
Bidstrup Gods ligger i det bakkede landskab midt mel-
lem Hadsten, Langå og Hammel. Fra Århus 30 km mod 
nordvest, fra Randers 15 km mod sydvest.

I skovene er der etableret et omfattende stisystem af 
Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med 
Godset og Favrskov kommune. Ruterne giver adgang til 
naturen langs Lilleåen og de mange gravhøje og andre 
spor fra fortiden.

Se mere på: 
www.favrskov.dk/fortidsminder-bidstrup

Kontakt, hvis du har spørgsmål og ideer til ruterne: 
www.dn.dk/favrskov  eller  favrskov@dn.dk 

Der er 4 afmærkede vandreruter
Ruterne er afmærket med farvede pile. Flere steder er 
der opsat infoskilte og QR-koder med information om 
fortidsminderne og naturen. 

Gravhøjene i Bidstrupskovene
Der ligger ca. 30 gravhøje i skovene ved Bidstrup Gods. 
De fleste af gravhøjene er velbevarede, og er nu fredede. 
På ruterne kommer man omkring mange af højene. 

Vandreture
i skovene omkring 
Bidstrup Gods

Hovedbygningen på Bidstrup

De fleste af højene er fra bronzealderen for knap 
3000 år siden. Desuden er der to langhøje fra ældre bon-
destenalder for knap 6000 år siden. Det er svært at sige 
helt præcist, hvilken periode i fortiden, de hører til, da 
de ikke er udgravet.

Naturen i Lilleådalen
Ruterne byder også på en smuk natur med skove, mar-
ker og enge omkring Lilleåen og Voer Mølle å. Skovene 
ved Bidstrup er meget afvekslende og indeholder en høj 
biodiversitet på grund af en nænsom skovdrift med be-
varelse af mange gamle og udgåede træer.

80 m lang langhøj i Østervoer

Bidstrup Gods
Bidstrup Gods er i sig selv et besøg værd. Hovedbyg-
ningen er et klenodie fra 1750’erne. Agerumsladen med 
porten ind til gårdspladsen er fra 1590.

Det er tilladt at kigge ind på hovedgårdens gårds-
plads. Der skal dog tages hensyn til beboerne.

Godsets historie
Historisk kendes Bidstrup fra 1200-tallet, hvor Steen 
Hvide skulle have bygget den første gård. I 1749 blev 
gården købt af etatsråd Gehrdt Hansen de Lichten berg. 
Hans slægt har nu ejet Bid strup i 9 generationer. 

Godset i dag
I dag drives godset med land- og skovbrug. Et speciale 
er egetømmer, der saves og lagres til brug ved restaure-
ring af kirker og bindingsværk. En stor kreds af brugere 
dyrker jagt, fiskeri og ridning. 

Det er desuden muligt at bruge hovedbygningens 
smukke sale til koncerter og gallamiddage.  

Se: www.bidstrupgods.dk

Parkering 
Der er flere muligheder for parkering: Ved Godsets P-
plads, ved Hadstenvej (landvejen), i Laurbjerg by eller 
ved Voer Mølle

Jagt
Skovene kan være lukket på grund af jagt enkelte dage.

Sponsorer:
Foruden støtte fra Favrskov kommune er projektet støttet af Frilufts-
rådets tipsmidler og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via 
LAG (den lokale aktionsgruppe) i Favrskov Kommune.
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Rød rute (4,8 km) 
Ruten går gennem Hestehave. Ordet have betyder op-
rindeligt et græsningsareal for husdyrene nær gården 
(Sådan er det fortsat på svensk). Først i nyere tid er ordet 
blevet til have, som vi kender i dag. 

På ruten vil du kunne se tre gravhøje fra yngre bron-
zealder, dvs. fra perioden ca. 1700 til 500 før vor tidsreg-
ning. Den ene er markeret med et skilt med information 
om gravhøje. To af dem ligger noget skjult lidt inde i sko-
ven langs en sidevej lidt længere mod syd. Prøv om du 
kan finde dem. 

I markkanten kommer du forbi 2 kæmpe egetræer, 
der er nogle af de ældste i Danmark. Godset har beskyttet 
dem mod tidligere tiders rovdrift på bygnings- og skibs-
tømmer.

Inde i skoven kommer du også forbi et imponerende 
stort bøgetræ, der har været modertræ til den omgivende 
bøgeskov.

Blå rute (4,5 km) 
En del af ruten er en trampesti i markkanten, hvorfra man 
har en flot udsigt over et stort sø- og engområde ved Lang-
kær.  Indtil 1995 blev området afvandet og drevet som 
landbrug, men nu har det igen fået lov at henligge som 
natur. Voer Mølleå løber dog fortsat i en kanal i kanten af 
området. 

I skoven Østervoer kan man se to langhøje fra ældre bon-
destenalder for ca. 6000 år siden. De er henholdsvis 60 og 
80 m lange (se billede på modsatte side). Sådanne høje er 
ret sjældne i Danmark. Det er imponerende bygværker fra 
en tid, hvor man kun havde redskaber af naturens mate-
rialer, så som træ, ben og sten. 
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Udsigt fra blå rute

Voer Mølle

Voer Mølle å set fra gul rute

Ruten slår et knæk forbi Voer Mølle, der var i brug som 
mølle helt frem til 1920. Her fik godset og andre omkring-
liggende gårde malet deres korn til gryn og mel. (Vis hen-
syn til beboerne)

Gul rute (2,5 km) 
Ruten udgår fra Voer Mølle og følger en dal hvor Voer Mølle 
å løber i bunden. Hvor man passerer åen, kan man se at 
den har et naturligt slynget forløb, som en rivende strøm 
gennem skoven. Åen fortsætter ud i engene ved Langkær 
og videre til Lilleåen. (Se blå rute).

Grøn rute (2,7 km)
Ruten i Essendrup skov byder på særligt mange gravhøje, 
som ligger højt i landskabet. Det er typisk for bronzealder-
høje. Indgang hertil fra Karmarksvej ved Laurbjerg eller 
fra p-pladsen ved landevejen. Se særskilt folder.

Du vil finde mere beskrivelse af højenes historie og li-
vet omkring dem derude.

Praktiske oplysninger. Stierne er skovveje og trampesti-
er, så husk godt fodtøj. Der kan også være grene og bræn-
denælder nogle steder i sommerperioden. 

Johanneskors. Dette angiver, at der er et fortids-
minde.

Tjek også QR-koderne om naturen.


