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Vosnæsgård

En trampesti
Engang var stier noget der opstod, hvor folk gik, og så længe
de blev brugt var de en del af
landskabet. Fra Havskov ned til
Studstrup følger vandreruten en
gammel »naturgroet« sti, som
ikke har noget navn og hvis historie ingen kender, men som er
der, fordi folk har haft behov for
at kunne gå der.

Studstrup
Studstrupværket
Kaløvig Bådehavn

Kalø Vig
Kalø Vig blev dannet i slutningen af sidste istid, da en stor
tunge af is skød op fra sydøst
og formede vigen og den randmoræne, der omkranser den
nordlige ende af Kalø Vig. Randmorænen begynder her, nord
for Studstrup, og strækker sig
helt over til området omkring
Kejlstrup og Møgelbjerg på den
anden side af Kalø Vig.
Vejen til Grenaa
Indtil midten af 1800-tallet gik
den gamle hovedlandevej fra
Århus til Grenaa nede langs
kysten. Ved Havhuse i Løgten
Bugt, var der ladeplads og marked, som trak folk til fra nær og
fjern. Nu er her stille. På strækningen mellem Rønde og
Havhuse følger Molsruten stort
set den gamle hovedlandevej
mellem Århus og Grenaa.

MOLSRUTEN

E1

Vosnæsgård
Molsruten går hen over
Vosnæsgårds jorder. Hovedbygningen er af nyere dato,
men herregården som sådan
kan skrive sin historie tilbage til
middelalderen. Vosnæsgård har
alle den klassiske herregårds
kendetegn: En ﬁn hovedbygning, store avlsbygninger, udstrakte marker, gamle løvskove,
hegn, diger og alleer og gravhøje på de »rigtige« steder i
det smukt bølgende landskab.
Studstrupværket
Og så kommer man ikke uden
om det – Studstrupværket – der
i den grad fylder i synsfeltet,
især nu, hvor vandreruten kommer helt tæt på. Det er imponerende stort, og det er ikke uden
grund, man ser det næsten
ligegyldigt hvor man beﬁnder
sig omkring Kalø Vig. Værket er
taget i brug i 1968 og leverer
strøm og fjernvarme til en ganske stor del af Østjylland.
Syd for Studstrup fortsætter
vandreruten til Egå Marina og
videre sydpå langs Århus nordlige forstæder ved Egå Strand
og Vejlby Fed. Vandreruten
følger kysten til Riis Skov, der
både er et kvarter og et lille

Molsruten
- afmærket

Molsruten
- uafmærket

Molsruten
- alternativ rute

Egå Marina

Europæiske fjernvandreveje
Du beﬁnder dig på E1, 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.
Molsruten, som du vandrer på,
går mellem Grenaa og Århus.
Ruten forløber dels langs kysten dels gennem det nordligste
område af Mols. Fra Århus er
der forbindelse til Hærvejen via
vandreruten Århus-Silkeborg og
naturstien Horsens-Silkeborg.
Hærvejen, der er en del af E1,
fortsætter til den dansk-tyske
grænse.

I baggrunden Vosnæs Pynt
Information

Nyttige oplysninger:

Vandrerhjem

VisitAarhus
Banegårdspladsen 20, 8000 Århus C
Tlf. 8731 5010
www.visitaarhus.com

Overnatning

Going around Kalø Vig (Bay),
the Mols Route mainly follows
the coastline, partly by way
of a former main road that
connected Århus to Grenaa.
The power station at Studstrup
is a prominent sight from
everywhere around the bay.

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

Camping

Campinghytter

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

Primitiv teltplads

Spisested

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

Indkøb

Kiosk

Rund um die Bucht von Kalø
folgt die Molsroute teilweise
eine alte Landstraße zwischen
Århus und Grenaa, sonst führt
sie den Strand entlang. Auf
die ganze Strecke hat man das
große Kraftwerk Studstrup im
Blickfeld.

Kirke

Seværdighed

Bus

www.dvl.dk

Molsruten mellem Grenaa og Århus er

Udsigtspunkt

etableret af Dansk Vandrelaug med
støtte fra Århus Amt og Friluftsrådet.
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