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Særlige færdselsregler for Trækstien
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Sol- og Vandtrappen
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Mellem Kongensbro og Fladbro er Trækstien fredet
og for langt størstedelen i privat eje. Her gælder
særlige regler for færdsel:

Bjerringbro
Teltplads

• Stien er åben for færdsel til fods fra kl. 6 til
solnedgang.
• Hunde må kun medtages i byområderne –
Bjerringbro, Ulstrup og Langå, og hvor der er
skiltet med hund i snor
• Cykling er generelt ikke tilladt
• Ridning er generelt ikke tilladt
• Aktiviteter med flere end 50 deltagere kræver
en forudgående tilladelse fra fredningsnævnet
og tillades kun i perioden fra 15. juli til
1. september.
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Brokbakken

Høj Stene

Tange Sø og dæmning

Pramfarten og Trækstiens storhedstid var fra midten
af 1800-tallet og et par årtier frem, hvor der var op
mod 120 pramme på Gudenåen.

Høj Stene på kanten af Tange Sø er en
rekonstruktion af et Nordeuropas største
gravmonumenter fra jernalderen.

Langs Trækstien lå pramdragerkroerne, hvor
pramdragerne kunne hvile og få mad og brændevin.
Flere af kroerne fungerer fortsat – bl.a. Svostrup Kro
og Kongensbro Kro – en pramdragerkro, Hvilested
Kro, ligger i dag på bunden af den kunstige Tange
Sø!

Skibssætningen er rekonstrueret i 2020 af
Moesgaard Museum og med midler fra A.P. Møller
Fonden.

Tange Sø opstod i forbindelse med etableringen af
Tangeværket i 1920. Den store sø er kunstig og
skyldes den dæmning, der sikrede vand til
Tangeværket, der er Danmarks største
vandkraftværk.

Hvorslev

Det samlede anlæg omfatter Tange Sø, en 800
meter lang dæmning med frisluse, 300 meter
indløbskanal og selve vandkraftværket.

Den er 80 meter lang og stenene er 2-4 meter høje.
Fundene tyder på, at den har været brugt til et
begravelsesritual til en særlig magtfuld person.

Syd for Kongensbro Kro står ”Æ swot man” – en
tjæret pæl, man brugte til at styre prammene med
Gerning
ved hjælp af tove i svingene.

Hele anlægget og værket udgør en særdeles
velbevaret og original helhed, som i dag er beskyttet
af fredning.

Anlægget vidner om Gudenåens betydning allerede i
jernalderen.

I dag følger Trækstien østsiden af Tange Sø.
Trækstiens oprindelige forløb langs bredden af
Gudenåen kan findes på bunden af Tange Sø –
sammen med Hvilested Kro og 27 gårde og huse!

Energimuseet

Tange

Gudenåcentralen

Respekter skiltningen langs Trækstien!

Vellev

Pramdragerkroerne

Høj Stene

Svostrup Kro

Gullev

Tind

Tangeværket

Høbjerg

Nøddelund

Sahl
Tange Søbad
Tange Sø Golfklub

Tange Sø
Gudenåcentralens
Plantage
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1,5 km
Ormstrup Skov

Parkering. Parking. Parkplatz.

Sahl
Rasteplads

Station. Railway station. Bahnhof.
Busterminal. Bus Terminal. Bushaltestelle.

Træk
s

Kirke (toilet). Church (toilet). Kirche (Toilette).
Seværdighed/attraktion. Sight/attraction.
Sehenswürdigkeit/Attraktion.
National seværdighed/attraktion. National
attraction. Nationale Attraktion
Naturseværdighed. Scenic sight. Naturattraktion.

Trækstien

Ormstrup Skov
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Ans Søbred

Vejerslev
Skov

Ans Kro

Vejerslev

Ans

fra Silkeborg til
Bjerringbro
– en del af GudenåStien

Runesten
Vejerslev
Klostertomt

Høj Stene

Spisested. Restaurant. Gasthaus.
Turistbåd. Excursion boat. Touristenboot.

Truust Mølle Fiskepark

Solfærgen Søhøjlandet.
Solar-powered passenger ferry. Personenfähre.

Thorsø

Isætningssted. Launch and landing site.
Start- und Landeplatz.
U

Kongensbro Kro

Kano-udlejning. Canoe rental. Kanuverleih.

Kongensbro

Hotel.
Vandrehjem. Hostel. Hostel.

Skov. Forest. Wald.

Toilet. Toilet. Toilette.

Hede. Heath. Heide.

Madpakkehus. Picnic area. Picknickplatz.

Eng/vådområde. Meadow/wetland.
Wiese/Feuchtgebiet.
Jernbane. Railway. Eisenbahn.

Naturudstilling. Nature exhibition. Naturausstellung.

Motorvej. Motorway. Autobahn.

Skovfitness. Outdoor fitness park. Wald Fitneß.

Landevej. Road. Straße.

Golfbane. Golf course. Golfplatz.

Erik Glippings Jagthus
Småvej/skovvej/markvej.
Secondary road/
Gravel road. Nebenstraße/Waldweg/Feldweg.

Sti. Path. Pfad.
Højdekurver, 1 meter. Contourline, 1 metre.
Höhenlinien, 1 Meter.
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Grønbæk
Put & Take

Fårvang

Afmærkede sidevandreruter.
Alling Signposted
Klostertomt
walking trails. Markierte
kürzere Wanderungen.

Alling Sø
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Afmærkede hovedvandreruter. Signposted
hiking trails. Markierte Hauptwanderwege.
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Hundeskov. Forest for dogs without a leash.
Wald für Hunde ohne Leine
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Udsigtspunkt. Viewpoint. Aussichtspunkt.
Mountainbikerute.
Mountain bike route. Mountainbikestrecke.

Grønbæk
ks

Put & Take.

Skorup
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Grølsted

Søhøjlandets
Familiecamping
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Fugletårn. Birdwatching tower.
Vogelbeobachtungsturm.

Forsidefoto: Den nyrenoverede Træksti ved Alling Å’s udløb i Gudenåen. © Silkeborg Kommune.

Vandløb. Stream. Wasserlauf.

Shelter. Trail shelter. Shelter.
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Teltplads. Primitive campsite. Zeltplatz.

Truust

de

Sø. Iller
Lake. See.
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Campingplads. Camping ground. Campingplatz.

Bebyggelse. Houses. Häuser.
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Byområde. Town area. Stadtgebiet.
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Blå Flag Strand (toilet). Blue Flag Beach (toilet).
Strand mit blauer Flagge (Toilette).
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Badested. Bathing place. Badestelle.

Sall

The Towpath hiking route – from
Silkeborg to Bjerringbro
Der Wanderstrecke Trækstien – von
Silkeborg nach Bjerringbro

Alling Sø

Die Wanderwege am Gudenå sind in 3 Broschüren
beschrieben, die Sie unter favrskov.dk/gudenaastien
herunterladen können. Hier finden Sie auch weitere
Informationen, z.B. welche Regeln zu beachten sind.

Please note that the Towpath can be flooded when
the water level in the Gudenå is high.

Beachten Sie bitte, dass der Treidelpfad überflutet
sein kann, wenn der Gudenå viel Wasser führt.

Between Kongensbro and Fladbro, the Towpath is
protected and for the most part privately owned.

Zwischen Kongensbro und Fladbro steht der
Trækstien unter Naturschutz und ist größtenteils in
Privatbesitz. Hier gelten besondere Verkehrsregeln:

Please, respect the signs along the Towpath!
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Diese Broschüre beschreibt den Abschnitt zwischen
Silkeborg und Bjerringbro. Der Weg ist mit roten
Kreisen und Pfeilen markiert. Auf der
mobilfreundlichen Karte oplevgudenaa.dk können
Sie unterwegs oder bei der Planung u.a. nach
Interessepunkten, Restaurants und Unterkünften
suchen.

Information about the paths along the Gudenå is
conveyed in three leaflets, which you can download
at favrskov.dk/gudenaastien. Here you can also find
more information on existing regulations and so on.

• The path is open for traffic on foot from 6 a.m. to
sunset.
• Dogs are only allowed in the urban areas –
Bjerringbro, Ulstrup and Langå, and where
there is a sign displaying a dog on a leash.
• Cycling is not allowed
• Horse riding is not allowed

Alling
Skovby

Tvilum Klosterkirke

Lemming
Lille Troldhøj

Lystfiskeroasen
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Serup

Zwischen Silkeborg und Randers heißt er Trækstien
(Treidelpfad) oder Pramdragerstien. Dies ist ein
Hinweis darauf, dass der Weg vor allem in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu genutzt
wurde, um Lastkähne mit Gütern zu ziehen, und
daher ein wichtiger Handelsweg war.
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This leaflet informs about the stretch of the Towpath
between Silkeborg and Bjerringbro. The path is
signposted with red circles and arrows. You can use
the mobile friendly map, oplevgudenaa.dk, to locate,
among other things, facilities, eateries, and
overnight accommodation en route or when making
plans.

Hinge Sø

Gjern Bakker

Træ
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Between Silkeborg and Randers, the path is called
the Towpath or the Bargeman’s Path, referring to the
fact that the path, primarily during the latter part of
the 1800s, was used by bargemen drawing barges
laden with goods – in other words, a sort of highway
for trade.
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Allingkloster Skov

Van
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Der Gudenå ist Dänemarks längster Fluss. Von der
Quelle bis zur Mündung in den Fjord sind es etwas
mehr als 150 km. Auf fast der ganzen Strecke gibt
es Wege entlang des Ufers.

1,5 km

n

The river Gudenå is Denmark’s longest water
course. From source to inlet, the river is more than
150 km long. It is possible to hike on paths alongside
Hinge Søbad
the river for the major part of the stretch.
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Willkommen auf der Wanderstrecke
Hinge
Trækstien – von
Silkeborg nach Bjerringbro
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Welcome to the Towpath hiking route –
from Silkeborg to Bjerringbro

Alling
Klostertomt

• Der Pfad darf ab 6 Uhr morgens bis
Sonnenuntergang zu Fuß genutzt werden.
• Hunde dürfen nur in den städtischen Gebieten
(Bjerringbro, Ulstrup und Langå) und wo ein
Schild mit einem Hund an der Leine angebracht
ist, mitgeführt werden.
• Radfahren ist nicht erlaubt.
• Reiten ist nicht erlaubt.

Grauballe

Svostrup

Nisset

Svostrup Kro

Landal
GreenParks

Bitte beachten Sie die Schilder entlang des
Trækstien!

Sminge
Teltplads

Sminge Rasteplads

Sejling

Store
Troldhøj

Sminge Sø

Skægkær

S

Sminge
Klostertomt

Trækstien fra Silkeborg til
Bjerringbro – en del af GudenåStien

Randers Høj

Pramfarten var størst i midten af 1800-tallet. I denne
periode voksede byer som Ans og Bjerringbro. Hele
Trækstien er ca. 75 km. Strækningen SilkeborgBjerringbro er ca. 40 km. Det meste af denne
strækning er renoveret og tilgængeligt det meste af
året. I perioder med meget vand og på strækningen
inden Bjerringbro kan den være utilgængelig. Find
alternative ruteforslag på favrskov.dk/gudenaastien.
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Mellem Silkeborg og
Randers hedder GudenåStien
Sinding
Trækstien eller Pramdragerstien. Stien – og navnet –
stammer fra den tid, hvor man trak lavbundede
pramme, med varer mellem Silkeborg og Randers.

Adgang og regler for færdsel
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Balle
Kirkeby

Vand
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De afmærkede vandreruter berører både privatejede
og offentlige arealer. Vejlovens og
Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al
færdsel.

Dybkær Kirke

Øster

Gødvad

Vandring og cykling
•Voel
Vandring og cykling ad veje og stier i det åbne
land er tilladt.
• I privatejede skove må man benytte stier og
veje. Adgangen til de private arealer må ske fra
kl. 6 til solnedgang.
• Færdsel er på eget ansvar.
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Ved den kunstige Tange Sø Bording
er stien lagt op i
Gudenåcentralens plantage. Her har stien karakter
af grusbelagt skovvej. Den oprindelige Træksti blev
oversvømmet ved anlæggelsen af vandkraftværket.

Resenbro
Put & Take
Resenbro

GudenåStien
Gudenåen er Danmarks længste å. Fra den pibler
op af jorden midt i Jylland, til den løber ud i Randers
Fjord, er den lidt over 150 km.
Det er muligt at følge åen på stier det meste af
strækningen – kun mellem Uldum Kær og Vestbirk
er der endnu ingen afmærket rute. Mellem
Ry og SilHvinningdal Grusgrav
keborg kaldes GudenåStien Himmelbjergruten og
mellem Silkeborg og Randers hedder den Trækstien.
Stien er alle steder afmærket med røde cirkler eller
pile og varierer fra trampestier, der kan være svært
fremkommelige, over træstier til grusveje.
GudenåStien er formidlet i 3 foldere,
som du kan downloade på favrskov.dk/
gudenaastien.
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Slotsholmen
Silkeborg Langsø

Silkeborg Langsø

Odden
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Silkeborg Ry
Golfklub

Silkeborg
Sø-camping

Museum Silkeborg

Schoubyes Sø
Silkeborg
Langsø

Oplevgudenaa.dk

Dronningestolen

Museum Jorn
Lyngsø

Indelukket

Nordskov
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Gudenåens
Camping
Silkeborg

jergru

Ørnsø

Hårup Sande
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Det digitale friluftskort gør det lettere at
finde ruter og turforslag, oplevelsesmuligheder, historier i landskabet, museer, attraktioner og meget mere. Se samtidigt, hvor
du kan spise og overnatte.

Danhostel Silkeborg

Korsdalshus
Ulvehoved

• I private skove og på private udyrkede arealer er
ophold inden for 150 m fra beboelses- og
driftsbygninger ikke tilladt.
• I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra
beboede bygninger ikke tilladt.

1,5 km

Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde

Farverne på pælene

• Ejeren af private veje og stier i det åbne land,
udyrkede arealer og private skove kan ved
skiltning forbyde adgang på dage, hvor der
holdes jagt eller udføres intensivt landbrugs- og
skovarbejde.

Brune eller ubehandlede pæle står på private arealer, hvor du må færdes på veje og stier fra kl. 6 til
solnedgang.
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Gudenå-kommunerne og Naturstyrelsen arbejder løbende på at forbedre og udbygge
GudenåStien.
Følg med på favrskov.dk/gudenaastien.
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Andetorvet

Hvinningdal

Ophold

Resenbro

Silkeborg

Lundbjerg

Røde pæle står på statens arealer og sorte pæle på kommunale arealer. I Viborg Kommune
er der dog også anvendt røde
pæle på kommunale arealer. På
offentlige arealer må du færdes
døgnet rundt – også uden for
vej eller sti, hvis der ikke er hegnet eller skiltet anderledes.

Hunde
• Hunde skal føres i snor.
Affald
• Benyt de opstillede affaldsbeholdere eller tag dit
affald med hjem! Finder du affald, er det en stor
hjælp, hvis du fjerner det!

Hårup

Linå

