Kalø Slotsruin
Der kan parkeres på P-pladsen ved Slotskroen. Toilet på bagsiden af slotskroen
GPS: 56°16’59.94”N, 10°28’48.68”Ø
Dragsmur
Der kan parkeres på Ebeltoft Vig strandparkering syd for
Dragsmur
GPS: 56° 9’36.73”N, 10°32’4.44”Ø

f r i lu f t s l i v e t s
udflugtsmål
Ophold og færdsel:
Vær opmærksom på, at Nationalpark Mols Bjerge består af
privat og offentligt ejede arealer med forskellige opholds- og
færdselsregler. Du er meget velkommen som gæst, men må
ikke færdes overalt i landskabet.
Reglerne for færdsel og ophold er generelt:
Offentligt ejede arealer.

Karpenhøj
Der kan parkeres på P-pladsen ved Karpenhøj, Toilet
GPS: 56°11’1.10”N, 10°31’45.06”Ø
Der kan også parkeres på P-pladsen ved Fuglsø Strand. Toilet
GPS: 56°10’56.58”N, 10°32’29.64”Ø

•

Agri Bavnehøj
Der kan parkeres på P-pladsen ved Agri Bavnehøj. Toilet
GPS: 56°13’43.28”N, 10°31’50.49”Ø

•

Ahl Hage
Der kan parkeres på P-pladsen ved Ahlvej. Toilet.
GPS:
56°10’23.33”N, 10°38’40.21”Ø

•

Ebeltoft – Gravlev
Der kan parkeres på P-pladsen ved Mølebækvej i Gravlev.
GPS: 56°16’22.40”N, 10°43’43.53”Ø
Ebeltoft parkering: P-pladsen ved Vibæk Strand i Ebeltoft.
GPS: 56°13’5.32”N, 10°40’14.72”Ø
Jernhatten
Adgang: Der kan parkeres på P-pladsen imellem Havmølleåen
og Jernhatten.
GPS: 56°14’40.49”N, 10°46’48.66”Ø
Bjørnkjær-Egedal skoven og Tolløkkeskoven
Parkering ved Bjørnkjær-Egedal skoven ved Ebeltoft Ridehal.
GPS: 56°11’12.25”N, 10°41’23.07”Ø
Parkering i Tolløkkeskoven ved mindestenen.
GPS: 56°10’47.30”N, 10°40’0.50”Ø
Øer Havn
Parkering: P-pladsen ved slusen ved Øer Maritime Ferieby.
GPS: 56° 9’11.66”N, 10°41’3.38”Ø

Ophold og færdsel er tilladt døgnet rundt.

Privatejede arealer fra kl. 06 til solnedgang.
•

•

•

•

Ophold og færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje
og tydelige stier.
Cykling på MTB er kun tilladt, hvor færdsel på almindelig cykel er mulig.
Ophold og færdsel er tilladt på udyrkede arealer, dvs.
arealer der henligger som natur.
Færdsel og ophold er ikke tilladt på dyrkede arealer,
hvor der vokser korn, græs, majs mv. eller som er pløjet eller harvet.
Færdsel og ophold på indhegnede arealer er som
udgangspunkt ikke tilladt. Hvis leddet står åbent, eller
der er opsat stenters eller låger i hegnet, er færdsel og
ophold dog tilladt.
Ophold og færdsel 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 information om adgangsregler henvises til
Naturstyrelsens vejledning på www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang
Tag hensyn til naturen og lodsejerne. Færdsel med omtanke
er til glæde for alle!

Nationalpark Mols Bjerge
Sekretariat, Jagtslottet,
Grenåvej 12
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www.nationalparkmolsbjerge.dk
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Tremosegaard
Der kan parkeres på P-pladsen ved
Skovbjerg /Tremosegaard (begrænset).
GPS: 56°13’4.44”N, 10°33’12.20”Ø
GPS: 56°13’7.37”N, 10°32’34.47”Ø

N at i o n a l pa r k
mols bjerge

Vi byder dig velkommen! Se også Nationalpark Mols Bjerges
hjemmesider på www.nationalparkmolsbjerge.dk, hvorfra der
er link til Danmarks øvrige nationalparker.
Nationalparken har til formål at bevare, styrke og udvikle
naturen, kulturmiljøerne, de geologiske særpræg og give de
besøgende gode muligheder for friluftsliv og information om
området.
Området strækker sig fra Kattegatkysten i øst til Kaløskovene
i vest, fra de bugtede Vige i syd over Mols Bjerges storslåede
morænelandskab til istidens smeltevandssletter i nord. Til
Nationalparken hører også Ebeltoft by, landsbyer og sommerhusområder.
Nationalpark Mols Bjerge dækker 180 km2 og indeholder
store skove, hede- og overdrevsarealer samt søer, kyst- og
havområder.

Nationalpark Mols Bjerge

Kun fantasien, respekten for naturen og et fornuftigt kendskab
til ophold og færdselsregler i Nationalparken sætter grænser for
dine udfoldelsesmuligheder. Læs mere herom på bagsiden!
Nationalpark Mols Bjerge byder på rige muligheder for at dyrke
friluftsliv, fra familievenlige ride-, vandre- og cykelture med
primitiv overnatning i landskabet til vandaktiviteter som badning, dykning, sejlads, havkajak og fiskeri langs strandene. Også
friluftsaktiviteter som mountainbike, kitesurfing, windsurfing og
paraglidning udfolder sig i det stærkt kuperede istidslandskab af
bjerge, kyster og tætte skovområder.

En Nationalpark med liv

God fornøjelse derude!
I denne folder har vi samlet 10 af de fineste lokaliteter, der hver
især tilbyder unikke friluftsmuligheder inden for en bred vifte af
aktiviteter. Ønsker du større indsigt i Nationalparkens friluftsmuligheder, kan du med fordel finde yderligere oplysninger på
Nationalparkens hjemmeside www.nationalparkmolsbjerge.dk.

Agri Bavnehøj
er med sine 137
meter områdets
højeste punkt
med udsigt over
store dele af Nationalpark Mols
Bjerge. Ved
P-pladsen bydes
de besøgende
velkommen
Agri bavnehøj
af en mindre
udstilling, overdækket madpakkeområde og toiletter.

Tremosegaard er en perfekt plet til familieudflugten. Her findes en overdækket spiseplads med borde og bænke, bålplads
og en lille fiskesø. Gården, som tidligere har været beboet,
ligger i bunden af et dødishul, skabt under sidste istid ved, at
store isblokke, begravet under sand og grus, smeltede væk
og efterlod lavninger i landskabet. I dag fungerer stedet som
udflugtsmål med mulighed for at nyde naturen og landskaberne i Mols Bjerge året rundt.
Parkér bilen ved Skovbjerg og nyd turen op over bakken,
gennem en urgammel rest af den oprindelige egeskov. Hold
til venstre på bagsiden af Skovbjerg, så kommer du direkte til
Tremosegård.

Den nedlagte jernbanestrækning ”Gravlev Stien” fra Ebeltoft
mod Gravlev byder på varierede cykel- og vandreoplevelser
ad den nedlagte banestrækning fra 1901. Stien er 8 kilometer
lang og løber fra P-pladsen i Gravlev gennem store plantageområder, over åbne engarealer ved Stubbe sø, til morænelandskabet ved Ebeltoft.

Som alternativ til parkering ved foden af Agri Bavnehøj kan
det anbefales at stille bilen ved det nærliggende Naturcenter
Syddjurs ved Basballe og herfra starte en oplevelsesrig cykeleller vandretur til de fredede områder omkring Agri Bavnehøj. Ved naturcentret finder man parkeringspladser, toilet,
sansehave, skovstier og et hyggeligt bålhus, hvor man kan
nyde sin medbragte mad.

tremosegaard

Som en ekstra oplevelse undervejs, passerer stien forbi Ree
Parks kunstigt anlagte savannelandskaber med kik til eksotiske dyr som giraf, zebra og struds!

Nord for Dråby strand,
hvor Havmølle Å løber
ud i Kattegat, ligger
den imponerende bakkeknude Jernhatten.
Et dejligt udflugtsmål
for en vandretur i
højden med udsigt til
øen Hjelm. Stranden
jernhatten
er et perfekt udgangspunkt for spændende
snorkelture til stenen
”Blak”, der ligger godt 150 meter fra land. Oplev her
en varieret stenbund bevokset med tangarter som
strengetang, sukkertang, rødalger, samt ålegræs, som
ikke er en egentlig tangart, men derimod Danmarks
eneste blomsterplante i havet.

kalø slotsruin
P-pladsen ved Kalø slotsruin er udgangspunkt for
gode vandreture til den stemningsfyldte slotsruin ud
ad Danmarks bedst bevarede middelaldervej, eller
til en gåtur i Hestehaveskoven, hvor du bl.a. kan se
Store Stenhøj, en flot langdysse og Tyrahytten, der
oprindeligt blev bygget som badehus af Kalø Gods.
Øst for P-pladsen, i den nærliggende Ringelmose Skov,
finder du den smukke Ringelmose Dam og Tobias kilde.
P-pladsen ved Kalø Slotsruin er i sig selv velegnet til isætning af havkajak, kites og småbåde, der giver mulighed for at
opleve ruinen og landskabet fra søsiden, møde sæler, marsvin
og et rigt fugleliv.

Lystfiskere kan i sæsonen fange både ørred, hornfisk og
multe. Vær dog opmærksom på et fredningsbælte ved
Havmølleåens udløb.

Bjørnkjær-Egedal skoven er
en forholdsvis
ung skov genplantet under
krigen, efter at
den oprindelige skov var
blevet fældet
til brænde. TolTolløkkeskoven
løkke skoven
står derimod
stadig med den
oprindelige beplantning af blandet løvtræ. Begge skove
tilbyder varierede og spændende bynære vandre- og cykelture, som kombineret med smukke udsigter, anemoneflor om
foråret, og gode afmærkede stier, giver mulighed for en dejlig
dag i skoven med hele familien inkl. barnevogn. Der findes
foldere på stedet med information om skovenes historie og
udfoldelsesmuligheder.

Dragsmur
har formentligt fået sit
navn, fordi
vikingerne
her trak deres
skibe over
den smalle
landtange
for at spare
Dragsmur
den lange
sejlads rundt
om Helgenæs
halvøen. I dag er det markante bakkelandskab og de åbne
strandenge et yndet udflugtsmål med let adgang til at sætte
havkajakker og småbåde i vandet. Går man lidt nordpå på
den østlige side af Dragsmur, kommer man til et af de mange
fine fiskesteder i Nationalparken. Af andre gode steder kan
nævnes Følle vig, Kalø vig, Fulgsø til Bogens strand, kysten fra
Elsegårde til Boeslum og fra Jernhatten nordpå langs Kattegatkysten.

Natur- og
friluftcenter Karpenhøj tilbyder
de besøgende
en lang række
friluftsmuligheder. Her foregår
grejbankudlån, og i det
åbne landskab
finder man en
lægeplantehave,
sansehave,
Karpenhøj
mytologiske
skulpturer, madpakkeområde, udstilling og toiletter. Karpenhøj ejes af Naturstyrelsen og er som offentligt tilgængeligt formidlingscenter
et besøg værd.
Nedenfor Karpenhøj, ved Fuglsø Strand, svæver paragliderene over kystskrænterne, når vinden står i øst. Her finder man
også Danmarks første undervandsaktivitetsbane og undervandsnatursti, hvor både snorkeldykkere og frisvømmere kan
få nye spændende udfordringer.

Ebeltoft - Gravlev

ahl hage

Stranden ved Ahl Hage er en af områdets mest børnevenlige
sandstrande. Den lavvandede strand med en storslået udsigt
til Mols Bjerge og Helgenæs er velegnet til badning, jollesejlads, kite- og windsurfing.
På dage med hård vestenvind samles surfere fra hele Østjylland til akrobatisk leg i bølgerne, og på stille dage indbyder
stranden havkajakfolket til at udforske den lavvandede Sandhage. Året rundt er der mulighed for en god vandretur ved
strand og skov.

Nationalparken strækker sig med 5 havområder ud i havet
og byder på spændende sejlads og gode ankerpladser i de
beskyttede vige.
Det er muligt at søsætte både flere steder langs kysten.
Egentlige slæbesteder findes i Ebeltoft by, ved Nappedam og
Øer.
Samme steder findes gode havnepladser for sejlere, som
anløber Nationalparken fra søsiden. Har du brug for motion
efter mange
timer på
havet, løber
en af landets
smukkeste
cykel- og rulleskøjtestier
langs kysten
fra Ebeltoft
by mod
Mols Bjerge.

Øer havn

