Slå smut forbi en skøn naturattraktion
Djursland er stærkt repræsenteret i den nye, nationale inspirationsguide ”Smutturen”. Fra det nordligste i
Norddjurs til det sydligste i Syddjurs finder man fire smutture til opdagelserne i nærheden.
Inspirationsguiden indeholder 50 unikke naturoplevelser i Danmark. Norddjurs og Syddjurs Kommuner har
med Kalø Slotsruin, Trehøje i Mols Bjerge, Sletterhage Fyr og Ørkenen på Anholt hele fire smutture med i
guiden.

Ørkenvandring
Længst mod nord i Norddjurs Kommune ligger Anholt, Danmarks mest øde ø – midt i Kattegat. På Anholt
ligger Ørkenen, som er et helt enestående naturområde og noget af Danmarks mest særprægede natur.
”Ørkenen” er Nordeuropas største lavhede med mange sjældne planter og et rigt fugleliv. Oplevelsen af
spættet sæl og gråsæl i sælreservatet ved Anholt Fyr og det østlige rev ”Totten” er belønningen efter 2-3
timers vandring gennem Ørkenen – husk at medbringe mad og drikke. Anholt er en naturperle med masser
af plads til ugenert at nyde solen og en dukkert ved den omkring 25 km lange kyststrækning. Det er måske
lidt overdrevet at kalde det for en ”smuttur”, men for naturelskeren med hang til hyggelig havnestemning
er det hele turen værd. Vær opmærksom på at en tur til Anholt kræver minimum en overnatning. Der er
færgefart mellem Grenaa og Anholt.

Sletterhage – byt en hulko for en slikkepind
Længst mod syd ligger Helgenæs med Sletterhage Fyr, som er Djurslands sydligste punkt. Ved fyret er der
livlig trafik både på land og til vands. Det er et imponerende skue at opleve de store container- og
krydstogtsskibe til og fra Aarhus helt tæt på kysten. Børn og barnlige sjæle kan gå på opdagelse efter en
hulko - en sten med hul i :-) på stranden. Den kan man nemlig bytte for en slikkepind hos ismanden. Fra
påske er der adgang til fyrtårnet og en fin udstilling om historie, søfart og natur mod symbolsk betaling.

Kalø Slotsruin midt i kystlandskabet i Kalø Vig
En tur til Kalø Slotsruin sætter middelalderstemningen, og tankerne flyver på turen ud ad dæmningen til
ruinen. Den 500 meter lange vejdæmning er den bedst bevarede og længste middelaldervej i Danmark og
adgangsvejen til slotsruinen. Tag picnickurven og tæppe med eller lad dragen flyve højt til vejs på de åbne
strandenge. Man kan besøge Kalø Slotsruin året rundt ..... alle fire årstider klæd'r nemlig slotsruinen.

Bløde bakker og dybe dødishuller i Mols Bjerge
Den sidste af de fire smutture går til Trehøje i Mols Bjerge. Et godt udgangspunkt for en tur i Mols Bjerge er
besøgscentret ved Øvre Strandkær. Trehøje byder på panoramaudsigt fra Aarhus til Ebeltoft og kik til fire
vige: Kalø, Begtrup, Knebel og Ebeltoft. Andre bjergtoppe er fx Agri Bavnehøj der med sine 137 m.o.h. er
det højeste punkt i Mols Bjerge. Bunden er nået, når man står dybt nede i Tinghulen. Et 30-35 m dybt,
kraterlignende hul, som er et af de største ikke-vandfyldte dødishuller i Mols Bjerge. I gammel tid var
Tinghulen tingsted for tre sogne, hvis grænser mødtes her.
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Smutturen.dk er lavet af Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og
VisitDenmark. De har valgt at sætte fokus på de stedbundne naturattraktioner med lancering af guiden.
Stederne er naturgivne, specifikke, offentligt tilgængelige og sidst men ikke mindst – de er en ’smuttur’
værd og giver forhåbentlig de besøgende en god naturoplevelse.

Del gerne jeres smuttursoplevelser med #visitdjursland og #smutturen
www.visitdjursland.com
www.anholt.dk
www.smutturen.dk

Fotos medsendt fra:
Kalø Slotsruin
Sletterhage Fyr
Tre Høje, Mols Bjerge
Ørkenen, Anholt
Alle fotos bedes krediteret: Cathrine Cort Koppel, Filmmaker & Creator
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