
VELKOMMEN TIL
SPORET VED EJER BJERGE

Sporet er i alt ca. 1,5 km langt og fører dig til Danmarks 
højeste naturlige punkt, Møllehøj. Her får du en dejlig 
vandretur gennem det varierede terræn vest for Ejer 
Bavnehøj og kan nyde udsigten over Elling og Guden
ådalen i det fjerne. En udsigt, som man netop ikke kan 
se fra Ejer Bavnehøjtårnet pga. bevoksningen.

 1 EJER MØLLEGÅRD
Møllegårdens samlede areal udgør ca. 100 ha. Enkelte 
marker er udlagt med permanent græs til kvæget, mens 
andre arealer omlægges jævnligt, og afgrøderne skif
ter mellem f.eks. korn og græs. Derfor kan man opleve 
græsningsfolde, hvor der året før var korn og omvendt.

 2 GRÆSSENDE KØER
Ejeren af Ejer Møllegård og Møllehøj driver en malke
kvægbesætning på ca. 130 jerseykøer. Når du benytter 
sporet, kommer du tæt på køerne – enten når du ser ind 
gennem de åbne vægge i 
de store stalde, eller når du 
færdes i indhegningerne, 
hvor kvæget græsser.
Kvæget er normalt ganske 
fredeligt, men kan godt 
være lidt nysgerrige og sel
skabelige. 

 3 MØLLEHØJ MED MØLLESTENEN
Møllehøj er efter de seneste opmålinger fra 2005 Dan
marks højeste, naturlige punkt på 170,86 meter over 
havet. Indtil da regnedes Ejer Bavnehøj for det højeste 
sted, men målingerne henviser nu Ejer Bavnehøj på 
170,35 meter til tredjepladsen. Danmarks næsthøjeste, 
naturlige punkt er ved Yding Skovhøj på 170,77 meter 
over havet.
På Møllehøj stod Ejer Mølle, der var en hollandsk vind
mølle – en såkaldt ”jordstryger” med et undermølleafsnit 
delvist nedgravet i terrænet. Møllen havde 8kantet krop 
i træ og løgformet hat beklædt med spåner. Den havde 
et vingefang på 28 alen, svarende til ca. 18 meter, og 
vingerne kunne vendes op mod vinden ved at ”krøje” 

eller dreje møllehatten. Vingerne var forsynet med sejl
rigning. Ejer Mølle var sandsynligvis opført før 1838 og 
fungerede som kornmølle, der formalede korn til mel og 
foderstoffer. Møllen brænder omkring 1917, og den store 
møllesten, som er placeret på Møllehøj, er det eneste, der 
er tilbage af Ejer Mølle.

Ruten er på sporet 
afmærket med røde 
mærker på pæle

S P O R  I  
L A N D S K A B E T

F O L D E R E

Se efter 
den gule folderkasse
– her starter sporet

Mellem Møllehøj og Møgelhøj går turen ned gennem en 
lavning. Markarbejdet i det varierede terræn har gennem 
årene medført, at der er opstået dyrkningsskel, der frem
står som stejle skrænter. Grøften på bunden af lavningen 
fører overfladevandet fra højdepunkterne.

 4 MØGELHØJ
Møgelhøj er også et af Danmarks højeste naturlige 
punkter. Fra sporet kan man se ud over de lavtliggende 
landskaber vest og syd for Møgelhøj – bl.a. kan man 
se herregårdslandskaberne ved Urup og Julianelyst og 
mod syd landsbyen Elling. 
Elling blev udskiftet sidst i 1700tallet, men gårdene blev 
liggende i landsbyen. Man kan ane det flotte markmøn
ster fra ”stjerneudskiftningen”, og tager man en tur ned 
gennem Elling, kan man opleve, hvordan de store gårde 
ligger tæt i landsbyen.

I forgrunden Ejer Bavnehøj med signalpost. I baggrunden Ejer Mølle der brændte i 1917.
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Projekt „Spor i Landskabet“ 
åbner markerede spor i hele landet. 
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Sporet ved Ejer ligger vest for motorvejsafkørsel 54 på E45 
i retning Ris og Ejer. Ejer Bavnehøjtårnets parkeringsplads 
er afmærket med grønt. Her begynder sporet.
GPSkoordinater til startpunktet: 55.97665°, 9.83123°.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Husk, at du er gæst på privat område. Jag 
under ingen omstændigheder med køerne 
eller kvierne. Hunde er uønsket på området, 

da de tiltrækker de nysgerrige køer. Færdsel er på eget 
ansvar. Terrænet egner sig bedst til solidt fodtøj som f.eks. 
gummistøvler, vandresko eller støvler. Det vil ikke være 
muligt at medtage klapvogne eller barnevogne, ligesom 
sporet ikke egner sig til kørestole.

Du kan finde den gule folderkasse med sporfolderen 
på toiletbygningen. Du vælger selv, hvilken vej du vil gå 
rundt.

HUND MÅ IKKE
MEDTAGES

Sporet ved
Ejer Bjerge
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Græs
Græs er en fæl
lesbetegnelse for 
man ge forskellige 
græsarter. Som fo  
der til køerne dyrkes 
det oftest sammen 
med klø ver. Græs 
dyrkes også til mo

denhed, hvor frø ene høstes. 
Frøene anvendes f.eks. til 
græsplaner, golfbaner og 
nye græsmarker.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er 
stadig en af de mest 
dyrkede arter i Danmark. 
Byg anvendes især til 
dyrefoder og ølfremstil
ling. Den kendes let på 
de lange stak, “hår”, der 

sidder på akset i toppen af 
planten.

Musvåge
(Buteo buteo)

M e l l e m s t o r 
rovfugl (5157 

cm lang) med vingefang på 
113128 cm. Varierer i farve 
fra helt mørk til helt lys. Ret 
almindelig ynglefugl her
hjemme, også almindelig 
træk og vintergæst nordfra. 
Udbredt over hele landet. 
Den bygger rede i høje træer 
i skove og plantager. Lever 
af især gnavere og andre 
smådyr, men også fugle, 
krybdyr, padder og regn
orme. Ses ofte kredsende på 
sine brede vinger eller sid
dende på en hegnspæl, hvor 
den spejder efter sit bytte på 
jorden. Kan ses hele året.

Hare 
(Lepus capensis)

Stor og velkendt 
gnaver med store 

øjne og meget lange ører: 
Almindelig i hele landet og 
særligt knyttet til det åbne 
kulturlandskab. Pelsen er 
gråbrun på ryg og sider, og 
hvid på bugen. Bliver 5070 
cm lang og vejer ca. 4 kg. 
Får 34 kuld killinger om året, 
hver med 15 unger.

LODSEJEREN
Holger Hedelund Poulsen, telefon 20 22 35 63.

Raps
Rapsen er let at kende 
på sin gule farve, når 
den blomstrer. Rap sen 
kan blive over 2 meter 
høj. Af rapsens små 
sorte frø udvindes olie, 
der bruges til madolie, 

farve og lak. Olien kan også 
bruges til brændstof til biler 
og traktorer.

Hvede
Hvede er verdens vigtig
ste kornart, og en af de 
mest dyrkede i Danmark. 
Den umodne hvedemark 
kendes på sin blågrønne 
farve. Akset i toppen 
har ingen stak, »hår«. 

Hveden bruges til dyrefoder 
og mel.

Fasan
(Phasianus colchicus)

Hønsefugl på stør
relse med tam
høne Meget almin

delig vnglefugl, der oprinde
lig er indført fra Kina. Hanen 
er kobberbrun med mørke og 
lyse tegninger, grønt hoved 
med rødt parti omkring øjet. 
Hunnen i mere brune nuan
cer. Ses hele året.


