
Velkommen til Alling Ådal
Naturområdet i Alling Ådal byder på 

en række fine muligheder for ople-

velser, friluftsliv og fordybelse. I det 

525 ha store vådområde projekt er 

der etableret stier og opholdspladser.

Naturstien mellem Årslev og Hvalløs er ca. 2 km.

Stien fører via en ny stibro hen over det nye slyn-

gede forløb af Alling Å, der er genskabt midt i 

ådalen. Her udgør åen nu, som den gjorde det op-

rindeligt, det fysiske skel mellem Årslev og Voldum 

Sogn og dermed også grænsen mellem Randers og 

Favrskov kommuner.

Parkering i Årslev skal ske ved Forsamlingshuset, 

her fra går man 300 m til Naturstien.

Naturstien mellem Nybro og Præstedalsvej, hvor 

der også er etableret en P-plads, er ca. 2.5 km. 

Ved Nybro er der en markeret natursti, der fø-

rer langs Alling Å og frem til Hørning Enge. Fra 

P-pladsen har man på nordsiden af åen adgang 

til et unikt landskab, der ellers er utilgængeligt. 

Spændende krat, fugtige lavninger 

og enge afløser hinanden, når du følger naturstien 

i denne del af ådalen. 

Man kan færdes trygt ad stien, der på hele forløbet 

er frahegnet de græssende kreaturer.

Projektet er støttet af den Lokale Aktionsgruppe LAG 
Randers, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
Randers Kommune og EU. Danmark og EU investerer i 
landdistrikter.

Færdsel i området
Selvom du færdes i et naturområde med offent-

lig adgang, bør du være opmærksom på, at jor-

den i de fleste tilfælde er privatejet og anvendes 

til landbrug. Her gælder naturbeskyttelseslovens 

almindelige regler for færdsel i naturen. Det vil i 

hovedtræk sige; at hunde er velkomne hvis de er 

i snor, tag dit affald med dig, vis hensyn til andre 

besøgende i naturen og man må ikke hverken tæn-

de bål eller overnatte i telt i området.

Stierne i området kan være primitive, idet man 

kun har ønsket at sikre, at ruterne er fremkom-

melige. Stierne er afmærkede med gule pletter. 

Gummistøvler kan være nødvendigt fodtøj i peri-

oder af året.

Du kan læse mere om Alling Å, 

vådområdeprojektet og om-

rådets historie ved shelterpladsen 

ved Årslev eller via dette link: 
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I projekt området er der mulighed for at komme 

helt tæt på naturen via to hovedstier; henholdsvis 

stien mellem Årslev og Hvalløs, og stien fra Nybro 

til Randersvej.

Der er mulighed for at overnatte i shelterne ved 

Årslev og ved Lime.

Parkering kan lovligt ske ved de anviste P-pladser 

på kortet.


