og kun ad 
stier og skovveje. Der er adgang fra 
kl. 6 til solnedgang. 
Hunde skal holdes i snor.
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I skovens dybe stille ro

På kortet kan du læse hele tre navne - Torrild Nyskov, 
Oldrup Krat og Tornsbjerg Skov, men i praksis kaldes hele 
skoven for Tornsbjerg Skov. Skoven finder du i den vestlige 
del af kommunen, og den er en af de mange skove, som 
tilhører Rathlousdal Gods. Det er en produktionsskov, hvor 
der bl.a. dyrkes juletræer og høstes pyntegrønt - det bærer 
mange af nåletræerne præg af. Af hensyn til vildtet dyrkes 
der også marker med boghvede og solsikker inde i skoven, 
og især om efteråret kan du møde mange fasaner i skoven. 
Og bliv ikke overrasket, hvis du ser et rådyr eller to.

Tornbjergskoven ligger langt fra byer og store veje, så her 
giver det virkelig mening at tale om skovens dybe, stille 
ro. En traktor i det fjerne eller et fly højt på himlen kan du 
måske høre i ny og næ, men ellers er det kun fuglesang og 
skovens egne lyde, du møder.

Turen kan fx begynde, hvor Præsthøjvej slår et skarpt 
knæk. Herfra er der fin udsigt over markerne til skovbrynet 
mod syd. Langs skovbrynet løber Odder Å, men den er 
så beskeden, at den ofte tørrer helt ud om sommeren på 
denne strækning. Åen har sit udspring på markerne syd for 
skoven og løber herfra mod nord frem til skovbrynet.

Skoven er varieret - her er både lærk, eg, bøg og nåletræer, 
og langs skovvejene kan du fx finde mjødurt, musevikke, 
hvid okseøje, skovmærke og dunet steffensurt. Også skov- 
galtetand kan du finde, den minder lidt om brændenælde. 
Op ad mange træer vokser der kaprifolier.
Skoven rummer også en masse små bistader, der bruges 
til avl af bidronninger. Hvert stade rummer en lille bifamilie, 
inklusive det hof, en bidronning har brug for.

Turen tværs gennem skoven går ad Torrildvejen, Brænde-
mosevejen og Telefonvejen. Du møder dog ingen skilte med 
navnene, for de er mest til internt brug blandt skovens folk. 
Lige uden for det vestlige skovbryn ligger Tornsbjerggård, 
en stor trelænget gård, der rummer et bo- og arbejds- 
fællesskab for voksne udviklingshæmmede. I haven dyrkes 
økologiske grøntsager og frugt til eget brug - mod sydvest 
kan du se en ret nyanlagt økologisk æbleplantage med hele 
10 forskellige sorter af æbler. Langs skovbrynet går en sti, 
der er oplyst om aftenen, fordi den forbinder gården med et 
par af de huse, hvor beboerne bor.
Turen går ind i skoven igen, tilbage ad en sydligere rute 
- også på den vil du møde en meget varieret flora med 
bl.a. gul, pengebladet fredløs, almindelig kongepen, skov-
angelika, harekløver, aftenpragtstjerne, prikbladet perikon 
og fløjlsgræs.

Odder Å har sit udspring syd for skoven, løber nordpå 
gennem skoven og videre langs skovbrynet mod nord. Om 
sommeren tørrer den ofte ud på denne strækning.

Her kan en lille skovsø anes fra vejen, men ellers er skoven 
en “tør” skov, dog med mange grøfter.

Langs flere skovveje står der små bistader – de bruges til 
avl af bidronninger, der siden sælges.

På et dige vokser en række gamle, krogede ege.
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Tornsbjerggård er et bo- og arbejdsfællesskab for vok-
sne udviklingshæmmede, gården ligger smukt midt i det 
bakkede landskab og drives efter Rudolf Steiners men-
neskesyn.

Udsigten vest og sydvest for skoven er rigtig flot takket 
være det kuperede terræn.

Dette vejkryds kaldes “Fire hjørner” af skovens folk. Vej-
navnene på kortet er dem, skoven selv bruger - du finder 
ingen skilte med dem.
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Odder Å

500 m


