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Udbyhøj Havn 
Udbyhøj Havn blev etableret i 1780, som en vinter havn for skibene, der ankom til Randers-området. 
Mange gange skulle lasten køres til Randers, hvis fjorden var frosset eller lastes om til pramme, der 
kunne sejle på den lavvandede fjord. 
 
Lodserne gik om bord i skibene og lodsede de store skibe ind til Randers. Mange gange gik de tilbage 
til Udbyhøj af Lodsstien. 
 
Udbyhøj Havn er beliggende ved Udbyhøj Nord oprindelig kaldet Udbyhøj Vasehusene. Beboelsen blev 
etableret for ca. 400 år siden, som udflytning fra Sødring.  
 
Fjorden, floden og Gudenå 
Gudenåsystemet danner ved Udbyhøj en flodmunding, der løber ud i havet. Før Randers Fjord blev 
kunstigt uddybet har vanddybden været ringe. Det har været svært at afgøre præcist, hvor fjorden 
starter og Gudenå slutter. Juridisk starter fjorden i dag ved Randers Bro. I middelalderen mente man, at 
Randers Fjord gik op til Frisenvold Laksegård, der ligger 8 km opstrøms Gudenå fra Randers. 
  
Randers Fjorden beskrives første gang i de islandske sagaer. Snorri Sturlason beskriver, at den norske 
konge Harald Hårderåd i 1048 sejlede ind i og lagde til i Gudnar Fjidir - altså Gudenfjorden, da han var i 
krig med Danmark. 

 
Randers Fjord ved Udbyhøj og Kattegat – fire seværdige steder  
 
Udbyhøj Skanse fra Englandskrigene 
I 1801 blev der anlagt skanser ved Udbyhøj som beskyttelse og forsvar af Randers Fjord. 
På sydsiden ligger kanonskansen, der er offentlig tilgængelig og synlig fra vejen. 
På nordsiden ligger en kavaleriskanse. Denne blev benyttet til beskyttelse og indkvartering af 
kystkavaleriet, der bevogtede kysten mellem skanserne. Skanserne ved indsejlingen til Randers Fjord 
rådede over 10 kanoner samt 4 små kanonbåde, der kunne benyttes offensivt mod englænderne. 
 
Sødring Vildtreservat 
Ved Udbyhøj Havn og nordover til Mariager Fjord ligger et stort fladvandet området. Området har en 
stor betydning for rastende og ynglende fugle. Havbunden danner næsten et vadehav, der til tider er 
helt tørlagt. Her findes et mangfoldigt liv af smådyr så som muslinger, snegle, havbørsteorm, småfisk 
og rejer. Disse er fødegrundlaget for mange af de fugle, der kommer til området og giver føde til mange 
fisk. Derfor findes der også mange sæler i området, som man ofte kan se. 
 
På land findes der flere store sammenhængende strandenge, som er særligt beskyttede. Her findes en 
særlig vegetation, og engene er vigtige for mange af kystens fugle. Vildreservatet er specielt vigtigt for 
den lysbugede knortegås. Arten yngler på Svalbard, men om vinteren er kysten mellem Randers og 
Mariager fjorde er af international betydning for denne truede bestand af ca. 5000 lysbugede 
knortegæs. Der er begrænsninger på færdsel og jagt i Sødring Vildtreservat. 
 
Mellempolde 
De små lave øer ved udmundingen af Randers Fjord er typisk landskabskarakter for en flodmunding, 
hvor der transporteres meget vand og materiale frem og tilbage. Øerne opstår, flytter sig og forsvinder 
igen. Mellempolde er vigtige for ynglende fugle såsom klyde, havterne, rødben, stor præstekrave og 
Strandskade. Der er færdselsforbud på øerne fra 1. april til 15. juli. 
 
Jernhesten 
Ved indsejlingen til Randers Fjord ligger det markante sømærke Jernhesten, der angiver sejlrenden. 
Jernhesten blev opsat i 1987. Det første sømærke blev opsat i 1923. 

 

 

 
 

 

 

 

 


