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Vandring langs kysten
På strækningen mellem Grenaa 
Havn og Glatved Strand går 
Molsruten langs med kysten. 
Badestranden, som er en af 
Østjyllands fi neste, strækker sig 
helt ned til Havknude 7 km syd 
for Grenaa Å. Den gode bade-
strand tiltrak tidligt turister fra 
nær og fjern, og fra 1914 kunne 
de indlogere sig på Hotel Grenaa 
Strand og herfra nyde den 
friske luft og havbadet. Senere 
kom sommerhusene til. Nogle 
af de ældste og mest charme-
rende små sommerhuse ligger 
stadig bag første klitrække, 
hævet op på »stylter« for at få 
havudsigten med.

Inde bag sommerhusområdet 
ligger Fuglsang Hede, der i 
århundreder var et stort goldt 
sandfl ugtsområde, men som i 
dag fremstår som et naturom-
råde med karakteristiske hede-
planter og et rigt fugle- og 
dyreliv.

Syd for Fuglsang Hede begyn-
der det store Katholm Gods, 
hvis jorder strækker sig ned til 
Glatved Strand. Hovedbygnin-
gen, som er en fl ot renæssan-
cebygning, er opført i slutnin-
gen af 1500-tallet. 

Går man op omkring hoved-
gården, bør man unde sig selv 
at se den imponerende iskælder 
(»ulvefælde«) og den ikke min-
dre imponerende hulvej umid-
delbart vest for hovedgården.

Hovedruten følger kysten og fra 
Havknude til Glatved Strand vil 
man ofte have den helt for sig 
selv. Kystområdet er usædvan-
lig regnfattigt, og i de tørre klit-
ter kan temperaturen om som-
meren godt snige sig op over 
50 grader ved sandets overfl a-
de. Der er for øvrigt også langt 

til den nærmeste købmand, så 
husk rigeligt med vand til turen.

Fra Grenaa er der mod nord 
mulighed for at følge kyst-
vandreruten Nordsøstien langs 
Jyllands kyst – og videre rundt 
om Nordsøen.

Vejen langs stranden
Man skal ikke så langt tilbage 
i tiden, før vejene generelt var 
ringe og ofte ufremkommelige. 
Når vejret tillod det, var stran-
den et bedre alternativ end de 
mudrede og opkørte veje inde 
i landet. Det har også været 
tilfældet i området syd for 
Grenaa, men der har dog næp-
pe været megen trafi k i dette 
ubeboede og øde område.

The route between Grenaa 
and Glatved Strand follows the 
coastline, mostly going along 
the beach. It is possible to walk 
around Katholm Manor, with its 
fi ne 16th Century main building.

Die Wanderroute zwischen 
Grenaa und Glatved Strand 
folgt die Küste und geht 
meistens am Strand entlang. 
Man kann auch den Weg am 
Gut Katholm vorbeilegen 
–  der schöne Haupttrakt ist 
aus dem 16. Jahrhundert.  In 
Grenaa gibt es Verbindung zum 
Nordseewanderweg. 

Europæiske fjernvandreveje
Du befi nder dig på E1, en van-
drerute fra Grövelsjön i Sverige 
til Castellucio i Italien. E1 er en 
del af et omfattende netværk 
af vandrerveje, som de euro-
pæiske 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 nord-
ligste område af Mols. Fra Århus 
er der forbindelse til Hærvejen 
via vandreruten Århus-Silkeborg 
og naturstien Horsens-Silke-
borg. Hærvejen, der er en del 
af E1, fortsætter til den dansk-
tyske grænse. 

Nyttige oplysninger:

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

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

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

Rugård Camping
Rugårdsvej 4, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8646 4693
www.rugaardcamping.dk

Hoed Kro
Hoedvej 53, 8444 Balle
Tlf. 8633 7012
                                            

Molsruten mellem Grenaa og Århus er 

etableret af Dansk Vandrelaug med 

støtte fra Århus Amt og Friluftsrådet.
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