Praktiske oplysninger
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Draget er et vigtigt knudepunkt i både Mols-Helgenæs og Danmarks historie. Denne flade og smalle landtange er opstået gradvist ved landhævning, og skabte
først engang i Bronzealderen forbindelse mellem Mols
med den tidligere ø, Helgenæs.

Helgenæs ligger som lillebror syd for storebror Mols Bjerge.
På nær Ryes Skanser, hvor den europæiske historie kom på
kortvarigt besøg, er de kulturhistoriske seværdigheder små
og anonyme, men Helgenæs rummer til gengæld en række
åbne dramatiske kystlandskaber.
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Ryes Skanser er et besøg værd, alene pga. den

Areal: Helgenæs er halvøen under Djursland. Halvøen er
ca. 8 km lang og godt 4 km bred hvor den er bredest.

suveræne udsigt fra toppen. Langt væk ses Begtrup
Vig (vest), Ebeltoft Vig (øst) og Dragsmur-tangen og
Mols (nord). Skanserne var anlagt 1848. Efter nederlag
i Slesvig, Kolding og Aarhus, blev de i juni 1849 brugt
i General Ryes fingerede tilbagetog fra Aarhus ud på
Djursland. Herfra udskibede man – til stor overraskelse
for de forfølgende preussere – 30. juni 1849 ca. 5.000
mand plus heste og udstyr til den omringede fæstningsby, Fredericia.
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Vænge Sø - genskabt til fugle. Helgenæs’ nordøstlige hjørne er lavtliggende og helt fladt, fordi det er
hævet havbund. Lige nordøst for Borup er det flade
lavtliggende land fugtigt - omkring den tidligere salte
fjordarm, Vænge Sø. Langs den ligger spor, især skalrige køkkenmøddinger, fra Jæger-Stenalder.
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Ellemandsbjerg når med sine 99 m lige netop
ikke op i det eksklusive selskab af danske ”bjerge” med
trecifrede højdemeter. Området blev tilplantet, da terrænet var kuperet og jorden sandet. Ellemandsbjerg har
været en del af Djurslands kæde af signalhøje. Det var i
ældre tid bavnehøje med simple bål, i 1800-tallet udviklet med signalmaster, hvor man modtog og videresendte simple beskeder. Brugen ophørte, da den elektriske telegraf tog over ca. 1850.
Sletterhage med fyret. Her ”ender landet”, hvor
Sletterhagevej slutter blindt ved fyret på Helgenæs’
sydvestlige hjørne. Der er havdybder på 40-50 m og
dermed skibssejllads til og fra Aarhus Havn overraskende tæt ind under land. Når der er stille vand, kan man
ofte se sæler og især marsvin.
Tyskertårnet. Tager man turen op i Tyskertårnet,
er det let at se, hvorfor de tyske besættelsestropper
valgte dette sted til en betonarmeret radarstation. Selv
uden radar ser man langt, især det høje Issehoved på
Samsø, Tunø og Århus-Juelsminde-kysten. Men også
udsigterne lige nedenfor med de bølgende Klæbjergoverdrev, strand og hav dybt under og Helgenæs’
sydlige hjørner, Sletterhage og Lushage står flot.

Helgenæs

Beplantning: Meget lidt skov, men store vidder med
græsarealer.
Dyreliv: Rådyr, ræv, grævling, hare, sæler og marsvin.
Kør i bil mod Helgenæs fra Mols. Der er flere parkeringspladser på halvøen.
Der er handicapvenligt toilet ved Sletterhage Fyr.
Lige nord for Helgenæs er der et toilet på DGI Karpenhøj Besøgscenter og ved Fuglsø Strand, sidstnævnte
kun åbent i sommerhalvåret.
Hunde skal holdes i snor. Dog må man lufte sin hund
uden snor i hundeskoven ved Ellemandsbjerget.
Terrænet er kuperet, og flere steder egner det sig ikke
for gangbesværede. Ved Sletterhage Fyr er der fra
p-plads god adgang til sommeråben udstilling, madpakkerum og handicapvenligt toilet. Her ligger kysten
med vid udsigt og dyreliv helt tæt på p-pladsen.
Ved Slettervang er der en lejrplads for større grupper.
Ved pladsen er der tre shelters, et multtoilet samt
drikkevand. Husk reservation via Naturstyrelsens
webbooking på www.nst.dk
Læs mere i Naturstyrelsens digitale naturguide til
Helgenæs på www.nst.dk/helgenaes
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk

Helgenæs

www.naturstyrelsen.dk
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Offentlig vej
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Kro/restaurant
Skovlegeplads
Lejrplads
Primitiv overnatningsplads
Camping
Bådplads
Badestrand
Toilet/multtoilet
Gravhøj/langdysse
Udsigtspunkt
Skrænter
Vandreruter

Privatejede arealer:
Skov, privatejet
Mose, privatejet
Overdrev, privatejet
Hede/lyng, privatejet
Privat ejendom
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Omkringliggende arealer
Sø
Hundeskov
Statsejet ejendom

Statsejede arealer:

