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Om Bjergruten
Bjergruten begynder ved foden af det nordlige ”bjerg” nærmest Jernaldervej. Ruten 
egner sig fortrinligt til løbe- og vandreture, men store dele af strækningen kan også 
klares på cykel.
Ruten slynger sig fra Hasle Bakker gennem Skjoldhøj-kilens grønne korridor til den 
østligste ende af True Skov og tilbage. Den er ca. 8 km lang, men kan afkortes eller 
forlænges efter behov. Undervejs er der opstillet informationsskilte med relevante 
oplysninger om naturen.

1 Hasle Bakker – de små ”bjerge”
Bakkerne i den østlige ende af Skjoldhøj-kilen blev i en 10-års-periode bygget af 
overskudsjord fra anlægsarbejder forskellige steder i kommunen. De tre små ”bjerge” 
stod færdige i 2007. På toppen af det nordligste bjerg, Spiralen, står man 100 m over 
havets overflade. Der er en storslået udsigt ind over Aarhus By, å-dalen og til Mols 
Bjerge.  Mod vest kan man i klart vejr se helt til Himmelbjerget.

2 Grimhøj
Bakken mod syd hedder Grimhøj og er et gammelt jordbjerg, som i sin tid blev anlagt 
oven på en naturlig bakke. I dag er Grimhøj 91 m høj. I sensommeren kan man være 
heldig at finde de store, fede larver af dueurtsværmeren i de høje dueurtplanter i 
området.

3 Urskoven
Området midtvejs minder meget om et stykke gammel, dansk urskov. Aarhus 
Kommune har bygget en lang træbro gennem det sumpede område. Skoven 
vedligeholdes næsten ikke, så de gamle aske- og elletræer får lov til at blive liggende, 
når de falder omkuld, til glæde for et mylder af svampe, insekter og fugle. Tag turen 
ad elleskovsbroen og kom i urskovsstemning.

4 Masser af skov på vej
Mod vest ligger den statsejede True Skov. De første træer blev plantet i 1994, men de 
er allerede godt på vej. Skoven vil, når den er fuldt anlagt, dække et areal på ca. 600 
ha. Når man anlægger bynær skov i dag, er det for at beskytte drikkevandet og for at 
bruge den til rekreative formål.

5 Voldbækken
Voldbækken er områdets ældste vandløb. I 1200-tallet indgik Voldbækken i en del 
af parkanlægget ved herregården Holmstrup Gård. I den forbindelse blev der anlagt 
fiskedamme og kanaler i den vestlige del, kaldt Bremerholm. Efter mange år som 
delvis rørlagt er Voldbækken nu frilagt og slynget, bunden er hævet, og der er udlagt 
grus, som ørrederne kan gyde i.

6 Frøer og salamandre
Vand skaber liv. Områdets mange søer og vandhuller huser masser af planter og 
dyr, bl.a. den lille, grønne løvfrø, som kun findes få steder i landet. Med de store 
hæfteskiver på tæerne er den i stand til at klatre i buskadset. Løvfrøen kan høres på 
stille, lune aftener i maj.




