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Nationalpark Mols Bjerge  - til gavn for naturen og glæde for mennesker

I vest står majestætiske skove som kulisse 
for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhat-
ten med udsigt fra toppen højt oppe til øen 
Hjelm ude i Kattegat. Kystlinjen bugter sig 
i syd i kontrast til flade smeltevandssletter 
mod nord. I hjertet svumler Mols Bjerge 
med høje udsigtspunkter og dødishuller.

Nationalpark Mols Bjerge er 180 kvadratkilo-
meter varieret og sjælden natur i et landskab 
med markante geologiske særpræg. Det er 
et yndet udflugtsmål, der emmer af kultur-
historie  med middelalderens Kalø Slotsruin, 
købstaden Ebeltoft, bronzealderhøje og de 
kendte og morsomme molbohistorier.

Her er rum for opdagelsesrejser, der er 
af det stof, der gør en ferie mindeværdig. 
Det kan du kombinere med museumsbe-
søg, shopping af lokalt håndværk og lokale 
fødevarer samt ubekymrede feriedage med 
svømmeture og soppevand.
Velkommen til Nationalpark Mols Bjerge 
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Isens stoppested

Gigantiske istunger og tonsvis af vand har 
i vældige kraftanstrengelser over millioner 
af år skabt landskabet i Nationalpark Mols 
Bjerge. 
Over de sidste 2,5 millioner år har kolde 
istider og varme mellemistider afløst hinan-
den. I de kolde istider voksede gletsjerne i det 
skandinaviske højland og bredte sig til lavere 
områder som f.eks. Danmark. Nationalparken 
var stoppested på isens rejse.   

I slutningen af sidste istid, kaldet Weichsel-is-
tiden, nåede isens hovedfremstød fra nordøst 
frem til det centrale Jylland. 
En isrand tårnede sig op over Helgenæs, Mols 
Bjerge og omkring Rønde. Langs kanten stod 
bakker af det materiale, som isen havde skub-
bet foran sig. Det er såkaldte randmoræner. 
De er tydelige i landskabet som markante 
aflange bakker som f.eks. omkring Kalø Vig.  
For ca. 18.000 år siden kom isen igen, men 
denne gang gik den først i en bue uden om 
os, hvorefter den kom ikke fra nord, men 
sydøst. Det Ungbaltiske Isfremstød efterlod 

de markante randmorænebuer om Kalø Vig 
og Ebeltoft Vig, som vi kender dem i dag.
Isen har også efterladt mange sten. De 
rummer en fascinerende historie om rejsen 
fra nære og fjernere egne. Kinnediabas, 
rombeporfyr og larvikit fra nord og nordøst. 
Østersøkvartsporfyrer og sandsten fra øst og 
sydøst, og kalk fra Norddjursland. 
Når isen trak sig tilbage, var det også vold-
somt. Isblokke knækkede af og lå døde og 
smeltede over flere årtusinder. Det skabte 
dødishuller, som er markante lavninger i land-
skabet som f.eks. Tinghulen i Mols Bjerge. 

SaNDSTEN

Flint og kalk fra Norddjursland.         Larvikit, rombeporfyr og kinnediabas fra Norge og Sverige.    

Lær om stenalderens kystskrænter:
Tyngden af istidens kilometertykke is var 
enorm, og mængden af vand ubegribelig. I 
stenalderen for ca. 8.000 år siden stod ha-
vet tre-fire meter højere end nu, og fjorde 
og vige skar sig ind i landet. Men uden isens 
vægt hævede landet sig, og havniveauet 
faldt til den kystlinje, vi kender i dag. 
I Nationalparken er der mange kystskræn-
ter inde i landet - de kan ofte kendes på 
deres flade marine forland. Under os hæver 
landet sig stadig - lettere uden isens tryk. 

     Sandsten og østersøkvartsporfyrer fra øst og sydøst for Danmark.

Kystskrænt ved Ebeltoft Færgehavn
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Under den røde glente

Langt oppe over græsgumlende kvæg i Mols 
Bjerge svæver rovfuglen rød glente. 
Den hæver sig op på vinde over kysten, hvor 
skarven står som kulsorte silhuetter mod 
glasagtigt vand. Den svæver over bøgeskoven 
ud mod Kalø Slotsruin.  
Naturen i Nationalpark Mols Bjerge er uhyre 
mangfoldig. 
EU har lavet en liste med ca. 200 bevarings-
værdige naturtyper, kaldet habitatområder, 
der er levesteder for dyr og planter. Cirka 60 
af de naturtyper er at finde i Danmark  - og 
ikke mindre end ca. 40 af dem i Nationalpark 
Mols Bjerge. 
Vi har i Danmark udpeget helt konkrete 
naturområder som de bedste eksempler på 
netop bevaringsværdig natur. De områder 
udgør ikke mindre end 35 procent af arealet i 
Nationalparken. 

 Et stort sammenhængende habitatområde 
i Nationalparken er Mols Bjerge. Her er 
lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund, 
der giver rum for sjældne planter, insekter og 
edderkoppearter. 
For eksempel står kantet kohvede som 
det eneste sted i Jylland, klædt i rød-gule 
farver, i et lunt skovbryn i bjergene, den lille 
lynggræshoppe lægger flittigt sine æg i de 
sandede bakker, og den smukke argusblåfugl 
flagrer måske forbi dig.
Der er også andre habitatområder som ved 
Kalø og Stubbe Sø, havområder og kyster. 
Højt oppe over det hele svæver rød glente 
med sin karakteristiske kløftede hale. Den er 
gået frem og yngler flere steder i området 
sammen med ca. 100 andre fuglearter. Heraf 
er f.eks. havørn, hvepsevåge, rødrygget torn-
skade og hedelærke fåtallige eller sjældne.  

Brug og nyd naturen – men pas godt på den.

Lær om rød glente:
Elegant rovfugl med en smal, kløftet hale 
og lange, smalle vinger. Den er ikke kræ-
sen - tager gerne ådsler, men også padder, 
krybdyr, smågnavere  og fugle. Den yngler 
især i dyrkede områder med småskove - 
med rede i høje træer og jagtmarker på de 
åbne arealer. Tidligere en almindelig yng-
lefugl i Danmark, men den forsvandt helt 
og kom først igen i 1970’erne. I dag er der 
mere end 100 ynglende par i Danmark. 

Kantet kohvede

  Rød Glente
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bonderoser passer flot til det landskendte 
rådhus, Det Gamle Rådhus, der synes så klein, 
at det kunne stå i Gullivers miniputland.
Nationalparken er rig kulturhistorie. Her er 
stendysser, jættestuer og statelige bronzeal-
derhøje, hvor du kan stå oven på fortidens 
hemmeligheder - for arkæologerne har endnu 
ikke udgravet højene. 
Over 300 år gamle højryggede agre fra 
pløjning med hjulplov vidner om landbrugets 
teknologiske fremskridt. Store plantager står 
grønne på de magre jorder. Det var Hede-
selskabet, der gik i front for at genvinde tabt 
agerland efter tabet af Slesvig i 1864. 
I Nationalparken ligger også Femmøller, 
der engang var en mølleby med fem møl-
ler. Der er kirker med kunst fra dengang - og 
nu. Fortællinger er egnen også rig på med 
beretninger om dramatisk hverdagsliv og 
mere eksotiske fortællinger f.eks. om fredløse 
falskmøntnere på Hjelm.

Det er magten, der taler

Disen letter over vigen, og frem toner en rød 
ruin fra en fjern fortid. Kalø Slotsruin er den 
mest besøgte lokalitet i Nationalpark Mols 
Bjerge.
Måske skyldes det, at historien om den cirka 
700 år gamle borg er højspændt drama. Det 
begyndte med et bondeoprør, der fik Kong 
Erik Menved til at lade fire tvangsborge op-
føre i Jylland - Kalø var den største af dem. 
Kongen tvang bønderne til at udføre bygge-
riet af borgen, der var en perfekt base til at 
holde styr på netop den lokale befolkning.  
Det var i den grad magten, der talte. 
Men magten kan også gøre godt. Ebeltoft fik 
i år 1301 købstadsprivilegier af netop Kong 
Erik Menved. 
I dag står byen flot med en velbevaret 
bymidte. Toppede brosten, bindingsværk og 

Hertil kommer de kendte molbohistorier, der 
kalder smilet frem. Velkommen til en kulturhi-
storisk tidsrejse, der dækker hele Danmarks-
historien fra den fjerneste fortid frem til i dag. 

Lær om Ebeltoft By:
Bizart nok er træge tider årsagen til, at 
Ebeltoft har en flot bevaret bymidte med 
næsten magnetisk tiltrækningskraft på 
turister. Byen er en gammel søkøbstad. 
Den fik købstadsrettigheder i år 1301 af 
Kong Erik Menved. Ebeltoft blev hurtigt 
større end søkøbstaden Dråby, hvis havn 
sandede til. 
Der kom krige, plyndringer og pest, men 
også gode tider. Efter år 1870 sakkede 
Ebeltoft dog agterud i kampen om vækst 
- og byen gik i stå. Først med turisterne 
i 1930’erne og især 1960’erne blev den 
manglende udvikling i bymidten et aktiv. 

  Ebeltoft
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Med guide i lommen

Blæsten rusker i tøjet på vej op på Trehøje. 
En ensom cyklist tramper i pedalerne. En 
fuglekigger i et fugletårn.  
Der er rig mulighed for at nyde friluftslivet 
i Nationalpark Mols Bjerge – og vi arbejder 
hele tiden på at tilbyde nye og bedre mulig-
heder for friluftsoplevelser.  
Du kan f.eks. tage på tur med din helt egen 
guide i lommen. Vi har nemlig lavet en app, 
kaldet Nationalpark Mols Bjerge, der er til-

gængelig på app Store eller Google Play. Du 
kan også scanne QR-koden ind her. Med den 
i lommen kan du til enhver tid få forslag til 
en række ruter i Nationalparken – til fods, på 
cykel, til hest eller bag rattet. 
Ruternes længde, sværhedsgrad og attrak-
tioner fremgår. Du kan også quizze, tage på 
skattejagt og optjene points til medaljer, og 
du ved altid, hvor du befinder dig på grund 
af en GPS-funktion.

Der er et net af cykelstier, der fornylig er 
blevet udbygget med bl.a. en cykelsti ind 
igennem Mols Bjerge. Langs kysterne kan 
du bade, dykke, sejle i havkajak, fiske samt 
kite- og windsurfe. I det kuperede istidsland-
skab nyder mange en dag på mountainbike, 
ultraløb eller paraglidning. 
Kun fantasien, respekt for naturen og færd-
selsreglerne sætter grænser for udfoldelser-
ne. Derfor læs reglerne på bagsiden grundigt.

                                                        Snorkeldyk.                                                        Naturformidling.                                                  Cykelture.
  Strandkærgårdene, Mols Bjerge
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Lær om Nationalpark Mols Bjerge:
Nationalparken blev indviet 29. august 
2009 med deltagelse af Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II. 
Nationalpark Thy var Danmarks første 
nationalpark, og senest blev Nationalpark 
Vadehavet indviet i 2010. 
Der er således i dag tre nationalparker i 
Danmark.
Nationalparkernes formål er at bevare 
og styrke naturen, de landskabelige og 
geologiske værdier samt kulturmiljøer. 
Hertil kommer at styrke mulighederne 
for friluftsliv, særlige naturoplevelser og 
kulturhistoriske oplevelser, og styrke forsk-
ning og undervisning.
Hertil kommer at støtte en bæredygtig 
udvikling i lokalområdet, herunder er-
hvervslivet.
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KaLØ 

Kalø Slotsruin
Den lille halve kilometer ud ad dæmningen til 
Kalø Slotsruin er samtidig en rejse godt 700 år 
tilbage i tiden. 
For enden af denne længste middelaldervej i 
Danmark, anlagt samtidig med opførelsen af 
Kalø Slot, er det ikke svært at forestille sig det 
liv, der må have været neden for slotsmurene. 
Det var Kong Erik Menved (1274-1319), der 
efter at have nedkæmpet et jysk bondeoprør i 
år 1313, lod borgen opføre. 
Den var ganske moderne med f.eks. et flan-
keringstårn - det første af sin slags i Danmark 
- der er en slags sidefløj tæt op ad det store 
tårn. Kalø Slot var imponerende og noget nær 
uindtagelig. 
Men i virkeligheden var det de indre fjender, 

d.v.s. bønder med stormænd i spidsen, som 
borgen skulle holde i skak. Det var også dem, 
der under tvang havde opført borgen. Kaløs 
mest kendte fange er Gustav Vasa, der var 
fange i årene 1518-19, indtil han flygtede. 
Han blev senere svensk konge.
Indtil enevælden i år 1660 var Kalø Slot lens-
mandssæde for hele Djursland. Da det blev 
revet ned, blev stenene spredt og brugt til 
bl.a. Charlottenborg i København.
Skovene omkring Kalø Vig er Hestehave Skov 
med udsigt over til slotsruinen og den mindre 
kendte Ringelmose Skov på den anden side af 
Molsvej. 
Hele området ligger under nogle morænebak-
ker, som Det Ungbaltiske Isfremstød efterlod. 
På en måde står naturen om vigen som et 
amfiteater med tilskuerpladser oppe på bak-
kerne ved Rønde, mens scenen er vigen med 
slotsruinen. De maleriske Mols Bjerge danner 
bagtæppet. Sådan skriver i hvert fald den 

lokale historiker og forfatter Vilfred Friborg 
Hansen i sin bog ”Kalø - Slottet og godset i 
700 år” (Boggalleriet 2013). 

Praktisk: Molsvej 31. Der er foldere på p-
pladsen. I børnenes skolesommerferie står 
her nationalparkguider for at vejlede besø-
gende og tilbyde gratis guidede ture.

Lær om Kaløs lægeplanter: 
Giftig skarntyde og bulmeurt. Mørk konge-
lys med klaser af gule blomster. Eksotiske 
navne som hundetunge og katteurt, hjer-
tespand og gærde-kartebolle. 
Alle disse  planter er blevet brugt som 
lægeplanter. Du kan finde dem omkring 
borgruinen - som på andre borge, klostre 
og slotte. Her har nemlig været en mid-
delalderlig lægeplantehave.  

Kalø Slotsruin 
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Hestehave Skov
Et net af stier fører dig rundt i Hestehave 
Skov. Her er store kystskrænter med trolde-
krogede bøgetræer, der falder ned mod Kalø 
Vig. Disse skrænter blev skabt, da landet hæ-
vede sig i stenalderen  - lettere uden istidens 
tyngende gletchere. 
Hestehaveskoven hørte tidligere under Kalø 
Gods. Derom vidner bl.a. Thyrahytten, der 
er en jagt- og badehytte fra år 1905 opkaldt 
efter baronesse Thyra von Jenisch.
Mod vest leder en gulplet-rute til et fugle-
tårn, hvorfra du kan iagttage Følle Bunds 
mange eng- og vadefugle. Midt i skoven står 
langdyssen Store Stenhøj fra ældre bonde-
stenalder (4000-2800 f.Kr.). 

Ringelmose Skov 
Vandspejlet står stille under bøgen, men fra 
bunden springer Tobiæ Kilde, der ifølge over-
leveringer kan kurere øjensygdomme. Fra 
middelalderen har østjyderne på Valborgaf-

ten valfartet til helligkilderne, hvis helbreden-
de kraft virkede denne ene aften. Ringelmose 
Skov breder sig fra Kalø Gods ned til kysten. 
Det var også denne vej, godsets kreaturer 
skulle gå for at komme på græs på kystens 
strandenge. De blev drevet ad Fægyden, hvis 
høje volde sikrede, at dyrene ikke stak af ind i 
skoven. Se den kunstige Ringelmose Dam og 
mindestenen for den sidste Jenisch på Kalø.  

Bregnet Kirke
Engang lå her en by med en romansk kirke 
og udsigt i første parket til opførelsen af 
Kalø Slot. Den nuværende kirke er opført i 
1400-tallet. Den moderne altertavle er malet 
af arne Haugen Sørensen. 

Nappedam
Fra år 1874-1935 sejlede der skibe mellem 
aarhus og Ebeltoft. Der var mange små an-
løbsbroer på Mols og Helgenæs – bl.a. Nap-
pedam. Der er en lille strand og en badebro 
på ydersiden af molen mod vest. Nationalparkguide på p-pladsen ved Kalø Slotsruin Bøgeskov Blå anemone
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En af de mest kendte periode i godsets hi-
storie er efter år 1825. Da blev dets ejer den 
holstenske slægt von Jenisch. Efter besættel-
sen blev godset konfiskeret af den danske stat 
p.g.a. slægtens tyske tilhørsforhold. 

Jagtslottet
Fra stenbænken på Jagtslottets bagside er der 
udsigt til Ringelmose Skov og Kalø Slotsruin. 
Her er det perfekte udgangspunkt for en tra-
vetur og  efterfølgende kaffe fra termokanden 
på stenbænken. Slottet ligger på modsatte 
side af vejen i forhold til Besøgscenter Karlsla-
den. Det er opført i årene 1898-99 til Martin 
Johan Jenisch, når han kom fra Tyskland med 
familie, gæster og tjenestefolk. arkitekten var 
den kendte Hack Kampmann, der arbejdede 
sammen med maler og dekoratør Carl Han-
sen Reistrup. De to står også bag Toldboden, 
Marselisborg Slot og aarhus Teater i aarhus. 
I dag har Sekretariatet for Nationalpark Mols 
Bjerge til huse i Jagtslottet. 

 Besøgscenter Karlsladen & Jagtslottet:
 Der er p-plads på Grenåvej 14, 8410 Rønde
Besøgscenter Karlsladen er åben hver dag 
kl. 9-21. Gratis. Det er muligt at kigge inden 
for i Jagtslottet, når der er folk på arbejde i 
Nationalparksekretariatet. 

Besøgscenter Karlsladen
Kig op. De gamle tømmerkonstruktioner 
under taget i Besøgscenter Karlsladen er 
imponerende. Karlsladen er en del af det 
moderne Kalø Gods ved Rønde. I dag er laden 
Naturstyrelsens besøgscenter med en udstil-
ling om områdets natur og kultur med særlig 
vægt på oldtiden og Kaløs egen historie. 
Laden er bygget som en kørelade til at køre 
ind gennem porten i den ene side, læsse af 
og fortsætte ud gennem den anden gavl. Der 
er bevarede egetræskonstruktioner i tre eta-
ger, der i dag står som dengang i år 1727, da 
laden var nybygget. Fascinerende er det, at 
der er en lige linje mellem slotsruinen i vigen 
til godset ved Rønde. Forbindelsen mellem 
de to er ligetil. Godset er opført som ladegård 
under netop Kalø Slot. Kalø blev afhændet 
i 1661 til kongens uægte søn, Ulrik Frederik 
Gyldenløve. Det var i hans besiddelse, at det 
forfaldne Kalø Slot blev nedbrudt. 

Lær om Jagtslottet i efterkrigstiden:
Berlingske Tidende 26. december 1946: 
”Ingen fjendtlig indstilling over for familien 
Jenisch er til at mærke”.  Sådan skrev 
avisens udsendte Eric Boesgaard efter et 
besøg på egnen. 
2. Verdenskrig var ovre. Den tyske Jenisch-
slægt var populær på egnen, men der var 
ingen tøven hos den danske stat. Dan-
marks erstatningskrav efter krigen var 
11,6 mia. kr., så tysk-ejet ejendom blev 
konfiskeret. Slægten havde ejet slottet 
siden 1824.

Jagtslottet Ringelmose Skov
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Naturcenter Syddjurs
Uhm, en duft af pandekager. Hos Naturcenter 
Syddjurs er det en yndet familieoplevelse at 
bage pandekager på bål. Populære er også de 
guidede ture på mountainbike og udflugter 
til lavvandede kyster med indlagte aktiviteter 
om livet i det lave vand. Naturcenter Syddjurs 
er åben med tilbud om naturoplevelser flere 
dage om ugen.
Når centret ikke er bemandet, er der alligevel 
adgang til sansehave med insekthotel, skovsti 
og bålhus. Hertil kommer en ny oplevelses-
station, kaldet ”På sporet af Nationalparken”, 
der udfordrer familien med opgaver og grej til 
at tage på opdagelse i området som natur-
detektiver.  Naturcentret er et fint udgangs-
punkt for en cykel- eller vandretur til f.eks. de 
fredede arealer omkring agri Bavnehøj. 

Stabelhøjene
Vinden suser på de to nøgne bakker kaldet 
Stabelhøjene. Turen hertil foregår ad tram-
pestier over marker. Højene ligger i åbent 
landskab og ser måske nok ikke ud af meget, 
men fra toppen - 133 og 135 m.o.h. - er der 
mageløs udsigt. 
Set herfra står morænestrøgene tydeligt 
over Kalø Vig som et vidnesbyrd om, at isen 
stoppede sin fremdrift her under den seneste 
istid. Mols Bjerges højeste punkt, agri Bavne-
høj, står ca. en kilometer mod sydøst.  
På Stabelhøjene står du på et mysterium. Det 
forlyder, at der i storhøjene fra bronzealderen 
bor underjordiske væsener, kaldet vætter. Ud 
over disse vætter er det meget sandsynligt, at 
Stabelhøjene indeholder flere grave. Det var 
nemlig sædvane at tilføje grave over lang tid i 
de gamle storhøje.

MOLSLaNDET Praktisk: Der er p-plads på agri Bavnehøjvej, 
agri, 8420 Knebel.

agri Bavnehøj
Lærken slår sin trille rundt om agri Bavnehøj, 
der med sine 137 m.o.h. er det højeste punkt 
i Mols Bjerge. Herfra ser du kuperet død-
islandskab, Trehøje med sine tre pukler og 
Tirstrup Hedeslette med tætte nåletræsbe-
voksninger, hvor isens smeltevand har aflejret 
store mængder sand og grus.   
I gammel tid var agri Bavnehøj en af de høje, 
hvor bålet blev tændt, når fjenden kom. 
Senere fik højen en anden betydning og blev 
centrum for målinger til landkort. 
Monumentet på toppen har fungeret som 
målestation, men står i dag med et instru-
ment med en pil, der peger mod punkter i 
horisonten som f.eks. aarhus Domkirke 21,8 
kilometer væk. Ved foden af agri Bavnehøj er 
der overdækket madpakkeområde.  

aarhus Plantage
På en vandretur hertil ad vejen fra Strandkær 
mod agri er der flere markante dødishuller. 
Her har imponerende stykker dødis - brækket 
af gletchere - været begravet i sand og grus 
og er over flere årtusinder smeltet bort. 
Store dele af plantagens nåletræsbevoksning 
er inden for de seneste år blevet fældet.

Lær om hugormen:
Nordens eneste giftige slange. De fleste 
hugorme har siksakmønster på ryggen. De 
er lette at kende fra snogen, der har hvid-
gule pletter i nakken. Hugormebestanden 
er gået meget tilbage. Fredet siden 1981. 
Typisk levested er hede, klit og næringsfat-
tig mose. Hugormen venter på byttet eller 
følger lugtsporet efter f.eks. mus.

Praktisk: Der er p-plads tæt på Stabelhøjene 
på Dybdalvej, agri, 8420 Knebel

Praktisk: Mols Bjergevej 8 , 8400 Ebeltoft. 
Der  er drikkevand ved bålhuset. Mere info på  
www.naturcentersyddjurs.dk

  Hugorm



22 23

Porskær Stenhus
”I Kongens og Lovens navn, a forby’r et!” 
Det forlyder, at en stenhugger fra aarhus 
i 1890’erne købte stendyssen Porskær 
Stenhus. Han begyndte at sprænge sten til 
skærver, da lokale folk - med sognefogeden 
fra agri i spidsen - troppede op foran dyssen 
og meddelte sig med nævnte ord, der ikke 
var til at tage fejl af. Så stoppede  spræng-
ningerne. En anden lokal jordejer havde 
allerede i år 1859 villet sprænge stendyssen 
til skærver. Det førte til et lokalt oprør og en 
frivillig fredning i 1860. 
Porskær Stenhus er landets største stendysse 
fra bondestenalderen ca. 3.300 f. Kr. Dys-
sen har en 11,5 tons flækket dæksten, hvis 
anden halvdel på 19 tons er dæksten på 
Grovlegård-dyssen ca. 2 kilometer herfra. 
Mols Bjerge blev fredet i 1994. Da købte 
daværende aarhus amt dyssen. 
Praktisk: Poskærvej 10, 8420 Knebel.

Besøgscenter Øvre Strandkær & Molsla-
boratoriet: Strandkærvej, 8400 Ebeltoft. 
Mange borde-bænkesæt. Besøgscenter Øvre 
Strandkær er åben hver dag kl. 9-21. Gratis. 
Ved Molslaboratoriet står der i skolesom-
merferien nationalparkguider for at vejlede 
besøgende og give gratis guidede ture. Info 
om Molslaboratoriet på www.naturhistorisk-
museum.dk/molslaboratoriet

Molslaboratoriet
Sankthansormen lyser om kap med pæren, 
der lokker natsværmere mod lyslokketavlen. 
Hun-sankthansormen lyser for at lokke han-
nen til parring, men kun omkring sankthans. 
Du kan derimod året rundt tænde for pæren 
på lyslokketavlen i Molslaboratoriets have. 
Her står borde-/bænkesæt til en natlig kop 
kaffe med kig til natsværmere. 
Molslaboratoriet, oprindeligt gården Nedre 
Strandkær, er ejet af Naturhistorisk Museum i 
aarhus og er feltlaboratorium for forskere og 
studerende bl.a. fra universiteterne. 
Herfra løber en af Mols Bjerges kendte stier, 
Den Italienske Sti, opkaldt efter de næsten 
sydlandske udsigter og høje cypreslignende 
enebær. Året rundt er her desuden aktiviteter 
som f.eks. gratis guidede ture. Der er også en 
oplevelsesstation, ”På sporet af Nationalpar-
ken”. Her får familien opgaver og grej til at 
tage på opdagelse som natur-detektiver.

Besøgscenter Øvre Strandkær
En ko tygger drøv langt oppe. Ved indgangen 
til Naturstyrelsens besøgscenter i Mols Bjerge 
bugter landskabet sig opad, så dyrene på 
bakken står oven for huset. De er en del af 
Naturstyrelsens besætning af kreaturer, der 
græsser på de solrige overdrev. Indenfor er 
der en udtilling om områdets natur og kultur,  
især planter, dyr og geologi. Der er også en 
oplevelsesstation, kaldet ”På sporet af Natio-
nalparken” - som ved Molslaboratoriet - og 
indendørs madpakkerum. 

Lær om Nedre Strandkær:
Ellen Dahl, født Dinesen, søster til forfatter-
ne Thomas Dinesen og Karen Blixen, købte 
i 1924 gården Nedre Strandkær af arkitekt 
Egil Fischer. I 1941 lod Ellen Dahl området 
frede og skænkede gården med halvanden 
kvadratkilometer land til Naturhistorisk 
Museum. I dag ligger her Molslaboratoriet.Mols Bjerge MarkfirbenSommerformidling
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Trehøje
Fra bronzealderens Trehøje 127 m.o.h. er 
der 360 graders panoramaudsigt fra aarhus 
til Ebeltoft og kik til fire vige: Kalø, Begtrup, 
Knebel og Ebeltoft. Herfra kan du studere 
Nationalparkgrænsen mod sydvest, hvor 
isen lagde frugtbart ler, og agerbruget er 
intensivt, mens isen på bakkedrag og langs 
kysterne i Ebeltoft Vig efterlod næringsfat-
tigt sand. 
Ud over de tre høje, der ligger højt i terræ-
net, er der ca. 11 andre bronzealdergrav-
høje. Her er også tydelige højryggede agre, 
der er bevaret helt fra middelalderen.
Her har længe gået kreaturer i de nærings-
fattige bakker. Den dag i dag dominerer 
buske som slåen, rose og ene, der med 
sine torne let modstår græsning. I andels-
tiden blev bakkerne tilplantet med nåle-
træer. Det præger endnu landskabet. Flere 
gulplet-ruter udgår fra området.Praktisk: P-plads på Molsbjergevej, Mols 

Bjerge.

Tremosegård
Glade stemmer lyder fra dybet. Tremosegård 
er et dødishul med vand i bunden. Stedet er 
oplagt til frokost i det grønne i læ for vejr og 
vind. Her er plads til mange mennesker ved 
de opstillede borde-/bænkesæt. 
Her lå engang udflyttergården ”Suder-hullet”. 
Senere fik gården navnet Tremosegård. Det 
var en udflyttergård fra nærliggende Tog-
gerbo , der dengang en landsby med små 
gårde. Men det var nøjsomt og besværligt at 
drive landbrug på de magre jorder. Omkring 
år 1900 blev meget jord solgt fra til plantager, 
og år ca. 1950 blev landbrugene helt nedlagt. 
Mols Bjerge er kendt for sine velbevarede 
højryggede agre. Disse agre fortæller en 
historie om jorder, der indtil år ca. 1800 blev 
pløjet med hjulplov.

Lær om dagsommerfugle:
Artsrig gruppe af insekter. Mennesket har 
alle tider været facineret af den totale for-
vandling fra sommerfuglelarve til smuk som-
merfugl. Mols er et af de bedste sommerfug-
lesteder i landet. Okkergul pletvinge er en af 
de sjældne arter, der lever i tørre egne med 
en rig flora, og som du kan træffe her. Larven 
overvintrer i små søskendekuld i deres eget 
spind på de planter, den lever af.

Tinghulen er et af de største ikke-vandfyldte 
dødishuller i Mols Bjerge. Her lå en stor 
isklump tilbage, dækket af sand og grus, da 
isen trak sig væk. Klumpen af dødis smeltede 
væk over flere tusinde år. Derved skabte isen 
det fascinerende dødishul. 
I dag er det et velbesøgt udflugtsted. 
Tinghulen var i gammel tid tingsted for tre 
sogne, hvis grænser mødtes her. Tinghulen

Stille eftertanke på kanten af det 30-35 
meter dybe kraterlignende hul. 

 Trehøje                         Tæt på Tinghulen  Okkergul Pletvinge
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Praktisk: Dragsmurvej 12, 8420 Knebel. Info 
på www.karpenhoej.dgi.dk.

DGI Karpenhøj
Tårnfalken står stille i luften på flaksende 
vinger. Natur- og friluftcentret DGI Karpenhøj 
har stort set hvert år tårnfalke i redekassen, 
og du kan måske få et glimt af dem. 
DGI Karpenhøjs arealer er åben for offent-
ligheden. Her er fire madpakkeområder: 
Trampermosen, Sommerfuglehaven med 
bålsted, Overdrevet og Skoleskoven. Her er 
plancher om natur med aktivitetsforslag, grej-
bank, udleje af mountainbikes og havkajakker, 
lægeplante- og sansehave og mytologiske 
skulpturer. På aktivitetsbanen kaldet ”Muren 
omkring asgård” kommer motorikken på en 
prøve. Her er flere offentlige arrangemen-
ter. Stedet er en tur værd alene på grund af 
udsigten til Fuglsø Strand langt nede, hvor 
paragliderne svæver over kystskrænterne, 
når vinden står i øst.

Skovbjerg
Urskov. Ikke helt, men tæt på. En vandrestur 
ad Skovbjergs gulplet-rute bringer dig på en 
måde til fortidens skove. Skovbjerg har aldrig 
været opdyrket, og her står gammel egeskov 
udviklet af rester af oprindeligt egekrat. 
I dag står skoven som naturskov til gavn for 
huleboende fugle, insekter og svampe. 

 P-plads:        Toggerbovej, Mols Bjerge

Lær om Skovbjergs mindesten:
I Skovbjerg står en mindesten, der fortæl-
ler lidt af historien om bevarelsen af Mols 
Bjerge som værdifuld natur. A. P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal solgte i 1971 Skovbjergs 
Jorder til staten. Fondens opkøb og senere 
salg af området til staten reddede det fra at 
blive bebygget. Senere fulgte staten op med 
opkøb og fredninger. I dag er store dele af 
Mols Bjerge statsejet og fredet. Vandring i Mols Bjerge Paraglider over Fuglsø Strand
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Dragsmur
Kajakken glider stille i vandet. Dragsmur er 
oplagt til at påbegynde en tur langs kysten i 
kajak. Her er fine adgangsforhold til vandet, 
og de karakteristiske bakkedrag og flade 
strandenge byder sig til for både kajakroere 
og vandrere. Dragsmur har formentligt fået 
sit navn, fordi vikingerne her trak deres skibe 
over den smalle landtange for at spare den 
lange sejlads rundt om halvøen Helgenæs. 

Praktisk: Der er p-plads på Fuglsø Strandvej, 
8420 Knebel.

Fuglsø Strand
Hov, en paraglider flyder ud over skrænten 
oven over et par dovne solbadere. Ude i van-
det snorkler et par dykkere rundt, en kajak 
passerer på vandoverfladen, og børn samler 
sten på strandbredden.  
Fuglsø Strand er et mekka for aktive menne-
sker, der gerne nyder en gåtur eller kaster sig 
ud i mere fysisk udfordrende aktiviteter. Sam-
tidig er det et oplagt dasested med læ under 

de statelige skrænter. Her er sandbund, men 
der bliver hurtigt dybt. 
Omgivet af hav, bakkedrag og tør græsvege-
tation står f.eks. den spiselige strandkål og 
tidsellignende mandstro, men også knaldrød 
bakkenellike, den ranke sankthansurt og blå-
klokke. Skrænterne er levested for sommer-
fugle, græshopper, markfirben og hugorme. 
Der går en gulplet-rute fra kysten over Store 
Jættehøj til DGI Karpenhøj. 

Lær om skurestriber:
Tydelige parallelle striber hen over overfla-
den på en sten kan være såkaldte skurestri-
ber. De kan opstå på mange måder, men det 
sker ofte i forbindelse med gletcherbevægel-
ser. Sådanne striber vidner om stenens rejse 
med isen fra fjerne egne til Mols. Isen trak 
stenen hen over andre sten og klipper, og 
det efterlader sig spor. Fuglsø Strand er et 
godt sted at se efter skurestriber på sten.

Ude i vandet ligger Danmarks første under-
vandsaktivitetsbane, hvor både snorkeldyk-
kere og frisvømmere kan få nye udfordringer 
som f.eks. et spil kryds-og-bolle under vandet.
Bøjer markerer undervandsstien, og der er en 
tømmerflåde ude i vandet, som de legesyge 
vandhunde kan benytte.

 Fuglsø Strand Snorkeldyk Dragsmur



30 31

FEMMØLLER

Femmøller By
Hvorfra du end ankommer, er det tydeligt, at 
Femmøller By ligger i en slugt. Her lå engang 
en rigtig mølleby ved en vandrig bæk, Møl-
leåen, der løb i slugten. Tidlligere hed byen 
Essendrup, men omkring år 1790 vandt nav-
net Femmøller frem, selvom en af byens fem 
møller allerede da var brændt. alle møllerne 
kan føres tilbage til 1500-tallet. 
De blev drevet af den samme bæk, og det  
var et problem, når der var vandmangel. I 
begyndelsen af 1900-tallet ophørte møllerne, 
og mølleværkerne forsvandt, men mange 
bygninger og fire mølledamme eksisterer 
stadig. Slugten munder ud i en bred dal, 
der ender nede ved kysten ved Femmøller 
Strand. Fra Femmøller fører en gulplet-rute 
ind i Mols Bjerge. 

Egil Fischers Ferieby
Der er en em af ferieland over Femmøller 
Strand, der tiltrækker mennesker fra nær og 
fjern. Mols Bjerge og Ebeltoft har altid virket 
dragende på mennesker fra storbyen aarhus 
små fyrre kilometer mod sydvest. 
Sådan var det også i starten af 1900-tal-
let, der var en periode af stor betydning for 
området med feriekolonier og spejderlejre, så 
byfolket kunne komme ud i ferielandet. 
På den tid opførtes også et badehotel i Fem-
møller (1909), nu Femmøller Efterskole, og 
der blev udstykket grunde til feriehuse i de 
kystnære områder. 
arkitekt Egil Fischer (1878-1963) så også 
mulighederne i de sandede bakker. Han købte 
i årene 1922-23 området og tegnede en fuld-
stændig ferieby med veje og alléer, udstyk-
kede parceller, grønne flader og sportsplads 
i midten. Byen strækker sig hele vejen ned til 
vandet.  

Han planlagde to torve. Ved det ene, Vesttor-
vet, opførte Egil Fischer Molskroen, der var 
færdig i 1924. Der er i området i dag omkring 
200 huse med høj bevaringsværdi, herunder 
de otte huse, som Egil Fischer selv nåede at 
tegne og bygge. Mere nåede han ikke i de 
tyve år frem til 2. Verdenskrig, hvor byggeriet 
stod på. I 1957 forærede han hele området til 
Ebeltoft Kommune, der solgte parcellerne fra. 
 
Lær om Kirkebakken i Egil Fischers Ferieby:
Smuk er udsigten fra Kirkebakken for enden 
af den grønne akse i Egil Fischers Ferieby. 
Her oppe på Kirkebakken vil nogle men-
nesker måske undre sig over fraværet af 
den kirke, der har lagt navn til bakken. Den 
eksisterer kun på papir. På Kirkebakken plan-
lagde Egil Fischer at opføre en kirke, men 
det skete aldrig. I stedet står her en minde-
sten med buste. Den blev opstillet af Ebeltoft 
Kommune i 1963 efter Egil Fischers død.Femmøller
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DE NORDLIGE PLaNTaGER

Praktisk: Stubbevej 2a, 8410  Rønde. Et hånd-
malet skilt viser af mod møllen på landevejen.

Ørnbjerg Mølle
Bilerne suser forbi på hovedvejen Ebeltoft-
Feldballe. Ikke langt derfra er der ro. En 
travetur ad gulplet-ruten fra rastepladsen ude 
på hovedvejen til Ørnbjerg Mølle går gennem 
plantageområder og forbi dybe erosionsslug-
ter til den rolige plet ved møllen. 
Der har været mølle på Ørnbjerg siden 
1500-tallet. Den nuværende bygning er fra 
år 1833 og har været aktiv kornmølle frem til 
slutningen af 1950’erne. Ørnbjerg Møllelaug 
og Naturstyrelsen sørger i dag for restau-
rering og drift af møllen. Fra møllen går en 
gulplet-rute langs ådalen til Stubbe Sø. 
Der er en udstilling ved møllen. Der er også 
en primitiv teltplads.

Praktisk: Plantagen ligger ved rastepladsen 
på hjørnet af hovedlandevejen mellem 
Ebeltoft og Feldballe – lige ved afkørslen 
mod Tirstrup. Mere info på www.egsmark-
plantage.dk.

Lær om plantningssagen:
Plantningssagen repræsenterer en vigtig 
del af vores kulturhistorie og har sat tyde-
lige aftryk i Nationalparken med omfat-
tende tilplantning af magre jorder. 
Plantningssagen fik vind i sejlene efter 
tabet af Slesvig i 1864 – især i Jylland. 
”Hvad udad tabes, skal indad vindes,” 
sagde Hedeselskabets daværende direktør, 
E.M. Dalgas. Herefter kastede han sig over 
at opdyrke den danske hede. 
Plantningssagen blev stor med over hund-
reder af små lokale plantningsforeninger 
og plantningskredse, der gjorde Danmark 
mere rig på træer og bevoksning. 

Egsmark Plantage
Udsigten overrasker i bunden af Egsmark 
Plantage, hvortil du kommer ad en sti, der går 
rundt i hele plantagen. Her står en bænk med 
udsigt i første parket til kystskrænter, der blev 
efterladt inde i landet, da stenalderhavet trak 
sig tilbage til den kystlinje, vi kender i dag. 
Herfra er også kig til Stubbe Sø.
Plantagen byder på en rejse tilbage i tiden til 
dengang, da den jyske hede blev plantet til 
med træer. Besøgende kan således vandre i 
plantagen og samtidig blive klog på historien. 
Djurslands Plantningsforening købte Egsmark 
Plantage i 1929 og formidler i dag historien 
om plantningssagen i den 26 fodboldbaner 
store demonstrationsplantage. Her er bl.a. 
plancher om foreningens historie og skilte 
om træsorterne som f.eks. klitfyr, koreansk 
fyr, tuja, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, lærk og 
sitkagran. Det er koblet digitalt op via QR-
kode, så besøgende kan få flere oplysninger 
via smartphone.

Ørnbjerg Mølle Egsmark Plantage
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Praktisk: Der er p-plads på ahlvej, 8400 Ebel-
toft. Handikapvenlig rute.

ahl Hage
Sand og soppevand gør ahl Hage syd for 
Ebeltoft til et populært udflugtsmål for bør-
nefamilier - her kan mor og far være rolige for 
børnene i vandet. 
På den flade hage bliver den stille gåtur 
krydret med udsigt hen over vandet til Mols 
Bjerge. En gulplet-rute leder igennem land-
skabet langs det lave vand. 
Det tiltrækker fouragerende vadefugle og 
gravænder på jagt efter sandorm og musling. 
På det flade areal øst for skoven står de salt-
påvirkede strandenge med store buler. Det 
er de gule engmyrers tuer. De holder bladlus 
som husdyr. De flytter bladlusene rundt mel-
lem friske planterødder og malker dem for 
soldug.  
Fra gammel tid har byens gårde sat kreaturer 
og svin ud på hagen. 

Ebeltoft By
Bindingsværk, stokroser og toppede brosten. 
Til Nationalparken hører købstaden Ebeltoft. 
Hovedgaden i Ebeltofts velbevarede bykerne 
er adelgade, der løber parallelt med kystlin-
jen og mod syd ender i Torvet. 
Her står Det Gamle Rådhus, som er kendt vi-
den om. Det blev opført i år 1789, og det var i 
brug som rådhus frem til år 1840. I dag er her 
en afdeling af Museum Østjylland. 
Det er i adelgade og dens forlængelser efter 
Torvet, Overgade og Nedergade, at du bedst 
går på opdagelse for at se på gamle huse. 
Hovedstrøget adelgade byder sig desuden til 
med specialbutikker og spisesteder. 
Jernbanegade skærer tværs gennem adelga-
de. I årenen 1901-1968 var Ebeltoft jernba-
neby med station på havnen.

EBELTOFT OG OMEGN

Lær om tangdiger:
Langs Strandvejen i Ebeltoft er der dele af 
nogle tangdiger fra starten af 1700-tallet. 
Da skærmede de marklodder og nyttehaver 
mod oversvømmelse. Diget er lavet af lag 
af ålegræs og derimellem sand og småsten. 
De bevarede dele blev fredet i 1957.

Der er flere markante museer i Ebeltoft:  
Museum Østjylland i Det Gamle Rådhus og 
den bagvedliggende ejendom samt i Far-
vergården, adelgade 15. Hertil kommer på 
havnefronten Fregatten Jylland og Glasmu-
seet Ebeltoft.
Havnemiljøet i Ebeltoft er autentisk med 
masser af aktivitet. Området er inddelt i flere 
mindre havne, der strækker sig omkring 2,5 
kilometer fra strandene mod nord til Skude-
havnen i Syd. Også på havnearealerne finder 
du specialbutikker, restauranter og caféer - 
der er en badebro i skudehavnen. 

Fiskerihavnen, Ebeltoftadelgade, Ebeltoft
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Bjørnkjær/Egedal Skovene
Unge skove. Skovene Bjørnkjær-Egedal er 
genplantet efter at have været fældet helt 
væk i år ca. 1690. Men skovene blev genrejst 
under krigen i årene 1940-45 i et beskæfti-
gelsesprojekt, og i dag nyder de lokale den 
bynære skov. 
Især er skoven et mekka for hunde - og deres 
ejere. Der er indhegnet hundeskov. Hertil 
kommer en gulplet-rute på 3,5 kilometer i 
temmelig kuperet terræn. Der er foldere på 
stedet om skovenes historie.

Ebeltoft Færgehavn
Et sjældent kig ind i blottede kystskrænter i 
Nationalpark Mols Bjerge. 
Nordvest for Ebeltoft Færgehavn står en kyst-
klint, hvor du får et kig tilbage i tiden. 
Nederst i klinten ligger gråt og brunt moræ-
neler, der er foldet og skubbet sammen af det 
sidste isfremstød i området. 
I den øverste del af klinten har isen aflejret 
brunt moræneler. Moræneaflejringer er ken-
detegnet ved at bestå af forskellige kornstør-
relser lige fra ler til store sten, som står frem 
på den renvaskede klintevæg.
På stranden ligger nogle af de ledeblokke, der 
er kommet hertil fra steder, hvor de var del af 
et fast fjeld. 
De er eroderet fra klinten. Det er både rom-
beporfyr, kinnediabas og larvikit fra ældre 
isfremstød fra Norge og Sverige og de røde 
østersø-kvartsporfyrer og sandsten fra Det 
Ungbaltiske Isfremstød.

Lær om stor flagspætte:
Almindeligste danske spætteart. Kraftig byg-
get med fjerdragt i hvid, sort og rød. Hannen 
har en rød plet i nakken, mens ungfugle har 
rød isse. Når den leder efter føde, hakker den 
langsomt, mens dens trommen intensiveres, 
når den hakker redehul ud eller vil imponere 
magen. Spætten laver hvert år nyt redehul. 

Tolløkke Skov
anemonefloret pletter skovbunden i Tolløkke 
Skov. Det er gammel skov, der stadig står 
med den oprindelige beplantning af blandet 
løvtræ. 
Her står hundredeårige bøgetræer med gam-
meldags graffiti - her tog mormor og morfar 
til bal i skovpavillonen og ridsede deres navne 
i et træ. Skoven tilbyder bynære vandreture 
på en ca. 2 kilometer lang gulplet-rute med 
anemoneflor i foråret.

 anemoner           Stor Flagspætte Ebeltoft Færgehavn
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Gåsehage
Sorte pletter af skarv i sølvfarvet vand. Den 
sydligste spids af Hasnæshalvøen - også kaldet 
Ebeltoft Halvø - er Gåsehage. 
Ud over sine blomster- og insektrige hede-
arealer er området kendt for sit rige fugleliv. 
De lavvandede områder ved Øer Maritime 
Ferieby, Slusen og Færgehavnen er et el-
dorado for hav-, vade- og trækfugle. Rylen, 
strandskaden og regnspoven afsøger det lave 
vand for orme og krebsdyr med spidse knæ-
bøjede vinger, hurtige vingeslag, skarpe skrig 
og lange næb og ben. 
Forår og efterår flyver mange trækfugle over 
området. Ved færgelejet er der ofte flokke af 
edderfugl, måger og skarv.
Nord for Øer Havn står der kystskrænter fra 
Stenalderhavet. Landskabet var anderledes 
dengang. Havet stod helt op til skrænterne, 
og stranden gik herfra og hen over Elsegårde 

Skov mod Elsegårde Strand. Da havniveauet 
faldt, efterlod vandet den sandede og 
næringsfattige jord, hvor det er let at finde 
muslingeskaller. På stranden er der flint og 
kalkstykker bragt hertil fra Norddjursland, 
hvor kalken er blottet. 

Øer Havn
Nationalpark Mols Bjerge strækker sig med 
fem havområder ud i havet. 
Øer Havn er dog anlagt i en kunstig sø, hvor 
der engang har været råstofindvinding. 
Det er den eneste havn i Danmark, der tilsej-
les gennem en sluse. Til slusen fører en 700 
meter lang sejlrende og en 220 meter lang 
kanal. Her ligger den moderne ferieby, der er 
tegnet af Friis og Moltke, og som blev taget 
i brug i 1988. Feriebyen består af huse, der 
står i grupper på øer i den kunstig sø. 
Det er et oplagt sted til en stille travetur med 
kig til stille vand.

Dråby Kirke
Molslandets domkirke, intet mindre. Sådan 
kaldes i folkemunde Dråby Kirke, der med 
en længde på 35 meter er anselig. Draaby 
betyder Dragsby eller ”byen ved draget”. 
Det  smalle stykke land mellem Kattegat og 
Ebeltoft Vig har været meget smallere, og 
da havde Draaby let adgang til Kattegat og 
voksede. Helt frem til 1500-tallet var Ebeltoft 
Sogn kirkeligt et anneks til Dråby. Kirkens 
ældste bygningsdele er fra 1200-tallet.

Lær om sandets veje - og omveje:
Strandene på begge sider af Ebeltoft 
Færgeleje vokser. Her var indtil 1970’erne 
en tovbane til udskibning af grus og ral, 
hvorefter færgelejet kom. Det har foran-
dret strømforholdene, så sandet fra andre 
skrænter langs kysten nu ender her. 

Fuglekiggere, Øer
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STUBBE SØ OG OMEGN Isen smeltede langsomt væk og efterlod en 
hulning i landskabet. I Stenalderen var død-
ishullet den inderste del i en lille fjord, der 
strakte sig fra kysten syd for Jernhatten ind til 
den nuværende Stubbe Sø. 
Vejen hertil går ad Stubbe Søvej med indkørs-
len umiddelbart øst for Stubbe Bro (Havmølle 
Å) markeret med et skilt med påskriften 
”Stubbe Sø”. Fra P-pladsen foregår turen til 
fods. Efter ca. 100 meter viser en pil til ven-
stre til fugletårnet. Du kan også gå fra Gravlev 
ad Gravlevstien. Det tager ca. en halv time.

Gravlevstien
Var det ikke en giraf? Fra Gravlevstien er der 
kig til eksotiske savannelandskaber med dyr 
som giraf, zebra, gnu og struds. Den cirka 
otte kilometer lange sti mellem Ebeltoft og 
Gravlev passerer nemlig den zoologiske have, 
Ree Park – Ebeltoft Safari. 
Den ca. otte kilometer lange sti er anlagt 
på den gamle jernbanestrækning Ebeltoft-
Trustrup. Landskabet er varieret, og turen 
går gennem mejse- og sangerrige pilesumpe 
nær Ebeltoft, Dråby tyste bøgehaller, over det 
åbne land og forbi sø, eng og mark, hvor du 
kan opleve og nyde lærker, viber, ænder og 
gæs. 
I grøfterne er der tørvejord, der viser fortiden 
som mose, og mod nord krydser du Havmølle 
Å og Stubbe Søvej. 
Omkring 500 meter før endestationen i   
Gravlev er der en afmærket sti til Stubbe Sø. 

Stubbe Sø
Måske du ser havørnen højt på himlen, når 
du besøger Stubbe Sø. adgangen til søbred-
den er begrænset, men det gør samtidig søen 
til et ugeneret sted. 
Det er oplagt at nyde søens liv fra det store 
fugletårn, hvorfra du højt oppe har udsigt 
over en del af søen med omkringliggende 
omgivelser. Da Stubbe Sø er omgivet af skov 
og næringsfattigt sand, er vandet klart og 
rent, og søen er rig på vandplanter og fisk. 
Odder, hav- og fiskeørn samt isfugl gæster 
området i selskab med grågås, lappedykker 
og vandrikse. 
Stubbe Sø er et vandfyldt dødishul. Da isen 
fra det sidste isfremstød stagnerede hen over 
den sydlige del af Djursland, efterlod den et 
stort parti is ved søen. 

Lær om sanglærken:
Takket være skønsangen, som vi hører højt 
oppe fra januar til august, kender mange 
mennesker sanglærkens lyd. Til gengæld er 
dens spættede, brune fjerdragt ikke karak-
teristisk. Det er den tredje mest almindelige 
fugl i Danmark, men arten er i tilbagegang 
i mange europæiske lande.  SanglærkenStubbe Sø
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Jernhatten
Fra kanten af Jernhatten går det næsten lod-
ret ned på den hvide strandbred. 
Jernhatten står 49 m.o.h. som et isoleret 
bakkeparti. Opstigningen til toppen går forbi 
troldebøg, tæpper af mørkegrønt vedbend 
og måske blå anemone - og hele tiden med 
udsigt til øen Hjelm i Kattegat.  
Lige nord og syd for Jernhatten er der lavnin-
ger, der var havdækket i Stenalderen, hvor 
landskabet således var helt anderledes. 

Stranden er et perfekt udgangspunkt for 
snorkelture til stenen ”Blak”, der ligger som 
en stor folkevognsbobbel godt 150 meter 
fra land. Her er en varieret stenbund med 
tangarter som strengetang, sukkertang og 
rødalger samt ålegræs, der er Danmarks 
eneste blomsterplante i havet. 
Ude i Kattegat ligger øen Hjelm, hvis historie 
nok kan få fantasien til at løbe.
Den lille ø, der er i privat eje, har været til-
holdssted for Marsk Stig og hans tilhængere. 
Marsk Stig blev dømt fredløs for mordet 
i Finderup Lade på Kong Erik Klipping i år 
1286. Han befæstede Hjelm, og herfra drev 
de fredløse falskmøntneri. 
Marsk Stig døde i år 1293. 
I eftertiden betvivles dommen for mordet i 
Finnerup Lade. Men historien om Marsk Stig 
og de fredløse har gennem tiderne facineret 
mange mennesker, og den har inspireret til 
folkeviser, skuespil, en opera og romaner. 

Rugård Klint
Øjet lyver ikke. Ved Rugård Klint langs 
Sønderskoven skrider underlaget langsomt 
og transporterer klumper af grøn skovbund 
med anemoner og træer ud mod havet. Det 
er især tydeligt i området ”Hullerne”, hvor 
skreddene strækker sig flere hundrede meter 
ind i landet. Her hælder træerne ind mod 
den centrale del af skreddet – de ser ud til at 
strække sig for ikke at vælte. Med tiden ender 
de dog som afblegede stammer på stranden. 
Træerne står på moræne oven på plastisk ler, 
og morænen skrider oven på leret. 
I skrænterne kan du se det mørkegrå plastiske 
ler forneden og morænelaget foroven. 
De fleste sten på stranden er af flint, der kom 
med is og smeltevand fra Norddjursland, hvor 
kalken ligger lige under jordoverfladen. Der er 
også mulighed for at finde 70 mio. år gamle 
forstenede søpindsvin. I vandet kommer mar-
svin ofte tæt under land på jagt efter småfisk. 

Lær om Kerteminde Mergel:
Jernhatten består af istidsaflejringer med  
flager af den kalkholdige Kerteminde 
Mergel. I Danmark ligger den oftest 30 
meter under havniveau, men her har isen 
skubbet den op. Mergelen har sit navn fra 
Kerteminde, hvor isen også har skubbet 
aflejringer op. I en lille råstofgrav mod vest 
har der været gravet mergel til markerne.  Splitterne Hjelm, Kattegat  Rugård Strand



U
d

flU
g

tsm
ål

O
PH

O
LD

 O
G

 Fæ
RD

SEL:

Væ
r opm

æ
rksom

 på, at N
ationalpark M

ols Bjerge består af privat 
og offentligt ejede arealer m

ed forskellige opholds- og fæ
rdsels-

regler. D
u er m

eget velkom
m

en som
 gæ

st, m
en m

å ikke fæ
rdes 

over alt i landskabet.
 Reglerne for fæ

rdsel og ophold er generelt:

O
FFEN

TLIG
T EJED

E a
REa

LER.

• 
O

phold og fæ
rdsel er tilladt døgnet rundt.

PRIVaTEJED
E a

REa
LER FRa

 KL. 06 TIL SO
LN

ED
G

a
N

G
.

• 
O

phold og fæ
rdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og 

tydelige stier. 
• 

Cykling på M
TB er kun tilladt, hvor fæ

rdsel på alm
indelig 

cykel er m
ulig.

• 
O

phold og fæ
rdsel er tilladt på udyrkede arealer, der henlig-

ger som
 natur. 

• 
Fæ

rdsel og ophold er ikke tilladt på dyrkede arealer, hvor 
der vokser f.eks. korn, græ

s, m
ajs  - eller som

 er pløjet eller 
harvet. 

• 
Fæ

rdsel og ophold på indhegnede arealer er som
 udgangs-

punkt ikke tilladt. H
vis leddet står åbent, eller der er opsat 

stenters eller låger i hegnet, er fæ
rdsel og ophold dog til-

ladt.
• 

O
phold og fæ

rdsel til fods er tilladt på stranden.

Er du i tvivl, så hold dig til veje og tydelige stier, eller spørg dig 
frem

. En venlig henvendelse til de lokale lodsejere giver ofte et 
positivt resultat.

For yderligere inform
ation om

 adgangsregler henvises til N
atur-

styrelsens vejledning på w
w

w
.naturstyrelsen.dk/N

aturoplevelser/
adgang

Tag hensyn til naturen og lodsejerne. Fæ
rdsel m

ed om
tanke er til 

glæ
de for alle.

N
ationalpark M

ols Bjerge
Sekretariat, Jagtslott

et, 
G

renåvej 12, 8410 Rønde
w

w
w

.nationalparkm
olsbjerge.dk


