
0 1 5 km

N5

N5

N5

N5

N5

N2

N5

N5

N5N2

N2

N2
N2

N2

N2

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R3

R3

R3

R32

26

ØRSTED BAKKER

ROMALT
BAKKER

KANALØEN

Randers 
Regnskov

OPLEV NATURPARK RANDERS FJORD
Randers Fjord kaldes også Den Hemmelige Fjord, da 
den ikke er særlig synlig i det flade landskab. Først 
helt derude åbner det flotte panorama sig. Her er et 
landskab, som mennesket har været en del af siden 
stenalderen. Store inddæmmede arealer og lange 
diger vidner om landvindinger og opdyrkning i nyere 
tid. Oplev fjorden skifte karakter fra Randers til 
Udbyhøj, med smalle inddæmmede forløb og store 
brede vige med lavt vand, inden fjorden ved deltaet i 
Udbyhøj munder ud i Kattegat.

Randers Fjord er præget af store rørskove, og med 
lidt held kan man se fiskeørnen svæve over fjorden, 
eller se sæler på sten og sandrevler ved Udbyhøj. 
Fiskeriet i fjorden er helt enestående, med mulighed 
for fangst af mange arter året rundt.

Randers Fjord er lang, og der er oplevelser for alle: 
Tag på ekspedition i kano eller kajak til de skjulte rør-
damme i fjordens eget Amazonas, prøv en skinnecykel 
og oplev det fine kulturmiljø, tag vandrestøvlerne på 
og følg en sti, nyd lokal mad eller spis den medbragte 
mad i et af de mange madpakkehuse.

Kom og oplev Naturpark Randers Fjord.

NATURPARK 
Randers Fjord

Turistbureau

Parkeringsplads

WC

Multtoilet

Handicaptoilet

Bruser

Blå Flag havn

Blå Flag strand

Campingplads
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Hotel/overnatning

Indkøbsmulighed
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National seværdighed 

Naturlegeplads
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Informationsudstilling
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fra bil til vand
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kajaklandgangssted
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SIGNATURFORKLARING

Lodsstien 
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1 KYST- OG FJORDCENTRET
På Kyst- og Fjordcentret kan du blive våd på mange 
forskellige måder, fordi vi her leger med vand på flere 
måder. 
Hos os kan du gå i waders, sejle i kano/motorjolle, 
fiske på egen hånd eller tage med os på nogle af vores 
guidede ture,  du  kan skyde med vandraketter, benytte 
vores naturværksteder med en række gamle håndværk og 
færdigheder eller se på udstillingen. 
Du kan naturligvis også benytte vores legepladser og 
selvfølgelig lave mad/pandekager på bål, du selv er med 
til at tænde. Vi har overdækkede bålpladser, og også et 
bålsted i den store Lavvu (tipilignende telt).
Du bliver ikke færdig med os på et enkelt besøg, og der-
for kan du overnatte i telt, shelter eller værelse. Du kan 
også bruge os som base i forbindelse med ”ekspeditio-
ner” i Naturparken til fods eller i kano/kajak til nogle af 
de mange shelters pladser eller hotspots.
Mere info på www.kystogfjordcentret.dk

24 Galleri Grevelsgaard
Galleriet repræsenterer mere end 50 kunstnere og udstil-
ler et bredt udvalg af kunst indenfor billedkunst, skulp-
turer i bronze, granit, stål og glas samt kunsthåndværk i 
keramik, træ, emalje og glas.
Mere info på: www.grevelsgaard.dk

16 Fru Hansens
Familiedrevet butik & café i det gamle mejeri • Hjemme-
lavet frokost • Øko-specialiteter • Unikt kunsthåndværk• 
Arrangementer og markeder • Torsdag-søndag 10-17:30
Mere info og arrangementskalender på www.fru.dk

23 Randers Fjord Golfklub
Foreningsdrevet golfklub, smukt beliggende ved Støvninggaard 
ned til Randers Fjord. Der er 18 hullers bane og Pay and Play.
Mere info på www.rfgk.dk

14 Lille Bjørn
Lillebjørn sejler på Randers Fjord fra midten af maj til slutningen 
af september. Se hjemmesiden for forslag til sejlture og booking.
Mere info på www.lillebjorn.dk

17 Lyshøj Mølle
Lyshøj Mølle er bygget som andelsmølle i 1894. Møllen 
fungerede til 1968. Ved stormen i 2005 mistede møllen 
vinger og hat. Lyshøj Mølle er under restaurering af frivil-
lige, og det er muligt at kigge forbi og se møllen indven-
digt hver torsdag fra 8 til 17.
Mere info på: www.lyshojmolle.dk

HERREGÅRDSLANDSKABET
Landskabet omkring Randers Fjord er præget af de 
mange herregårde. Find information på:
www.herregaardskortet.dk

19 Telling Gårdbutik
Hjemmelavede pølser og slagtervarer.
Info på www.tellingfood.dk

22 Lindbjerg Dexter
Salg af oksekød, pølser og stege på frost.
Info på www.lindbjergdexter.dk

21 Stenalt Gods
Økologisk gedekød og gedeost. Info på www.stenalt.dk

20 Lindbjerggaard
Økologisk fjerkræ og oksekød på frost.
Info på www.lindbjerggaard.dk

18 Slawteren
Traditionelle slagtervarer og halve grise.
Info på www.slawteren.dk

7 Bageri og Bistro
Det lille familieforetagende driver et hyggeligt og  
kvalitetsorienteret bageri og en anderledes og rustik  
bistro med fokus på økologi, dyrevelfærd og bære- 
dygtighed. Mere info om åbningstider og koncept på 
www.bageriogbistro.dk 

26 SIVSKO
2 steder i Randers Fjord vokser der Søkogleaks.  
Søkogleaks anvendes til at fremstille sivsko. 
Det er muligt for grupper at besøge sivskomanden.
Info på www.sivsko.dk

4 Ørsted Kro
Lokale ejer kroen som et aktieselskab, og frivillige kræfter 
har restaureret og medvirker til driften.
Åbningstider: hver torsdag kl. 18-21 – Stegt flæsk
hver lørdag kl. 18-21 - Sommerbuffet
1. fredag hver måned kl. 18-21 - Helstegt pattegris
Mere info på: www.oerstedkro.dk

Green Adventure
Tilbyder teambuilding for grupper med fokus på  
samarbejde, kommunikation og at have det sjovt. 
Info på www.greenadventure.dk

15 Brænderiet Enghaven
Brænderiet Enghaven brænder for den gode smag  
og har et bredt sortiment af spiritus med enestående 
smagsoplevelser. Der arrangeres rundvisninger, prøve- 
smagning og cocktails for grupper.  
Info på www.braenderiet-enghaven.dk

10 Grejbanken
Randers Ungdomsskoles Grejbank er et sted, hvor  
institutioner, skoler, klubber, foreninger m.m. billigt kan 
låne forskelligt fritids- og campingudstyr, minibusser, 
våddragter, klatreudstyr og cykler.
Info på: www.grejbanken.randers.dk

8 Café Færgestedet
Cafeen i det gamle færgehus drives af frivillige, der ser-
verer en god kop kaffe med hjemmelavet mormorlagkage, 
kringle samt kakao med hjemmebagte boller. 
Åbningstider: Weekends og helligdage, maj-august kl. 13-17.

Lystfiskerguides:
Henrik Leth: www.brakvand.com
Steen Ulnits www.ulnits.dk
App:  
Download Naturpark Randers Fjords lystfisker-App:  
Fiskesteder i Naturpark Randers Fjord

2 Randers Naturcenter
Randers Naturcenter ligger naturskønt ved Gudenåen  
og er et naturformidlingscentrum i Randers kommune. 
Naturcenteret har åbent alle hverdage og mange lørdage 
hen over året. Centeret har mange forskellige aktiviteter 
for en bred målgruppe Tjek åbningstider og arrangement-
skalender på www.Randersnaturcenter.dk.

11 Randers Fjord Feriecenter
Overnatning campingvogne og B&B • Café Kærbo • Kano- 
udlejning • Tursejlads • Skinnecykeludlejning • Selskabslokale.  
Mere info på www.randersfjordferie.dk

3 Djursland for Fuld Damp
Den gamle station i Allingåbro oser af hygge og nostalgi, 
og danner rammen om en række aktiviteter i fortidens 
tegn. Der er 17 km spor til skinnecykler mellem Allingå-
bro og Kristrup Station i Randers. Der er kanoudlejning, 
og det er muligt at overnatte i en sovevogn, meget egnet 
til et kort lejrskoleophold.
Værkstedsmuseet viser, hvordan man reparerede biler 
fra 30’erne til 60’erne, og man kan bl.a. se Grisehandler 
Larsens bil fra Matador.
Abningstider: maj - september 9-16 (17)
Info på www.dffd.dk

13 Livet ved Fjorden
En spændende, nytænkt udstilling om livet og landskabets 
forandringer omkring Randers Fjord, med udgangspunkt i 
oldtiden i dette område.  
Museum Østjylland har flere flotte udstillinger.
Mere info på museumoj.randers.dk

9 Udbyhøj Lystbådehavn Nord - Grejbasen
Madpakkehus • Bål- og grillplads • Legeplads  
• Blå flag strand. 
Grejbasen: Vi har en masse grej til leg og aktiviteter 
på havnen. Fiskenet, krabbevæddeløbsbane, fotobakker, 
trangia, kikkerter, lupper, regningsveste, waders og meget 
andet udstyr, man frit kan låne. Inspiration og vejledning 
til aktiviteter, du og din familie kan lave i området.
Mere info på www.udbyhojlystbaadehavn.randers.dk/

12 Randers Fjord Camping
Joller • Hytter • Camping • Guidede fisketure.

5 Allingåbro Hotel
Bed & Breakfast • Selskabslokaler • Møder & Kurser • 
Håndarbejdsbutik med kniplinger & Workshops
Mere info på www.kobu.dk/

Færgerne på Randers Fjord
Mellem Udbyhøj N og Udbyhøj S sejler en kabelfærge. 
Færgen kan tage 2 lastbiler u/hænger og 6 personbiler 
eller 12 personbiler.
Mellem Voer Færgested og Mellerup Færgested sejler  
M/F Ragna fra 1963. Færgen kan tage op til 4 biler,  
og er dermed blandt Danmarks mindste.
Se sejltider på: www.randersfjord-faerger.dk

VisitDjursland & VisitRanders
For flere informationer om overnatning og aktiviteter:
www.visitdjursland.com og www.visitranders.dk

6 Restaurant Sejlklubben
God hjemmelavet mad. Åbent dagligt kl. 11-20.
Info på www.restaurantsejlklubben.com

25 Fjordcentret
Familiefester • Lejrskole • Spejderlejr • Firmaarrangementer
Info på www.fjord-centret.dk

HVAD ER EN NATURPARK?
Danske Naturparker er en mærkningsordning,  
som Friluftsrådet stå bag. Naturparker er sammen-
hængende naturområder af regional betydning  
med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og  
kulturhistorisk værdi. Se mere på:  
www.danskenaturparker.dk

Randers Fjord er en del af Gudenåen, det vil sige det 
videre forløb for Gudenåen ud i havet ved Udbyhøj. 
Besøg Naturpark Randers Fjords hjemmeside, og find 
mere information om natur, kultur og anbefalinger: 
www.naturparkrandersfjord.dk

For mere information om faciliteterne i Naturpark 
Randers Fjord henviser vi til det elektroniske kort: 
www.oplevgudenaa.dk

Folderen er fremstillet som en del af projekt  
”Øget Besøgsturisme i Naturpark Randers Fjord”.  

Projektholder LAG Randers-Favrskov. 
Finansieret af Landdistriktspuljen, Randers Kommune  

og LAG Randers-Favrskov. Fo
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