Fjernvandrevej E1
Jylland

Færdsel og ophold på Molsruten

På vandreruten gælder Naturbeskyttelseslovens almindelige regler for færdsel og
ophold. Som hovedregel gælder følgende:

Information
Turistbureau

Vandrerhjem

Færdsel og ophold sker på eget ansvar.

Overnatning
Camping

Vandreruten er åben for færdsel til fods og
kortvarigt ophold fra kl. 6.00 til solnedgang.
Ophold er normalt ikke tilladt inden for en
afstand af 150 meter fra beboelsesbygninger.

Feldballe kirke

Campinghytter
Primitiv teltplads

Overnatning skal ske på etablerede teltpladser, campingpladser, hoteller og lignende,
eller hvor ejeren har givet sin tilladelse.

Spisested
Indkøb
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Kiosk
Kirke

Skanse

Bål er kun tilladt på særligt indrettede bålpladser, eller hvor ejeren har givet lov. I skove og
på udyrkede arealer er tobaksrygning ikke
tilladt i tiden fra 1. marts til 31. oktober.

Kaløvig Bådehavn

Seværdighed

På dage hvor der holdes jagt, kan ruten i
skove, på udyrkede arealer samt private veje
være spærret. Dette vil være oplyst på et skilt.
Brug i stedet offentlige veje.

Stenbrolagt vej

Bus
Udsigtspunkt

På kortet er indtegnet alternative vandreruter,
som ikke er afmærkede.
Vandreruten er etableret med støtte fra
Friluftsrådet og Århus Amt.

Sjette Frederiks Kro
Den Permanente
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Dansk Vandrelaug

Vandreruten er normalt afmærket, men hvor
ruten forløber direkte langs strandbred eller
andre kyststrækninger samt gennem Århus
by, er ruten ikke afmærket.

Kulturhistorie & Landskb 2006

Grundkort: KMS copyright

Ridning og færdsel på cykel er kun mulig på
dele af vandreruten.

Museer

Turistbureau

Herregårdene Katholm og Rugård
Kystområdet syd for Grenaa er præget
af de to gamle herregårde Katholm og
Rugård.
Hovedbygningen på Katholm er en flot
renæssancebygning fra1500-tallet. Man
bør også se den imponerende iskælder
(»ulvefælde«) og den ikke mindre imponerende hulvej vest for hovedgården.
Længere sydpå ligger herregården
Rugård. Turen op til Rugård syd om
Nørresø går ad en mindre skovvej med
dobbelt stendige - en gammel fædrift.
Hovedbygningen på Rugård er et fint
renæssancebyggeri fra 1500-tallet.
Foruden hovedbygningen er det værd
at lægge mærke til de gamle avlsbygninger, laden og længehuset til gårdens
folkehold – og en sjælden hesterundgang. Den store dam ved landevejen er i
folkemunde blevet døbt Heksedammen.
Her skulle Rugårds tidligere ejer, Jørgen Arenfeldt, have ført sine berygtede
hekseprocesser i 1600-tallet. Formodede
hekse blev »prøvet« i dammen. Druknede de, var de uskyldige, men flød de
ovenpå, var de hekse, og skulle brændes. En grum skæbne.

Sand, sten og kalk
Området mellem Katholm og Rugård er
rigt på sand, sten og grus som stadig
udvindes i store mængder. Her er også
mængder af kalksten, ikke mindst den
særlige rullestenskalk, som kun findes
i det østlige Djursland, og som bruges
ved kalkbrænding. Tre små kalkovne er
bevaret ved Birkesig og de er åbne for
publikum.

Randmorænen
Fortsætter man vestpå kommer man
snart ind i et meget kuperet område. Det
er den østlige af to store randmoræner,
der blev skabt af isens bevægelser i
slutningen af sidste istid. Her er også
flere karakteristiske dødishuller. Fra den
høje randmoræne er der udsigt ned mod
landsbyen Kejlstrup og Kalø Vig med
Kalø Slotsruin.

Ebeltoft-Trustrup Jernbane
Sydvest for Rugård ligger de kuperede
Hyllested Bjerge. Mellem »bjergene« og
Stubbe Sø gik den nedlagte EbeltoftTrustrup Jernbane. En del af den gamle
banestrækning er nu natursti som Molsruten følger ned til herregården Skærsø.

Kalø Slotsruin
Ligger på en lille holm i bunden af Kalø
Vig. Vejen ud til slotsruinen over strandengene, er i sig selv en oplevelse ikke
mindst på grund af den omkring 500 meter lange stenbrolagte middelaldervej.
Området mellem Kalø Slotsruin og Kalø
er et spændende historisk landskab med
mange synlige spor fra stenalderen til nyeste tid. Vest for Rønde går vandreruten
videre langs kysten til Løgten Bugt, over
herregården Vosnæsgårds jorder og videre ned til Studstrup.

Skærsø
Skærsø syner måske ikke af så meget
i dag, men er ikke desto mindre en af
områdets gamle herregårde. Vest for
Skærsø følger Molsruten et fint stenbrolagt vejstykke, før vandreruten går videre
ad mere beskedne skovveje gennem
nogle af Mols mange plantager. Landskabet er kuperet og vandringen gennem
skovene er både smuk og afvekslende
- og ikke mindst fredfyldt.
Ørnbjerg Mølle
Inde midt i skovområdet ligger den gamle
vandmølle Ørnbjerg Mølle, hvor der er
mulighed for overnatning på en primitiv
teltplads. Molsruten fortsætter mod Kejlstrup, men man kan også vælge at gå
nord om Langsø – en fortinlig badesø
– omkring landsbyen Feldballe med den
gamle kirkelade, forbi herregården Møllerup og tilbage til Molsrutens hovedforløb
vest for Kejlstrup.

Studstrupværket
Områdets mest iøjnefaldende bygning er
uden tvivl Studstrupværket. Værket blev
taget i brug i 1968 og leverer strøm og
fjernvarme til en stor del af Østjylland.
Syd for Studstrup fortsætter vandreruten langs Århus nordlige forstæder ved
Egå Strand og Vejlby Fed til Riis Skov.
Riis Skov er en meget populær grøn
oase midt i Århus og her ligger også byens smukke gamle vandrerhjem.
Århus by
Vandreruten gennem byen går ad Mejlgade ind til byens centrum ved domkirken, der absolut er et besøg værd.
Der er selvsagt mange muligheder for
overnatning og proviantering i Århus

midtby. Der er også mange veje gennem
byen, men vandreruten følger en af de
mest charmerende der går langs den
genåbnede Århus Å. Ved Århus Bymuseum er der forbindelse til vandreruten
Århus-Silkeborg via Brabrandstien.
Europæiske fjernvandreveje
Fjernvandrevej E1 er en vandrerute fra
Grövelsjön i Sverige til Castellucio i
Italien. E1 er en del af et omfattende netværk af vandrerveje, som de europæiske
vandrerorganisationer står bag. Få mere
at vide om de europæiske fjernvandrerveje på www.era-ewv-ferp.org
Fjernvandrevej E 1 i Danmark.
I Danmark forløber vandreruten fra
Grenaa til Århus. Fra Århus er der forbindelse til Hærvejen via vandreruten
Århus-Silkeborg og naturstien HorsensSilkeborg. Hærvejen, der er en del af E1,
fortsætter til den dansk-tyske grænse.
Molsruten. En del af Fjernvandrevej E1
Vandreruten er ca. 80 km lang målt fra
Grenaa Havn til Badeanstalten ved Riis
Skov. Ruten forløber dels langs kysten,
dels gennem det nordligste område af
Mols. Ruten er afmærket med en lille
hvid mand på blå baggrund. Der er enkelte steder opsat Andreaskors, som er
symbol for fjernvandrevejene.

Nyttige adresser:
Grenaa Turistbureau
Torvet 1, 8500 Grenaa
Tlf. 8758 1200
www.visitdjursland.com

Rønde Turistbureau
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Tlf. 8637 2366
www.visitdjursland.com

DANHOSTEL Grenaa
Vandrehjem
Ydesvej 4, 8500 Grenaa
Tlf. 8632 6622
www.danhostel.dk/grenaa

DANHOSTEL Rønde
Vandrerhjem
Grenåvej 10B, 8410 Rønde
Tlf. 8637 1108
www.danhostel.dk/roende

Grenaa Strand Camping
Fuglsangvej 58, 8500 Grenaa
Tlf. 8632 1718
www.grenaastrandcamping.dk

Kaløvig Strandgård Camping
Strandvejen 150, Ugelbølle,
8410 Rønde
Tlf. 8637 1305
www.kaloevig-camping.dk

Rugård Camping
Rugårdsvej 4, Hyllested,
8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 6025
www.rugcamp.dk
Hoed Kro
Hoedvej 53, 8444 Balle
Tlf. 8633 7012
www.hoedkro.dk
Ebeltoft Turistbureau
S.A.Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1400
www.visitdjursland.com
DANHOSTEL Ebeltoft
vandrerhjem
Søndergade 43, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 2053
www.danhostel.dk/ebeltoft
Krakær Camping
Gl. Kærvej 18, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 2118
www.krakaer.dk

Kaløvig Bådelaug
Åstrup Strandvej 68A,
8541 Skødstrup
Tlf. 8699 1967
www.kblsail.dk

Grundkort: KMS copyright

Grenaa
I Grenaa begynder Molsruten lidt syd for
havnen og følger stier og grusveje gennem klitterne sydpå forbi de fine gamle
sommerhuse ved Grenaa Strand. Syd
for Polterrev ophører afmærkningen,
men ruten fortsætter som uafmærket
rute langs kysten ned til Glatved Strand.
Området er ret øde og klimaet kan være
barskt. Her er meget regnfattigt, og i de
tørre klitter kan temperaturen om sommeren godt snige sig op over 50 grader
ved sandets overflade, så husk rigeligt
med drikkevand til turen.

Hulvej
iskælder

VisitAarhus
Banegårdspladsen 20,
8000 Århus C
Tlf. 8731 5010
www.visitaarhus.com
DANHOSTEL Århus
Vandrerhjem
Marienlundsvej 10,
8240 Risskov
Tlf. 8616 7298
www.hostel-aarhus.dk
City Sleep-In
Havnegade 20, 8000 Århus C
Tlf. 8619 2055
www.citysleep-in.dk
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Heksedammen
Fædriften
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Vandring på Molsruten
Vil du vide mere om vandring på Molsruten, kan du få yderligere information på:
www.dvl.dk.
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Afmærkning på Molsruten

Skanse
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