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Dagsprogram: 

7 dages påsketur til nationalpark Mols Bjerge 2022 

 

Tirsdag d. 12.april 2022: Kalø-etapen fra Kalø Slot til Karlsladen.  Dagens etape ca. 
11 km. 

Dagens vandretur starter med en tur på Danmarks længste bevarede middelaldervej, som fører os ud til 
Kalø Slotsruin.  Ruinen er en af de bedst bevarede middelalderborge, vi har i Danmark. Oprindelig var det et 
kongeslot, som blev opført af Erik Menved i starten af 1300 tallet. Realdania har gjort det muligt for os at 
komme op i tårnets top, hvorfra vi kan nyde udsigten ud over havet, stranden og strandengene. 

           

Efter turen ud til Kalø Slotsruin kommer vi til starten af den 60 km lange Molsbjergesti. Første del af ruten 
går gennem Hestehave Skov, hvor vi vil opleve kystskrænter med troldekrogede bøgetræer, hvoraf nogle er 
omkring 200 år gamle. Årsagen til træernes udseende er dels, at de er udsat for megen vind og dels, at de 
er vokset op fra gamle stubbe. 

                  

På turen kommer vi forbi Bregnet kirke, som er opført i 1400 tallet. Der vil være mulighed for at besøge 
kirken, hvor vi især skal bemærke den moderne altertavle, som er malet af Arne Haugen Sørensen, men 
vandringsmændene på prædikestolen er også værd at bemærke. 
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Efter besøget i Bregnet kirke fortsætter vi på ruten op forbi Kalø jagtslot. Kort tid efter kommer vi til 
naturstyrelsens besøgscenter Karlsladen.  Her er en meget flot udstilling om områdets natur og kultur.  

Efter besøget i Karlsladen kører vi til Ebeltoft, hvor vi indkvarteres. 

 

Onsdag d. 13. april 2022: Bjerg-etapen fra Agri Bavnehøj til Femmøller. Dagens 
etape ca. 16 km. 

Vi vil i dag tage fat på bjerg-etapen, mens benene er friske. Vi starter derfor dagen med at køre ud til 
parkeringspladsen nedenfor Agri Bavnehøj .  Efter få km når vi Knebel plantage, som også er ganske 
kuperet. Vi kommer forbi Tinghulen, som er et af de største ikke vandfyldte dødishuller i Mols Bjerge. I 
gammel tid var Tinghulen tingsted for 3 sogne, hvis grænser mødtes der. 

      

Efter ca. 9 km vandring når vi Trehøje (127 m .o.h.). Trehøje er broncealdergravhøje og fra toppene er der 
360 grader panoramaudsigt (hvis vejret tillader det) fra Århus til Ebeltoft og kik til de 4 vige Kalø, Begtrup, 
Knebel og Ebeltoft. 
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Efter at have nydt udsigten vandrer vi videre gennem det kuperede overdrevs landskab. Efter yderligere 5 
ca. 5km når vi frem til besøgscenteret Øvre Strandkær.  Herfra er der kun ca. 2 km til Femmøller , hvor 
bjergetapen slutter. 

        

De fleste vil sikkert kunne mærke i benene, at det er gået op og ned, og kan nu bedre forstå, hvorfor etapen 
har fået navnet bjergetapen. 

 

Torsdag d. 14. april 2022 : Bjerg-etapen og Kalø-etapen fra Agri Bavnehøj til 
Stakladen. Dagens etape ca. 19 km. 

Dagen starter med en lille toptur op på Stabelhøje(135 moh), som er nogle af de smukkeste storhøje fra 
broncealderen. Herfra er der en flot udsigt ud over Århusbugten og Knebel og Kalø Vig. Vi fortsætter til fods 
til Agri kirke og parkeringspladsen nedenfor for Agri Bavnehøj, hvorfra vi fortsætter på bjerg-etapen op til 
Agri Bavnehøj.  Agri Bavnehøj er 137moh og er det højeste punkt i Mols Bjerge. I gammel tid var Agri 
Bavnehøj en af de høje, hvor der blev tændt bål, når fjenden kom. Senere blev det centrum for målinger til 
landkort. Vi nyder udsigten, mens vi puster ud ovenpå opstigningen. 
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Efter at have nydt udsigten fortsætter vi de næste godt 5 km i det kuperede landskab. Herefter bliver det 
mere moderat, idet vi forlader bjergetapen og kommer ind på Kaløetapen. Ruten går gennem åbent land, 
hvilket giver mulighed for at nyde udsigten ud over Egens Vig.  

       

Sidste del af turen går gennem Ringelmose Skov. Dagens etape slutter ved Karlsladen. 

 

 

Fredag d. 15. april 2022: Ebeltoft-etapen fra Femmøller til Ebeltoft . Dagens etape 
ca. 19 km. 

Dagens vandring starter i Femmøller og går mod nord. Terrænet i dag er mindre kuperet end de foregående 
dage, men det vil stadig gå lidt op og ned.  Vi kommer gennem nogle fine gamle plantager. Efter ca. 8 km 
når vi den ny restaurerede Ørnbjerg Mølle. Den nuværende møllehus er fra 1833, men allerede i 1500-tallet 
lå der en mølle på stedet.  
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Turen forsætter gennem Ulstrup ådal indtil vi når Stubbe sø. Vi får nogle fine kik ud over søen og 
Brunmose, før vi kommer ind i Skærsø plantage.  

         

De sidste km følger vi hovedsagelig en nedlagt jernbane. Dagens etape slutter officielt ved Ebeltoft 
Parkhotel, men for de der har lyst vil det være muligt at fortsætte turen langs stranden og byen tilbage til 
vandrehjemmet. ( I alt ca. 4 km. ) 

 

Lørdag d. 16. april 2022: Helgenæs mm. Dagens etape ca. 17 km.  

Vi starter dagens vandretur på Helgenæs med at bestige endnu et ”bjerg” nemlig Ellemandsbjerg (99moh).            
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 Herfra kan man i klart vejr se øerne i Kattegat, og Fyn og Sjælland. Ad småveje fortsætter vi ned til 
sydkysten af Helgenæs, hvor vi skal opleve skrænterne ved Lushage og Bursklint.  

            

Vi skal også gå på Kystbefæstningsstien, hvor vi bl.a. skal se Tyskertårnet,  som er et tysk radartårn fra 2. 
verdenskrig, inden vi når Sletterhage Fyr, som er det sydligste punkt på Helgenæs. 

             

Her bliver vi samlet op af bussen, som kører os få km frem til Vænge sø, hvor vi bliver sat af. Vi går ud over 
engdraget til Ebeltoft Vig, hvor vi følger strandstien mod nord til Dragsmur, som er en smal landtange, der 
forbinder Mols og Helgenæs. Ordet ”Draget” stammer fra vikingetiden, hvor de trak (drog)skibe over den 
smalle landtange. Kort tid herefter når vi et sommerhusområde, som vi går igennem, før vi tager en rundtur 
ved Karpenhøj og Fuglsø Strand. Vi skal naturligvis også se Karpenhøj naturcenter inden vi forlader 
området. 
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Bagefter kører vi endnu et lille stykke frem i bussen, så vi kan gå en rundtur på ca. et par km på Fuglsø 
Hede. 

 

Søndag d. 17. april 2022: Hassensør, Øer og Ahl Hage. Dagens etape ca. 20 km. 

I dag starter vi til fods fra Vandrehjemmet og går gennem Egedal og Sønder Plantage ud til kysten ved 
Hassensør. Her fortsætter vi til Gåsehage, som er den sydligste spids af halvøen, inden vi drejer fra og følger 
Øer-stien , som går gennem et sumpområde, hvor man går på træbroer. Stien fører frem til Øer Maritime 
Ferieby, som er tegnet af Friis og Molthe.  Feriebyen ligger på øer i et kunstigt anlagt havnebassin. Vi 
kommer også forbi Øer Havn, som er den eneste havn i Danmark, der tilsejles gennem en sluse.  

                 

Fra Øer fortsætter vi langs stranden og passerer færgelejet til Sjælland. Efter et stykke tid når vi Ahl Hage. 
Vi fortsætter turen langs kysten med udsigt til fuglereservat og Ebeltoft by. På turen kan vi også se til Mols 
Bjerge og Helgenæs. Ahl Plantage er godt hundrede år gammel og plantet på en flad strandeng, som er 
skabt af sandaflejringer gennem flere hundrede år. 

              

Husene i Ebeltoft bliver større og større og inden længe er vi i byen, hvor vi går gennem havnemiljøet og de 
gamle gader tilbage til Vandrehjemmet. 

       

Mandag d. 18. april 2022: Jernhatten og kystvandring. Dagens etape ca. 12 km 

Efter morgenmaden pakker vi bussen og tager afsked med vandrehjemmet, hvorefter vi kører til Hyllested 
Skovgårde, hvor dagens vandretur starter. Første mål er Jernhatten, som er bjergenes yderste forpost på 
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den åbne Kattegat-kyst. Fra toppen af Jernhatten (49 moh.) kan man se til Øen Hjelm og til store dele af det 
østlige Mols. 

                     

Efter at have nydt udsigten fortsætter vi langs stranden til Dråby Strand. Her drejer vi ind i land gennem et 
sommerhusområde , hvorefter tærrænet igen bliver mere kuperet, og vi finder en lille bakke på 53 moh. , 
hvorfra vi kan få det sidste kik ud over havet og landskabet, før vi går til Dråby kirke. Dråby kirke var 
oprindelig en sømandskirke, da der engang gik en fjord helt ind til byen.  Dagens vandretur slutter ved 
kirken, hvor bussen venter på os for igen at bringe os tilbage til Sjælør. 

                             

 

Ret til ændringer i rækkefølgen på dagene og småjusteringer i programmet forbeholdes. 

Hilsen turlederne Gunhild og Ole  

 


