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Issehoved – på toppen af Samsø Længere
mod nord kommer du ikke til fods. Spidsen af Issehoved er et skønt sted at bade, men der er også flere
gode badesteder ned langs kysten, hvor du kan finde
læ under de høje skrænter.
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Bakkerne ved Pelkeshøj Et storslået landskab
af bølgende, grønne græsbakker med en fantastisk
udsigt. Mod nord ses Mols og Helgenæs. Mod nordvest tegner Århus og Marselisborgskovene sig tydeligt
i horisonten, når vejret er klart.

Telegrafbakken har sit navn efter en optisk telegrafstation fra englandskrigene i starten af 1800-tallet.
Der er intet tilbage, men fra den 41 meter høje, nøgne
bakke med græssende kreaturer, er en flot udsigt over
Kragemosen med sit rige fugleliv.

Skrænterne ved Vandstedet Vandstedet ligger
for enden af Nordby Bakkers mest markante smeltevandsdal, Langdalen. En kort sti fører ned til stranden
med næsten lodrette, blottede kystklinter. Her kan du
se ind i de jordlag, som Nordby Bakker er bygget op af.
Et godt sted at finde de sten, som istiderne har efterladt
i Samsøs undergrund.
Ballebjerg er et smukt udsigtspunkt, der med sine
64 meter er Samsøs højeste punkt. Hvis du vil et par
meter højere op, så gå op i det 8-kantede, hvidkalkede
udsigtstårn med en storslået 360 graders udsigt.

Espedal er en af Nordby Bakkers dybeste dale, som
på Samsø også kaldes for skår. Espedal skærer sig dybt
gennem de bølgende, græsklædte bakker, hvor der
græsses for at holde landskabet åbent.
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Samsøs smukkeste skår: Møgelskår er
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Gadekæret og klokketårnet i Nordby

smukkest. Stien i bunden af dalen svinger blødt ned
mod havet, og du er omgivet af bølgende, græsgrønne
overdrev med spredte træer og buske. Her er mange
vilde blomster på den magre jord, og især i maj og juni
får man den smukkeste palet af røde og hvide farver.

Praktiske oplysninger
Nordby Bakker er et af Danmarks største og måske smukkeste område med overdrev, som er en stadig sjældnere landskabsform. Overdrev er magre jorde, der blev brugt til græsning for husdyr. Nordby Bakker grænser op til havet, og de
op til 64 meter høje bakker gennemskæres af dale, som på
Samsø kaldes for skår.

Nordby Bakker Samsø

Areal: 480 hektar (5 km²). Heraf ejer Naturstyrelsen 280 ha.
Bevoksning: Overdrev med vilde blomster, enkelte buske og
træer og spredte småskove.
Dyreliv: Rådyr, ræv, hare, markfirben, grønbroget tudse m.fl.
Talrige sommerfugle- og fuglearter.
Du kan sejle til Samsø fra Hou i Jylland til Sælvig på Samsø, eller fra Kalundborg på Sjælland til Ballen på Samsø.
Fra færgerne kører bus 131 til Nordby. Herfra må du gå til
Nordby Bakker - der er 4 km til Issehoved og 2 km til Ballebjerg. Køreplan for bus 131 på www.rejseplanen.dk.
I Nordby Bakker er de fleste steder vanskelige at færdes
for gangbesværede og kørestolsbrugere. Ved Vestballegård er det muligt at køre helt ned til stranden. Dele af
kyststrækningen syd for Petersborg er tilgængelig for
kørestol med hjælper.
Hunde skal altid være i snor. Eneste undtagelse er langs
stranden i vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts, hvor
hunden må løbe frit, hvis den er under kontrol.
Sten og fossiler. Samsø er et af de bedste steder i Danmark
at kigge efter sten og fossiler. Istiden har bragt usædvanlig
mange stenarter til øen, og stenene findes i store mængder
på strandene.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Nordby Bakker Samsø på www.nst.dk/nordby-bakker
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

Nordby Bakker
Samsø

Landsbyen Nordby er tæt knyttet til Nordby Bakkers
historie, og værd at besøge. De sammenbyggede, stråtækte bindingsværkshuse med stokroser er idyllisk placeret rundt om landsbyens gadekær.
www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Skovvej, motorkørsel tilladt
Sti
Vækstgrænse
Dige
Skov, statsejet
Græsarealer, statsejet
Strandeng
Bebygget område
Vand
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Skov, privatejet
Dyrket område
Overdrev, privatejet
Mose, privatejet
Toilet
Parkeringsplads
Statsejet ejendom
Privat ejendom
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Vandreruter
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