ninger, laden og længehuset til
gårdens folkehold – og en sjælden hesterundgang. Den store
dam, som landevejen går uden
om, er i folkemunde blevet døbt
Heksedammen. Her skulle
Rugårds ejer, Jørgen Arenfeldt,
have ført sine berygtede hekseprocesser i 1600-tallet, hvor
formodede hekse blev »prøvet«
i dammen. Druknede de, var de
uskyldige, men ﬂød de ovenpå,
var de hekse, og skulle brændes. I sandhed en grum og nådesløs skæbne.

Sand, sten og kalk
For nogle år siden lå der et kalkværk på Glatved Strand. Nu er
det væk og det samme er mange andre spor efter den kalkproduktion, som i stort omfang
fandt sted i området. Der er dog
bevaret 3 små kalkovne ved
Birkesig som man kan opleve.
Når området tidligere var hjemsted for en stor kalkproduktion,
skyldtes det de kalksten, som
isen efterlod i området. Det er
den særlige rullestenskalk, som
kun ﬁndes i det østlige Djursland, og som man kan grave ud
af jorden i moræneforekomsterne omkring Hoed og Birkesig.

Området er også rigt på sten,
grus og sand, som er blevet
gravet i de mange grusgrave.
Når der er så store mængder
her – i lag på 6-8 meters tykkelse – skyldes det, at den
Østjyske Israndslinie netop her
dannede en smeltevandsslette,
hvor sten, grus og sand blev
aﬂejret.
Rugård
Mellem Glatved Strand og
Sønderskov følger ruten en
mindre sti i kanten af strandplantagen. På det lave, ﬂade
område neden for Nørresø kan
man vælge at gå mod Rugård
Camping eller herregården
Rugård. Turen op til Rugård syd
om Nørresø går ad en mindre
skovvej med dobbelt stendige.
Hovedbygningen på Rugård er
et ﬁnt renæssancebyggeri fra
1500-tallet. Foruden hovedbygningen er det værd at lægge
mærke til de gamle avlsbyg-

Fædriften ved Rugård
Herregården Rugård ligger på
overgangen mellem agerjorden
og de lavereliggende enge og
søområder. Her i de lave engområder græssede herregårdens stude. Vejen mellem studestalden og engene – fædriften – var hegnet med stendiger,
som stadig ﬁndes på Rugård.

Rønde

Raw materials were previously
mined in the area around
Glatved Strand, such as the
lime that was burnt in the small
ovens to be seen at Birksig. The
impressive 16th Century manor
house at Rugård dominates
the area. It is possible to stay
overnight at Rugård Camping.

Bei Glatved Strand ist ein altes
Rohstoffgebiet. Hier hat man
in kleinen Öfen Kalk gebrannt.
Bei Birkesig kann man solche
Öfen sehen. Das Gut Rugård,
mit dem schönen Haupttrakt
aus dem 16. Jahrhundert ist
im dieser Gegend dominierend.
Rugård Camping bietet
Möglichkeit für Übernachtung.

Nikkende kobjælde, Glatved Strand

Hoed Kalkværk

Du står her

Fra Rugård – eller fra Rugård
Camping, hvis man har valgt at
overnatte der – går vandreruten
ind i landet, syd om de kuperede Hyllested Bjerge.

3 små kalkovne

Glatved
Strand

Information
Rugård
Nørresø

Heksedammen

Hyllested

Vandrerhjem

Overnatning

Campinghytter

Primitiv teltplads

Spisested

Hyllested
Skovgårde
e S ø vej

Indkøb

Kiosk
Molsruten
Skanse

- afmærket

Jernhatten

E1

MOLSRUTEN

Rugaard

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.

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

Camping

Rugård Camping

Sønder
Skov

u bb

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/

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

Fædriften

Hyllested
Bjerge

St

Århus

Nyttige oplysninger:

Går man nordpå, følger vandreruten kysten fra Glatved
Strand til Havknude og videre
mod Grenaa. Kystområdet er

Stubbe Sø

Ebeltoft

Birkesig

Grundkort: KMS copyright

Kalkovne ved Birkesig

usædvanlig regnfattigt, og i de
tørre klitter kan temperaturen
om sommeren godt snige sig
op over 50 grader ved sandets
overﬂade.

Kirke

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

Molsruten

Skærsø

- uafmærket

Seværdighed

Molsruten

Stenbrolagt vej

- alternativ rute

www.dvl.dk

Bus

Skærsø
Plantage

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