
NaTour de 
Endelave
Cykelruten på Endelave

NaTour de Endelave 
NaTour de Endelave er en cykelrute 
på Endelave, der er etableret med 
det formål at styrke cykeltrafikken i 
Horsens Kommune og øge antallet 
af cyklister på Endelave. Cykelruten 
har sammenhæng med ruten ”Rundt 
om Horsens Fjord”, der også findes 
som cykelkort.
Det er Horsens Kommune, der med 
projektmidler fra Trafikministeriet 
står bag etableringen af ruten i sa-
marbejde med Beboerforeningen på 
Endelave.

Hvor går ruten
Projektet har været længe under-
vejs, og er blevet ændret i forhold til 
det oprindelige oplæg, der lagde op 
til anlæggelse af nye stier. 
Cykelruten følger nu de veje og 
stier, der i forvejen findes i land-
skabet på Endelave. Det vil sige, 
at nogle steder skal man trække 
cyklen på stranden eller cykle hvor 
der ikke er sti eller vej. Disse stræk-
ninger findes først og fremmest på 
vestøen, og man kan følge en af de 
lidt kortere ruter, hvis man vil undgå 
at trække.

Infotavler
På ruten er der placeret 11 infotav-
ler, På hvor man kan læse om steder 
og temaer undervejs.
Den første infotavle er placeret på 
Havnen, og er en introduktion til 
ruten. På infotavlerne er der en QR 
kode, som fører dig ind på Endelave 
Lægeurtehaves hjemmeside, hvor 
du kan læse mere om nogle af de 
emner, der beskrives på tavlerne.
NaTour de Endelave er selvfølgelig 
ikke forbeholdt cyklister, men kan 
også vandres.
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Færge
M/F Endelave er hjemmehørende 
på Endelave. Den sejler flere gange 
dagligt mellem Endelave og Snaptun 
færgehavn. Der er online booking til 
færgen på adressen www.ferende.
onlinebooking.dk 

Endelavefærgen

Cykeludlejning
Der er to cykeludlejninger på Ende-
lave:
Strandvejens cykeludlejning på 
Havnen, tlf. 2476 4212. Hvis du 
punkterer på Strandvejens cykler, 
ringer du til dem og cyklen bliver 
skiftet/lappet.
Den Lille Butik cykeludlejning, Kon-
gevejen 36, tlf. 2423 6055. Selv-
betjening.

Toiletter
Der findes offentlige toiletter føl-
gende steder på Endelave:
Havnen ved velfærdshuset, ved 
kirken, ved Fiske- Røghucafeen, 
i Lægeurtehaven.

Vandposter
Følgende steder kan du få fyldt 
drikkedunken: Havnen ved velfærd-
shuset, Naturlejrpladsen ved Klint-
en, Ved madpakkehuset, ved huset, 
hvor Strandvejen bliver til Øvre. 

Hvor må man tage ophold. 
På privatejede strandbredder, kyst-
strækninger og klitfredede arealer 
må ophold og badning fra stranden 
ikke finde sted inden for 50 meter 
fra beboelsesbygninger. Man må 
ikke cykle på stranden, men gerne 
trække cyklen.
Ved Madpakkehuset (hjørnet af 
Kongevejen, Havhornet og Lynger) 
og flere andre steder er der borde 
og bænke.

Teltslagning
Der er to muligheder for over-
natning i telt på Endelave:
Campingpladsen, der er beliggende 
midt i byen, tlf. 2446 6465 samt 
Naturlejrpladsen, der ligger på 
vestøen ved Klinten, tlf. 7568 0995.
Desuden findes der forskellige andre 
muligheder for overnatning på En-
delave, se øens hjemmeside.

Seværdigheder 
Endelave Lægeurtehave
Endelave Naturcenter 
Endelave Museum
Åbningstider m.m., se de enkelte 
seværdigheders hjemmesider.

Der findes købmand og flere for-
skellige spisesteder på Endelave, se 
øens hjemmeside.

www.endelave.dk

På cykel Endelave rundt
Ruten starter ved havnen på Ende-
lave, hvor du møder den første info-
tavle. Her er et naturligt startpunkt, 
da den ene af øens cykeludlejninger 
er placeret ved havnen, ligesom der 
er offentligt toilet samt mulighed for 
opfyldning af drikkedunken. Ruten 
kan cykles i begge retninger, men 
her beskrives turen med start mod 
øst. 
Når du kommer op for enden af 
molen, cykles til venstre ad Kon-
gevejen, og snart efter drejes til 
venstre endnu engang ad Endelave 
Strandvej, der er en grusvej. Her 
kommer du forbi det gamle mejeri, 
og  længere fremme møder du info-
tavle nr. 2. 

Strandvejen og Flasken
Vejen fortsætter langs levende hegn 
med Rynket Rose og Bukketorn, og 
ved naturreservatet Flasken er øens 
fugletårn placeret. Her kan du bl.a. 
læse om reservatet på infotavle nr. 
3. Videre ad Strandvejen kommer 
man forbi genbrugspladsen, som 
nok er en af Danmarks smukkest 
placerede genbrugspladser. 

Bukketorn er almindelig på Endelave

Øvre
Ved krydset, hvor Strandvejen slut-
ter og Øvrevejen begynder, kan du 
tage en lille afstikker til venstre, 
hvor der en sten med en hellerist-
ning. Turen fortsættes ad grusvejen, 
som nu hedder Øvre, og går gen-
nem blandet skov med Hedelyng og 
Revling i bunden. 
Når du kommer frem, hvor der 
bliver åbent landskab igen, kan du 
opleve endnu lidt af øens historie 
lidt til venstre for vejen, hvor der er 
en skibssætning fra vikingetiden og 
en tavle, der fortæller historien. 

Øvrespidsen

Følg grusvejen, og når du kan se en 
infotavle et stykke fra vejen ved en 
trælåge, kan du parkere cyklen og 
gå ud til  spidsen af Endelave. 
Tilbage på vejen cykler du videre 
mod sydøst, og kommer forbi store 
bevoksninger af Rynket Rose og når 
frem til infotavle nr. 5. 
Ruten følger fortsat grusvejen, og 
inden den drejer ind gennem skov 
og krat igen, kan man gøre en lille 
afstikker på gåben til Ranes Borg, 
der sandsynligvis er et anlæg fra 
tidlig middelalder. Turen følger vejen 
videre, indtil den ender i et T-kryds, 
hvor du cykler til højre og kommer 
ud til Kongevejen. Her skal du til 
venstre  et par kilometer på asfalt-
vejen til du kommer frem til Ende-
lave fiske- og røghus.

foto madpakke-
husetNaturpleje på Øvre

Gravand



Madpakkehuset
Madpakkehuset ligger på en lille 
plads ved hjørnet af Havhornet, 
Lynger og Kongevejen. Her er der 
offentligt toilet ved Fiske- og Rø-
ghuset, og ved selve madpakke-
huset er der vandpost, hvor du kan 
fylde drikkedunken. Her er det helt 
oplagt at nyde madpakken, især 
hvis vejret er vådt. Her finder du 
også infotavle nr. 6 på selve pladsen 
ved Madpakkehuset. 
Hvis man vil undgå strækninger, 
hvor der skal trækkes på stranden, 
kan man afslutte turen her og cykle 
tilbage til byen ad Kongevejen.

Gnejs

Lynger og Sønderhavet
Ellers fortsætter ruten til venstre ad 
Lynger, og på Gøgeurtvej møder du 
infotavle nr. 7. Så går turen gen-
nem sommerhusområdet og ude 
ved vandet er endnu en tavle plac-
eret. Her skal du nu til højre ad 
græsstien, som på det første stykke 
er god at cykle på. Inden møllerne 
kommer en strækning, hvor stien 
ikke er god at cykle på, og her må 
trækkes.

Møllerne ved Søndermølle

Ved vindmøllerne er infotavle nr. 9 
placeret, og her kan du eventuelt 
lave en afstikker op ad Søndermølle 
til Lægeurtehaven, hvor der er of-
fentligt toilet. På sydkysten er der 
flere steder god badestrand, men 
vejr og vind forandrer stranden fra 
år til år og fra årstid til årstid, så 
nogle somre kar der være god sand-
strand et sted, men næste sommer 
er det måske et andet sted. 

Vild Gulerod ved Sønderhavet. Den 
røde blomst midt i skærmen har til 
formål at tiltrække insekter til be-
støvning.

Klinten
Ruten fortsætter mod Klinten, og 
nogle steder er stien god nok til at 
cykle på, andre steder må cyklen-
trækkes. Ved Klinten er infotavle 
nr. 10 placeret, og her drejer du til 
højre op ad græsstien. Ruten går 
tværs over Naturlejrpladsen og P-
pladsen og kommer ud til Vesterby, 
som er en asfaltvej, og her findes 
endnu en infotavle. 

Strandkunst ved klinten

Flyvepladsen 
Ved Vesterby drejes til højre, 
og snart kommer du forbi øens 
charmerende lille flyveplads. Plad-
sen er privatejet, og besøges af 
mange små privatfly gennem som-
merhalvåret. 

Endelave Flyveplads

EndelaveBy
Længere fremme ad Vesterby start-
er Endelave By, og man cykler forbi 
kirken til venstre og kort efter Ende-
lave Museum til højre. Når du følger 
Vesterby videre, holdes til venstre 
og på den måde ender du igen ved 
Havnen. 

For børn
Cykelrutens infotavler er forsynet 
med QR koder for børn, hvor du 
kommer ind på en side med opgav-
er, lege, aktiviteter og andet sjov, 
der er koblet til netop det sted hvor 
du scanner koden. 
Medbring gerne papir, blyant og 
tuschpen på turen.  
Efter turen kan du også finde opga-
verne derhjemme på websiden
www.endelave-laegeurtehave.dk

Der er inspiration til at lege med 
sten via QR koderne på infotavlerne.

                Infotavler

              Toilet
              
              Vandpost

              Teltplads

              Campingplads

              Seværdighed

              Cykelruten

              Afstikker fra rute


