
Udvikling i Hou og Omegn – Natur og grønne områder 

Natur og grønne områder 
Status på Natur og grønne områder Udviklingsmuligheder 

Hou by omkranses af både havet, skove og 
marker. Egnen er et smukt morænelandskab, 
hvor smalle veje forbinder omegnen med Hou.  
 

Der er flere små skovstrækninger med 
Ravnskoven som den største, hvor man kan se 
både ørne og ravne kredse omkring.  
Ravnskoven er tilgængelig for offentligheden 
undtagen i jagtsæsonen. 
 

I havet ud for Ravnskoven ligger et større 
RAMSAR-område Natura 2000, her kan mange 
forskellige fugle opleves i fredede omgivelser. 
 

På Gersdorffslundsvej i en skovbeklædt 
vandmose ligger voldstedet Bjørnkjær borgruin. 
Resterne af borgen kaldes i daglig tale ”Marsk 
Stigs Borg” med henvisning til den gamle 
sørøver, der ifølge sagnet har boet på borgen. 
 

I Hou er der små skove og mindre beplantede 
områder. I området mellem Villavej og stranden 
er alle større træer registreret. Det er forbudt at 
fælde træerne uden tilladelse fra kommunen 
 

Idrætsarealerne mellem Hou Skole og Hou 
Hallen med skoven som nabo mod vest, er med 
til at styrke byens grønne profil. 
 

Kyststien begynder ved p-pladsen på Klitrosevej 
og fortsætter til Egmont Højskolen. Stien er 
forbundet med boligområdernes grønne 
stisystemer. 
 

Egmonthøjskolen ligger i et naturskønt område i 
den nordlige del af byen. Skolen har deres egen 
skov, store græsarealer samt et kunstigt anlagt 
jordbjerg, som med sin beplantning forstærker 
det grønne indtryk, man får ved ankomsten til 
Hou by. 
Højskolen har deres egen badebro med 
tilhørende sauna, som benyttes af mange af 
egnens vinterbadere.  
 

Et par kilometer i nordlig retning langs stranden 
findes et stort grønt område i nærheden af 
Odder Strandcamping. Her har Naturstyrelsen 
opført en meget benyttet shelter.  
 

Et af Odder Vandværks vandreservoirer ligger 
På Boulstrup Mark mod Halling og Gosmer. 

• Naturområdet langs Skolevænget, med 

ferskvandssøen, bruges ikke efter stedets 

potentiale. En lokal projektgruppe har lavet 

et projekt med navnet ”Hou Søpark”. 

Ifølge planen skal der opsættes bænke og 

borde, samt en bro med en platform i den 

oprensede sø. Der skal også opsættes 

udendørs fitnessredskaber og laves en 

krolfbane. 

• Skovene i og omkring Hou ønskes bevaret. 

Indkørslen til Hou ad Vestergade er et godt 

eksempel på hvordan skoven kan danne en 

”grøn port”.  

• Etablere byens legeplads med mulighed for 

mange former for leg og spil, eventuelt i 

tilknytning til hallen og idrætspladsen. 

• Kyststien ønskes videreført fra havnen via 

Strandgade til Ravnskoven, hvor der 

etableres en bro over ”lagunen”, og gerne 

videre derfra gennem skoven eller langs 

skoven til Søbyvej. 

• Kystgruppen, HOIF og Høfdeholderne 

arbejder for opstilling af naturfitness-

redskaber ved Houtjørnen. 

• Stibelægningen ønskes fortsat ud til Odder 

Strandcamping og på sigt gerne videre til 

Saksild Strand via Dyngby Strand. 

• Anlæggelse af en have med vilde blomster og 

buske på et ikke nærmere fastsat sted i 

lokalområdet. 

• Odder Vandværks drikkevandsreservoir ved 

Boulstrup kan sikres for fremtiden gennem 

skovrejsning på området. 

• Mulighed for etablering af naturlegeplads, 

eksempelvis på græsareal mellem 

Egehovedet og Bøgelunden. 

 


