
Banestien
Horsens-Odder

Naturområde Horsens Fjord

Velkommen til Banestien 

Ørting Mose Banestien
Horsens-Odder

Afmærkede ruter 
Lange ruter som fx 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 bruges på statens 
arealer.  
Sporet ved Ørting er lavet 
i samarbejde mellem bl.a. 
Ørting Lokalråd, Ørting-
Falling Menighedsråd, 
private lodsejere og 
Odder Kommune. 

Færdsel i naturen – tag hensyn
På ruten går du mange steder på private area-
ler. Lodsejerne har velvilligt åbnet arealerne for 
færdsel, så vis hensyn og husk altid at tage dit 
affald med hjem 
 
Naturbeskyttelseslovens regler gælder 
for al færdsel

• Du må gå og cykle på veje og stier. 
• I private skove må du gå og cykle på veje  

og stier fra kl. 6 til solnedgang – dog ikke 
cykle på strækninger med forbud.  
I offentlige skove må du også gå uden  
for stierne og færdes om natten.

• Hunde skal føres i snor
• Du må plukke bær, svampe og blomster til 

eget forbrug på arealer, du har lovlig adgang 
til. Dog ikke fredede arter.

Ophold
• I private skove og på private udyrkede arealer 

må du ikke opholde dig inden for 150 m fra 
ejerens beboelses- og driftsbygninger.

• I offentlige skove må du ikke opholde dig in-
den for 50 m fra beboede bygninger.

Jagt, 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.
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Du står her
You are here
Sie sind hier

0                               1000 meter

Spor i landskabet.

Hjertesti.

Ruten snor sig gennem et meget varieret 
landskab. Du vil opleve storslåede udsigter 
over Horsens Fjord, højstammet bøgeskov, 
åbne landbrugs- og herregårdslandskaber, 
gamle husmandskolonier og små og store 

Banestien er en vandrerute på 36,3 km, 
der forbinder Horsens og Odder. Stien føl-
ger i store træk det gamle banetracé fra 
Horsens-Odder Banen, og hvor det ikke er 
muligt går stien på veje og i markskel. 

landsbysamfund – kort sagt en varieret og 
smuk tur. 
En regional busrute forbinder turens 
startsteder i Odder og Horsens. Bussen 
stopper også i Ørting, Hundslund, Søvind 
og Haldrup, så man kan dele turen op. 

En husmandskoloni  
i et moselandskab
Du står midt i et moselandskab med små 
gårde og mindre huse, som ligger mellem 
det flade moseareal og et stærkt kuperet 
landskab. 
Mosen udfylder en markant dalsænkning, 
som begynder ved Norsminde og går mod 
syd gennem Odder. Mod nord afvandes 
dalen af Odder Å til Kysing Fjord. Mod syd 
afvandes dalen af bl.a. Bilsbæk og Aakjær Å 
til Horsens Fjord.
Nord for Ørting, hvor du nu står ved en 
sandgrav og kigger ud over dalen, kan du 
se nogle af de store sammenhængende 
moseområder, der oprindeligt var 
udkantsområder i landsbyerne Ondrup, 
Morsholt, Ørting og Randlev. 

Husmænd og daglejere bosatte sig fra be-
gyndelsen af 1800-tallet på kanten af mo-
sen, hvor man kunne skabe slidsomme ind-
tægter ved at grave tørv og indvinde grus 
fra bakkerne. De spredte husmandssteder 
havde hver typisk 3-4 tønder land og et lod 
i mosen.

Naturen
I Ørting mose lever flere fugle som man 
ikke ser så tit. I foråret kan du høre 
nattergalens forunderlige sang. 
Nattergalen synger hele døgnet, 
men især efter midnat er den 
tydelig – her synger nemlig 
kun få andre fugle. Også 
rørhøg, blå kærhøg og 
spætter kan du være 
heldig at se her 
i området.
Rådyret lever 
også her i 
mosen. Du kan 
kende den på det hvide 
spejl – dens bagdel. 

Ørting Oldermandslaug
Arealet bag dig er udlagt som fælles 
sandgrav for gårdmændene i Ørting.
Den fælles sandgrav er aftegnet med 
gullig farve på udsnitttet til højre af land-
inspektør Wesenbergs matrikelkort fra 
1794. Nord for sandgraven ses nogle af 
husmændenes lange, smalle moselodder.
I 1980 rejste Oldermandslauget en sten-
kreds med matrikelnumrene på de store 
gårde. Du kan gå op til Oldermandslauget 

ved at følge stien op ad skrænten, hvor ud-
sigten over Ørting Mose er endnu flottere.

Nattergal 
© Theis Andersen

           Welcome to Ørting Bog

North of Ørting, where you are now, located at 
a gravel pit, looking over the valley, you can see 
some of the large continuous bog areas which were 
originally peripheral areas of the villages Ondrup, 
Morsholt, Ørting and Randlev. 
From the early 1800s, smallholders and day 
labourers settled at the edge of the bog where they 
could cut peat and extract gravel from the hills.
Several bird species that you do not see very often 
live in the Ørting bog. In the spring, you can hear the 
nightingale’s wonderful song. You can also be lucky 
enough to spot the western marsh harrier, the hen 
harrier, and woodpeckers in the area. Roe deer is also 
a common sight in the bog.

           Willkommen am Ørting Mose

Nördlich von Ørting, wo Sie jetzt an einer Kiesgrube 
stehen und über das Tal blicken, können Sie einige 
der großen zusammenhängenden Sumpfgebiete 
sehen, die ursprünglich außerhalb der Dörfer 
Ondrup, Morsholt, Ørting und Randlev lagen.
Häusler und Tagelöhner ließen sich ab Anfang des 
19. Jahrhunderts am Rande des Sumpfes nieder, wo 
Torf gestochen und Kies aus den Hügeln gewonnen 
werden konnten.
Im Sumpfgebiet leben einige seltene Vögel. Im 
Frühling können Sie das seltsame Lied der Nachtigall 
hören. Sie können auch Rohrweihen, Kornweihen 
und Spechte in der Umgebung sehen. Auch Hirsche 
sind im Sumpf verbreitet.

Bilsbæk

Ørting

Morsholt

Ondrup

Rodsteenseje

Odder 
Museum

Vejlskovgård

Ørting Mose

Morsholt Mose

Ondrup Mose

Randlev Mose

Odder

Oldermandslauget

Parkering. Parking. Parkplatz.

Kirke. Church. Kirche.

Toilet. Toilet. Toilette

Golfbane. Golf course. Golfplatz.

Shelter. Trail shelter. Shelter.

Nationale cykelruter. National cycle routes.         
Nationale Radwege.

Regionale cykelruter. Regional cycling routes.    
Regionale Radwege. 

Banestien. Railroad Track. Bahngleis.
Afmærkede sidevandreruter. 
Signposted walking trails. 
Markierte kürzere Wanderungen.
Den gamle banestrækning.
The old railway line. 
Die alte Eisenbahnlinie.
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Banestien
Horsens-Odder

Naturområde Horsens Fjord

Velkommen til Sporet ved Ørting 

Ørting Kirke

             Welcome to Ørting

The church is located north of the street, and the vicarage 
on the southern side. The chancel and nave of the church 
date back to approximately 1,200 AD with later additions 
of a church porch and built-in vaulted ceilings. Not until 
1891, the tower was added, and in connection with a re-
novation in 1936, the existing ceiling with visible beams 
was exposed. 

Ørting had a station along the Horsens-Odder railway 
line. The station building is preserved on Horsensvej 155. 
1 km of the discontinued railway track is now a paved 
path between the streets of Alrøvej and Gyllingvej.

To the right of the information board in the vicarage’s 
garden, you find a monument commemorating the reu-
nification of Denmark in 1920. In 2015, the sculpture by 
the local artist Ole Grøn was inaugurated. The sculpture is 
inspired by tales from Ørting.

             Willkommen in Ørting

Die Kirche liegt nördlich der Dorfstraße mit dem Pfar-
rhaus im Süden. Der Kirchenchor und das Kirchenschiff 
stammen aus der Zeit um 1200. Später kam das Waffen-
haus dazu und es wurden Gewölbedecken eingebaut. Erst 
1891 entstand der Turm, und bei einer Renovierung im 
Jahr 1936 wurden die ursprünglichen Decken mit sicht-
baren Balken freigelegt.

Ørting hatte eine Station an der Horsens-Odder-Bahn. Das 
Bahnhofsgebäude ist am Horsensvej 155 erhalten. 1 km 
des Weges zwischen Alrøvej und Gyllingvej wurde inzwi-
schen asphaltiert.

Rechts von dieser Tafel im Pfarrgarten steht ein Gedenk-
stein, der an die Wiedervereinigung 1920 erinnert. 2015 
wurde die Ole-Grøn-Skulptur eingeweiht, die von Ge-
schichten aus Ørting inspiriert ist.

Afmærkede ruter 
Lange ruter som fx 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 bruges på statens 
arealer. 

Sporet ved Ørting er lavet 
i samarbejde mellem 
bl.a. Oldermandslauget, 
Ørting Lokalråd, 
Ørting-Falling Sognes 
Menighedsråd, private 
lodsejere og Odder 
Kommune. 

Færdsel i naturen – tag hensyn
På ruten går du mange steder på private area-
ler. Lodsejerne har velvilligt åbnet arealerne for 
færdsel, så vis hensyn og husk altid at tage dit 
affald med hjem 
 
Naturbeskyttelseslovens regler gælder 
for al færdsel

• Du må gå og cykle på veje og stier. 
• I private skove må du gå og cykle på veje  

og stier fra kl. 6 til solnedgang – dog ikke 
cykle på strækninger med forbud. 

• I offentlige skove må du også gå uden  
for stierne og færdes om natten.

• Hunde skal føres i snor
• Du må plukke bær, svampe og blomster til 

eget forbrug på arealer, du har lovlig adgang 
til. Dog ikke fredede arter.

Ophold
• I private skove og på private udyrkede arealer 

må du ikke opholde dig inden for 150 m fra 
ejerens beboelses- og driftsbygninger.

• I offentlige skove må du ikke opholde dig in-
den for 50 m fra beboede bygninger.

Jagt, 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.
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Du står her
You are here
Sie sind hier
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Ørting Oldermandslaug
Et areal ved Ørting Mose nord for Ørting 
Kirke er udlagt som fælles sandgrav for 
gårdmændene i Ørting.
Den fælles sandgrav er aftegnet med 
gullig farve på udsnitttet til højre af land-
inspektør Wesenbergs matrikelkort fra 
1794. Nord for sandgraven ses nogle af 
husmændenes lange, smalle moselodder.
I 1980 rejste Oldermandslauget en sten-
kreds med matrikelnumrene på de store 
gårde. Du kan gå op til Oldermandslauget 

ved at følge stien op ad skrænten med en 
meget flot udsigt over Ørting Mose.

Ørting Kirke
Kirken ligger nord for landsbygaden med 
præstegården syd for. Kirkens kor og skib 
er fra omkring år 1200. 
I 1400-tallet blev der tilføjet et våbenhus 
og indbygget hvælvede lofter. Først i 1891 
kom tårnet til, og ved en renovering i 1936 
blev de eksisterende lofter med synlige 
bjælker fundet frem.

Sporet ved Ørting er en rundtur på 3,1 km 
– afmærket med gult. Turen fører fra Ørting 
Kirke og ned i dalen med Ørting Mose og op 
til Ørting Kirke igen. På Mosevej har Sporet 
ved Ørting sammenfald med Banestien.
Banestien er en vandrerute på 36,3 km, 
der forbinder Horsens og Odder. Stien føl-
ger i store træk det gamle banetracé fra 
Horsens-Odder Banen, og hvor det ikke er 
muligt går stien på veje og i markskel. 
Ruten snor sig gennem et meget varieret 
landskab. Du vil opleve storslåede udsigter 
over Horsens Fjord, højstammet bøgeskov, 
åbne landbrugs- og herregårdslandskaber, 
gamle husmandskolonier og små og store 
landsbysamfund – kort sagt en varieret og 
smuk tur. 
En regional busrute forbinder turens 
startsteder i Odder og Horsens. Bussen 
stopper også i Ørting, Hundslund, Søvind 
og Haldrup, så man kan dele turen op.  

Ørting Kirke - tegnet af arkitekt Frimodt Clau-
sen i 1890 – lige før kirkens tårn opføres. 
Efter Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Ørting Stationsby
Ørting havde station på Horsens-Odder 
Jernbane. Stationsbygningen er bevaret på 
Horsensvej 155. 1 km af banens tracé er 
blevet til en asfalteret sti mellem Alrøvej og 
Gyllingvej. 

Genforeningssten og skulptur
Mellem kirken og præstegårdshaven står 
en sten, der blev afsløret 15. juni 1921 til 
minde om Genforeningen i 1920.
I 2015 indviedes Ole Grøns skulptur , som 
er inspireret af fortællinger fra Ørting.

Skoler
Ørting Sogns skole fra 1894 lå ved Ørting 
Kirke, og Falling Sogns skole lå i Ålstrup. 
Sognerådet besluttede i 1958 at bygge cen-
tralskole ved Margrethelyst – i brug fra 1961.
Den gamle skole ved kirken blev bygget om 
i 1964 til kommunekontor og sogneråds-
lokale for Ørting-Falling Sogneråd frem til 
kommunalreformen i 1970. Huset blev der-
efter brugt til bibliotek, ungdomsklub og af 
FDF. Ørting-Falling Menighedsråd købte i 
1989 huset af Odder Kommune, og i 2008 
efter to års ombygning indviedes skolebyg-
ningen som sognehus.
Centralskolen blev nedlagt i 2011, men 
genopstod som Margrethelyst Friskole fra 
august 2011, da bygningen blev købt af Od-
der Kommune. I 2015 blev der indrettet en 
børnehave på Friskolen, til erstatning for 
en lukket børnehave i Ørting. I 2019 beslut-
tede man at lukke skolen og børnehaven.
Skolen er nu købt af Fonden Ørting, som er 
en specialskole med botilbud for unge med 
f.eks. autisme, aspergers syndrom og OCD.

Ørting Station, 1990. © Danmark fra Luften.

Oldermandslauget

Ørtingsporet

7

Spor i landskabet.

Hjertesti.

Parkering. Parking. Parkplatz.

Kirke. Church. Kirche.

Toilet. Toilet. Toilette

Golfbane. Golf course. Golfplatz.
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Nationale cykelruter. National cycle routes.         
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