Randmorænen
Fortsætter man vestpå kommer man snart ind i et meget
kuperet område. Det er den
østlige af to store randmoræner, der blev skabt i forbindelse
med isens bevægelser ved slutningen af sidste istid. Det er et
meget dramatisk landskab, som
foruden de mange morænebakker er præget af dødishuller
– dybe huller, der er fremkommet, hvor en isblok blev efterladt, da isen trak sig tilbage.
Flere af dødishullerne er senere
blevet til små søer. Fra den høje
randmoræne er der udsigt ned
mod Kejlstrup og Kalø Vig.

til i de mellemliggende hundrede år og dækker i dag et ganske stort område. Fra Ørnbjerg
Mølle kan man vælge at gå nord
om Langsø, omkring Feldballe
med den gamle kirkelade, forbi
godset Møllerup og tilbage til
hovedruten vest for Kejlstrup.
Ved Ørnbjerg Mølle er der mulighed for at overnatte på en
primitiv teltplads, som Fussingø
Statsskovdistrikt har anlagt små
300 meter herfra – følg skiltene! Der er også mulighed for at
overnatte på den nærliggende
Krakær Camping omkring 3 km
mod sydvest.

Ørnbjerg Mølle

Ørnbjerg Mølle
I dag ser vi Ørnbjerg Mølle som
en fredfyldt og uforstyrret lille
plet midt i skoven, men sådan
er den næppe blevet opfattet
tidligere. For to århundreder
siden var området et lyngbegroet, sandet og fattigt landskab
og et sted, der lå langt væk fra
alting. Der var ingen landsbyer i
miles omkreds og kun ganske få
gårde. Sandﬂugt var et tilbage-

vendende problem, som måtte
bekæmpes. Det var dog først
med de store plantager i slutningen af 1800-tallet, at man
ﬁk sat en endegyldig stopper
for sandﬂugten.
Plantagerne
Man foretrak nåletræ i plantagerne, ikke mindst rødgran, der
kunne trives på de sandede jorder. Plantagerne er vokset godt

Hulvejene
Omkring Ørnbjerg Mølle kan
man træffe på ﬂere dybe,
gamle hulveje, som nu er groet
til. Hulvejene blev skabt gennem ﬂere hundrede års slid fra
bøndernes vogne når de kørte
til og fra møllen. Ørnbjerg Mølle
er nyrestaureret og åben for
publikum.
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The route past Ørnbjerg Mølle
(Mill) goes by woodland tracks
through forest plantations. To
the west of Ørnbjerg Mølle it
becomes quite hilly and when
the wooded area stops there is
a view over Kalø Vig (Bay).
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Bei Ørnbjerg Mühle geht die
Wanderroute über Waldwege
und Pfade durch weitläuﬁge
Plantagengebiete. Westlich der
Mühle wird die Landschaft recht
hügelig und der Wald hört auf.
Von hier aus hat man Aussicht
über Kalø Bucht.
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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.
Nyttige oplysninger:
Rønde Turistbureau
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Tlf. 8637 2366
www.visitdjursland.com

Store Bavnehøj
Turistbureau

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/

Kalø

Ebeltoft Turistbureau
S.A.Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1400
www.visitdjursland.com

Ugelbølle
Strand

Hestehave

Bregnet kirke

DANHOSTEL Ebeltoft vandrerhjem
Søndergade 43, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 2053
www.danhostel.dk/ebeltoft

Møllerup

Ringelmose
Skov

Molsruten
- afmærket

Feldballe kirke

Skramsø Mølle

Molsruten

Skramsø Plantage
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Krakær Camping
Gl. Kærvej 18, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 2118
www.krakaer.dk

Snedkerhus
Plantage

Egens kirke

Rugård Camping
Rugårdsvej 4, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 6025
www.rugcamp.dk

Ørnbjerg Mølle
Møgelbjerg

Du står her
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Molsruten mellem Grenaa og Århus er
etableret af Dansk Vandrelaug med
støtte fra Århus Amt og Friluftsrådet.
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