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Hasle Bakker – True skov

Om turforslaget 
Den foreslåede tur følger de anlagte stier gennem hele Skjoldhøjkilen, Skjoldhøjskoven og Skjoldhøjpar-
ken, fra Hasle Bakker i øst til True Skov i vest. Selve Skjoldhøjkilen, Skjoldhøjskoven og Skjoldhøjparken 
er anlagt som en grøn korridor med spændende og varierede oplevelsesmuligheder. Området er især i 
den vestlige del stærkt kuperet afvekslende med flere små søer og vandhuller. Længere mod vest er der 
anlagt fem regnvandsbasiner og den fritlagte Voldbækken slynger sig livgivende gennem Skjoldhøjparken 
og i udkanten af True Skov.
Et veludbygget stisystem gør området oplagt til både vandre- og cykleture, og afmærkede løberuter på
henholdsvis 3, 5, 7 og 10 km. indbyder til motionsløb af varieret sværhedsgrad. Midt i området er der 
også anlagt en fitnessplads og en rute for mountainbike, samt en bålplads og tre madpakkehuse, der kan 
reserveres på Aarhus Kommunes bookingportal: www.friluftslivaarhus.dk. Ved True Skov findes desuden 
hele to hundeskove.

Syv opsatte skilte rummer oversigtskort over området og fortæller om stedets natur- og kulturforhold.

Se også informationer fra den selvejende institution www.haslebakker.dk, der står for en lang række ar-
rangementer og aktiviteter i området.

Eventuelle busforbindelser til området kan findes på Midttrafiks Hjemmeside

Illustrationer: Bjarne Golles
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http://www.midttrafik.dk/


Skjoldhøjkilen: fra Hasle Bakker til True Skov tur- retur
Turen begynder ved Hasle Bakker  1  med indgang fra Jernaldervej. Hasle Bakker er kunstigt
anlagte bakker, der i årene 1997 - 2005 er opført af en million kubikmeter overskudsjord. Stedet
rummer tre bakketoppe: Spiralen der er en kegleform med toppunkt 100 m over havet, Bakke-
kammen der strækker sig over mere end 200 m i længden og har højeste punkt 105 m over
havet og Plateauet med en højde på 80 m over havet.

 2  Skjoldhøjkilen Med sine smukke omgivelser og sit varierede terræn er Skjoldhøjkilen veleg-
net til vandreture, og med en lang række legemuligheder som svævebaner, klatrestativer og
balancebomme, er den et populært udflugtsmål for skoler og børnehaver. I nogle af søerne må
der fiskes, og den varierede natur giver gode muligheder for at opleve fugle, padder og insekter
på ganske nært hold.
Som noget helt specielt er det muligt for eleverne at beskæftige sig med IT-læring i naturen. På
opstillede betonsteler kan eleverne aflæse semicodes med deres mobiltelefoner og modtage
opgaver direkte på mobilen. Fem steder i området er der cirkelformede baser med madpakke-
huse, hvor der ligeledes er IT-teknologi til skolernes undervisning.

3  Skjoldhøjskoven. I forlængelse af Skjoldhøjkilen ligger Skjoldhøjskoven. Dele af skoven er
henlagt som urørt skov, hvilket betyder, at der hverken fældes eller plantes træer. Skoven får lov
til at passe sig selv, og der skabes en naturlig dynamik i skoven, der skaber gode vækstbetingel-
ser for organismer, der er afhængige af dødt træ.
I det lille stykke med urørt skov er der vand i skovbunden, der får skoven til at fremstå som en
rigtig naturskov. Gennem det våde område er der anlagt en bro, der går ind og ud mellem træ-
erne, og som sikrer de besøgende tørre sko ved gennemgang. Skjoldhøjkilen har et rigt plante 
og dyreliv, og søer og vandhuller er hjemsted for fisk og forskellige paddearter.

4  Skjoldhøjparken er et langstrakt areal der ligger i forlængelse af Skjoldhøjskoven og Skjoldhøj-
kilen. Arealet består både af græsarealer og områder med træer/beplantning.
Gennem hele området løber Voldbækken og sammen med fire regnvandsbassiner, giver det
ekstra liv til området. I hele parken er et stisystem, hvor der er mulighed for ophold ved borde
og bænke, der er opstillet flere steder. I den østlige ende af parken er der en Krolfbane. Spillet er
en krydsning mellem kroket og golf.

Vil man fortsætte turen til True Skov skal Anelystvej  5  passeres ved statsskovdistriktets P-plads
for enden af det nyreformede regnvandsbassin længst mod vest i Skjoldhøjparken.
  6  True Skov er en af landets yngste statsskove. De første træer blev plantet i 1994. Der er ho-
vedsagelig plantet danske løvtræsarter som eg, ask og bøg. Som ammetræer er der indplantet de
mere hurtigtvoksende el, poppel og lærk. I skovbrynene findes et stort antal af danske buske og
træer. På mindre parceller i skoven er der desuden plantet nåletræer som cypres, thuja, ædelgran
og skovfyr. Når skovrejsningsprojektet er færdigt, bliver det aarhusegnens største skov. To ind-
hegnede hundeskove giver hundeejerne særlige muligheder for at lufte deres hund.

I turforslaget går ruten i en sløjfe næsten helt ud til den Østjyske Motorvej. Undervejs er der mu-
lighed for at besøge Vinterens Hjerte,  7  der er et globalt kunstværk udtænkt af Jørn Rønnau. I 
stadig større og større linjer tegner rækker af plantede takstræer hjerteformede figurer i landska-
bet. Om vinteren, når løvtræerne har tabt deres blade, bliver takstræerne med de kraftig grønne 
nåle ekstra synlige - deraf navnet: Vinterens Hjerte. Centrum for Vinterens Hjerte er markeret 
med en stor sort granitsten.

På hjemturen passeres Anelystvej lidt sydligere end på udturen. Følg trampestien syd om det
vestligste regnvandsbassin. Fortsæt turen ad den afmærkede løberute på den sydlige del af
diget omkring det nyreformede regnvandbassin. Kryds igen Voldbækken og følg stien ind i True
skov. I udkanten af skoven ses Lundagergård, 8  der benyttes af vestbyens skoler til udeundervis-
ning i naturen.


