Troldeskoven består af
krogede bøgestræer.

Vedbend dækker stammer og
skråninger. Det er en vigtig plante for
insekter, da den blomstrer sent. Fugle
nyder godt af dens bær, der modner
sidst på vinteren, hvor der ikke er ret
meget føde.

Rødrygget tornskade har
rede i de tornede buske.

Ved Jernhatten regner der kun lidt og der
er mange solskinstimer. Det giver plads
til mange slags varmeelskende dyr og
planter, der ellers er sjældne i Danmark.
På skråningerne vokser mange buske og
neden for ud mod kysten er der tørt overdrev og strandvolde med rullesten.

Øverst på bakken er der en spændende
troldeskov med forvredne, flerstammede
bøgetræer. Træerne er stærkt formet af
vejr og vind. De mange stammer skyldes
også, at de engang blev stævnet, dvs. at
de med mellemrum blev fældet og derefter skød igen fra roden. Mange steder
er træerne og skovbunden tæt viklet ind i
grønne blade af vedbend.

På skråningen vokser både blød filtrose,
blågrøn rose og hunderose.

Hvid anemone blomstrer i
skoven om foråret. Hist og
her ses også blå anemone.

Den smukke merian
er meget almindelig
på Jerhatten.

Dele af Jernhatten græsses
af kreaturer, der holder
vegetationen åben og lav.

På de varme skråninger kan
man være heldig at finde både
snog, hugorm og markfirben.
Nogle hugorme kan være
sorte som snoge, men har
aldrig gule nakkepletter!

Storplettet
perlemorsommerfugl

Ud for Jernhatten bliver der hurtigt
dybt. Her kan fanges mange forskellige
fisk, især havørred, multe, hornfisk og
makrel.

Slangehoveds smukke blå blomster
lyser op om sommeren. Den
besøges af mange sommerfugle.
Vejrandøje

Hjertegræs

Bakketidsel kan se vissen
ud. Men blomsternes
smukke gyldne farve
snyder - sådan ser den ud
når den er frisk!

Den sjældne pimpinellekøllesværmer er indvandret
til Jernhatten for få år
siden og den ses talrigt i juli
måned. Her sidder den på
slangehoved.

På strandvolden
vokser strandkål.

Vild hør

Marsvin og spættet
sæl ses ofte ved
kysten

Nikkende limurt
Den store løvgræshoppe
sidder i den høje vegetation
på skrænterne. Selv om man
tydeligt kan høre den, kan
den være svær at se.

På havbunden ud for Jernhatten er
der fine stenrev med et rigt liv af alger
(tang), smådyr og fisk. Mange dykkere
tager ud for at opleve den farverige
verden under vandet.
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Stejl trappe

Tur på den stejle trappe fra Jernhatten ned til stranden.
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Jernhatten rejser sig 49 meter over havet som det øverste
punkt på bakken Arnakke. Trodser du de stejle skråninger
og når op til toppen, belønnes du med en af de flotteste
udsigter på Djursland. I klart vejr løber blikket 8 kilometer ned langs Dråby Vig til Kobberhage. Bag ved, langt
ude i horisonten, ligger de høje bakker ved Ebeltoft og
på Mols. Og 12 km ude i Kattegat kan du se øen Hjelm,
en 45 meter høj knold skubbet op af gletsjerne under
den sidste istid.

Hjelm i det fjerne mod sydøst og udsigt over bugtet strandlinje mod nordøst.

Sære navne

Jernhatten og Hjelm! Navnene kan skyldes, at toppene
ligner krigshjelme, eller at bakkerne består af hårde materialer, som gennem umindelige tider har modstået havets bølger. Nogle mener dog, at navnene har med trolde
at gøre. Trolden Arn her på kysten smed engang en sten
efter trolden på Hjelm. Han kastede en
sten den anden vej, som var så kolossal, at Arn faldt død om af skræk. Hele
bakken langs kysten er Arns nakke, kun
den øverste top kaldes Jernhatten efter
Arns hovedbeklædning.
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Havmølle Skanse

200 m

På tur ved Jernhatten

Du er velkommen til fods på stierne langs stranden og på
toppen af skråningerne. Hele turen er cirka 1,5 km lang. Du
kan også vælge en kortere rundtur ved at tage trappen midt
i området. Den er ikke helt nem, og kun for gæster med
gode benmuskler. Efter besøget kan det anbefales at tage
en tur ned til Havmølle Skanse, som er fra Englandskrigene.
Skansen blev bygget i 1810 for at forsvare skibe, som blev
jaget af den engelske flåde. Skansen kan også nås til fods
langs med kysten. Men så risikerer du våde fødder, når du
skal hen over mølleåens udløb.

Fredet og plejet

Arnakke og Jernhatten blev fredet i 1927. Hele området
har stor geologisk og biologisk værdi. Dele af krattene
bevares til at indsamle frø fra oprindelige danske buske.
Andre steder holdes plantevæksten åben med græssende
husdyr. Det giver plads til planter og dyr, som trives med
sol og varme. Tag hensyn til husdyrene. De må ikke fodres,
og din hund skal holdes i snor overalt i området. Når du
har godt styr på hunden, tager du også hensyn til det
øvrige dyreliv og til de andre gæster.
Kreaturer græsser på skråningerne.

Arnakke med Jernhatten øverst set fra vest

Ture på Syddjurs

Til tops over havet

