
Velkommen til 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.

Areal: Staten ejer 311 hektar på halvøen, der er ca. 8 km lang 
og godt 4 km bred hvor den er bredest.
Bevoksning: Store vidder med græsarealer og lidt skov.
Dyreliv: Rådyr, ræv, grævling, hare, sæler og marsvin.

 Der kører bus fra Rønde til Ørby på Helgenæs, hvorfra  
 der er et stykke at gå. Se mere på rejseplanen.dk.

 Du er velkommen til fods i hele området og på de 
 afmærkede ruter. Vær opmærksom på, at der flere 
 steder går græssende dyr. Du kan læse Naturstyrelsens
  råd om færdsel blandt græssende dyr på nst.dk/dyr.

 Din hund skal føres i snor. Vær for din egen sikkerheds  
 skyld særligt opmærksom på hundens adfærd i indheg 
 ninger med dyr. I hundeskoven ved Ellemandsbjerget 
 må hunden løbe frit, hvis den er under fuld kontrol. 

 Terrænet er kuperet, og flere steder egner det sig ikke 
 for bevægelseshæmmede. Ved Sletterhage Fyr er der 
 fra p-plads god adgang for bevægelseshæmmede til 
 sommeråben udstilling, madpakkerum og toilet. 

 Ved Sletterhage findes en overnatningsplads med 
 shelter og en lejrplads for større grupper tæt ved 
 Tyskertårnet. Her findes også bålplads. Pladsen må frit 
 benyttes af andre, hvis den ikke er booket.

 Der er fri teltning i skoven ved Ellemandsbjerget. 
 Se mere på nst.dk/friteltning 

Helgenæs
 

Værd at opleve

Helgenæs

Se hele den digitale guide på nst.dk/helgenaes. 
Find inspiration på udinaturen.dk – Danmarks guide til 
oplevelser i naturen.

1

2

3

4

5

6

Draget er et vigtigt knudepunkt i både Mols, Helge-
næs og Danmarks historie. Den flade og smalle land-
tange er opstået gradvist ved landhævning, og skabte 
først engang i Bronzealderen forbindelse mellem Mols 
med den tidligere ø, Helgenæs.

Ryes Skanser er et besøg værd, alene pga. den 
suveræne udsigt fra toppen. Skanserne blev anlagt i 
1848 og spillede en væsentlig rolle i de to slesvigske 
krige. 

Vænge Sø er resultatet af et vellykket natur-
genopretningsprojekt i 2012-2014, som havde til formål 
at genskabe levesteder for bl.a. fugle. Området var 
oprindelig en sø, men i midten af 1800-tallet blev 
Vænge Sø drænet til dyrkning af afgrøder. Der er 
fundet tegn på, at mennesker har boet her siden 
jægerstenalderen. 

Ellemandsbjerg er en tidligere bavnehøj, hvorfra 
man signalerede fare over afstande. Bavnehøjene 
ligger i kæder, så der kunne signaleres vidt og bredt 
om uønskede besøgende.

Sletterhage er spidsen af Helgenæs, og Sletter-
hagevej slutter blindt ved fyret. Der er havdybder på 
40-50 m og dermed skibssejllads til og fra Aarhus 
Havn overraskende tæt ind på kysten. Når der er stille 
vand, kan du ofte se sæler og især marsvin.

Tyskertårnet er en tidligere betonarmeret 
radarstation etableret af besættelsestropperne under 
2. Verdenskrig. Selv uden radar ser du langt fra 
tårnets top. 

www.naturstyrelsen.dk 
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Welcome to Helgenæs

Willkommen auf Helgenæs

Helgenæs liegt südlich von Mols Bjerge – wie ein kleiner 
Bruder neben seinem großen Bruder. Abgesehen von Gene-
ral Ryes Schanzen, einem Hauch europäischer Geschichte, 
gibt es nur wenige und unscheinbare kulturhistorische 
Sehenswürdigkeiten. Stattdessen hat Helgenæs zahlreiche 
offene und dramatische Küstenlandschaften zu bieten.

Fläche: Der Staat besitzt 311 Hektar auf der Halbinsel, die ca. 
8 km lang und an ihrer breitesten Stelle gut 4 km breit ist.
Vegetation: Große weite Flächen mit Gras und ein wenig 
Wald.
Tierleben: Rehe, Füchse, Dachse, Hasen, Robben und 
Schweinswale.

 Mit dem Bus von Rønde nach Ørby auf Helgenæs. Von
  dort ist es noch ein Stück zu Fuß. Siehe rejseplanen.dk.

 Sie sind im ganzen Bereich zu Fuß und auf den 
 gekennzeichneten Wegen willkommen. Beachten Sie 
 bitte, dass auf mehreren Flächen Tiere grasen. 
 Siehe die Ratschläge der dänischen Naturverwaltung 
 für den Aufenthalt auf Flächen mit grasenden Tieren 
 auf nst.dk/dyr.

 Ihr Hund ist willkommen, muss aber stets an der Leine 
 geführt werden. Seien Sie Ihrer eigenen Sicherheit 
 zuliebe besonders aufmerksam, was das Verhalten 
 Ihres Hundes in eingezäunten Bereichen mit Tieren 
 betrifft. Im Hundewald (”hundeskov”) beim Ellemands- 
 bjerg darf Ihr Hund frei umherlaufen, falls Sie ihn voll  
 ständig unter Kontrolle haben. 

 Das Gelände ist hügelig und eignet sich vielerorts nicht
 für Körperbehinderte. Vom Parkplatz beim Leuchtturm 
 Sletterhage Fyr aus können Körperbehinderte eine 
 Ausstellung (im Sommer geöffnet), einen Picknickraum 
 und eine Toilette erreichen. Der Parkplatz liegt dort sehr 
 nahe an der Küste, von der aus man die weite Aussicht 
 genießen und das Tierleben beobachten kann.

 Bei Sletterhage befindet sich ein Übernachtungsplatz 
 mit Unterstand und in der Nähe des Turms „Tysker-
 tårnet“ ein Lagerplatz für größere Gruppen. Dort gibt 
 es auch eine Feuerstelle. Ist der Platz nicht reserviert, 
 darf er von jedermann benutzt werden.

Helgenæs is a peninsula situated south of Mols Bjerge. Helge-
næs offers dramatic open coastal landscapes as well as a few 
cultural historic sights such as Ryes Skanser (General Ryes 
fortification), where Helgenæs was touched briefly by Euro-
pean history.

Size: The Danish State owns 311 acres of the peninsula, 
which is 8 km long and 4 km at the widest point.
Vegetation: Great open landscapes with grasslands and 
a few woodland areas.
Wildlife: Deer, fox, badger, hare, seal and porpoise.

 There are busses available from Rønde to Ørby on 
 Helgenæs. From here, there is a good walk.

 You are welcome to visit the entire area on foot and 
 along the marked routes. Be aware that stock are 

 Man darf im Wald beim Ellemandsbjerg zelten, 
 wenn dabei bestimmte Regeln befolgt werden. 
 Siehe nst.dk/friteltning. 
  

 grazing parts of the area. Read more about rules 
 and advice on how to behave amongst animals 
 on nst.dk/dyr. 

 Your dog is welcome and must always be on a leash. 
 For your own safety, please pay special attention to 
 the dog’s behavior in enclosures with animals. 
 Near Ellemandsbjerget, you will find an area (”hunde- 
 skov”) where the dog is allowed off the leash provi-  
 ded it is under your full control.

 The landscape is hilly and in several places not 
 suitable for people with movement disabilities. 
 At Sletterhage Fyr, you will find an exhibition, a roofed 
 picnic-spot and toilet with good access for the dis-
 abled from the parking lot. From here, you will have 
 a view of the coastal line and the wildlife.

 At Sletterhage, you will find a small primitive camp-
 site with a lean-to and a larger campsite for groups 
 close to Tyskertårnet. The site is free for anyone to 
 use if it is not prebooked by a group.

 In the woods around Ellemandsbjerget, “fri teltning” 
 (camping for the quiet forest hiker) is allowed. 
 Please observe the rules at nst.dk/sleepoutside.

Lesen Sie mehr zu Helgenæs im digitalen Führer 
der Naturschutzbehörde auf www.nst.dk/helgenaes.
Auf www.udinaturen.dk finden Sie weitere Natur-
erlebnisse.

See the full digital guide at nst.dk/helgenaes. 
find inspiration on udinaturen.dk – Denmark’s guide 
to experiences in the nature.


