
Mod nord er der på denne kyst høje skrænter 
svarende til, at der findes en randmoræne lige syd for 
Århus. I Fløjstrup Skov er der i skrænterne plastisk ler, 
og det medfører, at den overliggende jord skrider ud 
mod havet sammen med de 150 år gamle bøgetræer, 
der vokser på den. Resultatet er undertiden, at træ
stammerne flækkes på langs.

Sydligere støder en lavtliggende moræneflade 
ud til kysten. Ved Norsminde krydses kysten af en 
tunneldal*, hvis yderste del udfyldes af den fire km 
lange Norsminde Fjord. Denne blev i 1964 lukket 
mod Kattegat af en sluse, hvorigennem saltvand 
lukkes ind i fjorden. Syd for fjorden er Frederiksdal
inddæmningen (Kysing Fjord) fra 1830. Denne 
inddæmning halverede næsten fjordens areal.

På Gyllingnæs er længst mod øst et fredet areal med 
enge, strandsøer* og strandvolde*. Syd herfor er der 
bag et lille dige et stykke hævet stenalderhavbund.

Strand: Fra Århus til lidt syd for Hov er der 
fin sandstrand, som er velegnet til badning. Syd 
herfor er der strandenge og meget lavt vand. 
Badevandskvaliteten er fin overalt. Norsminde Fjord 
er ikke egnet til badning. Marina: Norsminde, Tlf. 86 
93 16 54, er en gammel fiskerihavn, hvor der nu også 
er lystbådehavn med 90 pladser. Hov , Tlf. 86 55 61 
19,er en kombineret færge, fiskeri og lystbådehavn 
med 115 pladser. Færdsel: Stranden er til fods 
let passabel fra Moesgård Strand til Gyllingnæs, 
hvor lave strandenge gør færdsel besværlig. På 
strandengene på østsiden af Gyllingnæs er færdsel 
forbudt i fuglenes yngletid 1.marts  31 .juli.  For 
kørende går der en naturskøn vej parallelt med 
kysten fra Moesgård over Fløjstrup, Norsminde og 
Saksild til Hov.  Fra Hov er der færgefart til Samsø, 
overfartstid l time 20 min. Rederi: Tlf. 86 59 17 44. 
Seværdigheder: Norsminde er et naturskønt sted, 
hvor der tidligere var en vigtig havn, der sidst i 
1300tallet tilhørte domkapitlet i Århus. Dette havde 
ret ti! at opkræve told af de skibe, der anløb havnen. I 
dag fungerer havnen overvejende sorn marina. Kysing 
Kirke blev skudt i grus af svenskerne i krigen 1658
60. Ruinerne af kirken findes over for den gamle 
Norsminde Kro. ODDER (8700 indb.) er vokset frem 
ved landevejen ÅrhusHorsens, men der kom rigtig 
gang i byvæksten, da Odder fik sygehus og jernbane 
til Århus, Horsens og Hov sidst i forrige århundrede. 
I dag er byen et vigtigt handels og servicecenter for 
egnen. Odder Museum, Møllevej 35, Tlf. 86 54 01 75, 
er indrettet i en gammel vand og dampmølle, der kan 

føres tilbage til 1600tallet. Det nuværende møllehus 
er fra ca. 1880. Museet har udstillinger om mølleriets 
udvikling på egnen og har måske Europas ældste 
anlæg til destillation af brændevin. Desuden er der 
malede bondemøbler fra 1700og 1800taIlet og en 
tekstilafdeling. Odder Rådhus er tegnet af arkitekterne 
Friis & Moltke og Holm Nielsen. Ratlousdal (1/29) 
ligger for enden af Danmarks største lindealle, der 
fortsætter Odders gågade rnod vest. Der er kun et par 
sidefløje tilbage af den oprindelige hovedbygning 
fra 1770eme. I parken står en obelisk af Wirweld og 
tre gamle døbefonte. Rodstenseje (2/29 ) blev i 1681 
overtaget af admiral Jens Rodsten, der byggede den nu 
fredede hovedbygning i bindingsværk. Efterfølgeren 
på gården, Jens Sehested, byggede det sekskantede 
midtertårn. Gersdorfflund (1/30) er bygget i 1674, 
men de nuværende bygninger er fra 1840’eme. 
Gården drives i dag som forsøgsgård. Tæt ved gården 
findes i Vandmosen et voldsted for middelalderborgen 
Bjørnkær. En del af fundene fra Bjørnkær opbevares på 
Odder Museum. Gylling Kirke har i våbenhuset en 
runesten, hvorpå der står, at den blev rejst af Toke, 
Troeis’ søn. Gyllingnæs er en herregård, der stammer 
fra begyndelsen af 1800tallet. Hovedbygningen er 
bygget dels i 1865 og dels i 1933. Gården er ikke 
tilgængelig. Turistbureau: Odder Turistbureau, Bane
gårdsplads 3, Odder, Tlf. 86 54 26 00. Hotel: Odder 
Park Hotel, Thorvald KøWsvej 25, Odder, Tlf. 86 54 
47 44 Centralhotellet, Rosensgade 18, Tlf. 86 54 01 
62  Hov Færgekro, Søndergade 3, Hov, Tlf. 85 55 
68 70  Malling Kro, Stationspladsen 2, Malling, Tlf. 
86 93 10 25  Lille Strandgård, Ajstrup Strandvej 95, 
Ajstrup Strand, Tlf. 86 93 14 65  Norsminde gi. Kro, 
GI. Krovej 2, Norsminde, Tlf. 86 93 24 44. Camping: 
Ajstrup Strand Camping, Malling, Tlf. 86 93 15 34  
Hov Camping, Spøttrup Strandvej 35, Hov, Tlf. 86 55 
61 62  Hølken Camping, Toldvejen 50, Boulstrup, 
Tlf. 86 55 63 06  Saksild Strand Camping, Kysrvejen 
5, Saksild, Tlf. 86 55 81 30.
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