
Tur fra Sem Sø til Assens.

Startsted: 
Sem Sø (Semvej).
Der er gode P-muligheder begge steder.

Slutsted: 
Brugsen i Assens.

Varighed: 
Ca. 2 timer

Rutens længde: 
7,4 km

Tilgængelighed: 
Ruten går overvejende ad mark- og skovveje og er ikke afmærket.

Kortlægning af ruten: 
Se kortet på næste side. 

Ruten går ad mark- og skovveje, men næppe egnet for 
bevægelseshæmmede. 

Turen kan foretages til fods (alm. travesko) eller på cykel.

Netbaserede kort:

Google Earth er et gratis program du kan hente ved at klikke på 
linket Google Earth

Hvis du allerede har Google Earth installeret, så kan du gå ind på 
kortet ved at klikke på linket her: http://bit.ly/14cH2qr

Beskrivelse af ruten: 

Vest for Sem Sø går man mod nord ad Brunhøjvej. 

Sem Sø, som i mange år har været tørlagt, blev genskabt i 1997 og 
der er efterhånden kommet en del fugleliv i og omkring søen. For 
yderligere meget interessante oplysninger om søens historie, så 
klik ind på http://www.dettabteland.dk/nordjylland/sem.pdf 

Lidt nord for søen drejer man til venstre og møder, kort efter på 
venstre hånd, Sem Museum med en større samling af gamle ting 
og sager. Museet er privat ejet og uden fast åbningstid (evt. 
henvendelse til Henrik Kristensen på 98550042).

Herfra går man videre mod nord ad mark- og skovveje til Sem 
Hede, som blev fredet i 1956 på grund af tydelige spor af 
oldtidsagre fra Jernalderen. Desuden ser man her en af de sidste 
rester af den oprindelige hede, der tidligere var meget udbredt på 
denne egn. For yderligere oplysninger klik ind på 
www.fredninger.dk

Før man når ud af heden, kan man tage en lille afstikker ind til et 
mindre vandhul, hvor den første nedkastning til Hvidstengruppen 
fandt sted 11. marts 1943.

Man fortsætter herefter ud af Sem Hede og når Havndalvej (ved Edderup Autoophug). Videre til venstre ad Havndalvej ca. 400 
meter og lige over for Dalhusvej drejer man til højre ind ad en skovvej, der fører gennem den nordlige del af skovene mellem 
Falslev og Assens. Ude af skoven bevæger man sig videre ad Edderupvej til Assens skole og herfra ad Skolebakken og Storegade 
til Brugsen i Assens, hvor turen slutter.

Tilstødende ruter: Ved Sem Hede kan man finde ruten Mariager - Sem. http://bit.ly/WBIWhx

Ruten er kortlagt, beskrevet og fotograferet af 

Ole Guldberg og Per Edgar Jørgensen.
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Tilslutning til 
Odderhus 
Skrødstrup Skov

1662 m

Sem – Assens
Længde: 7.4 km.

Varighed: Ca. 2 timer


