Blå rute - ca. 10 km.
Udgangspunkt er p-pladsen ved Bøsholmsstien.
Rute ad cykelegnede grus- og skovveje.
Du følger stien mod Bønnerup langs skovkanten. På denne strækning er der flere skilte med oplysninger om lokaliteter som
Troldeskoven, skyttegrave fra 2. verdenskrig og gamle æltesteder
fra et nedlagt teglværk. Ruten fortsætter ind i skoven forbi Chokoladebakken og Køkkenmøddingen. Ruten vender tilbage til
stien langs kysten og slutter ved p-pladsen.
Grøn rute - ca. 12 km.
Udgangspunkt er p-pladsen ved Fjellerup Østergård.
Rute ad cykelegnede asfalt-, grus- og skovveje.
Fra Fjellerup Østergård kører du gennem byen. Husene viser ikke
tegn på, at der tidligere var ni forretninger i denne del af byen.
Fortsæt ud af Åsbjergvej, hvor du efter stigningen kan nyde den
flotte udsigt over byen og stranden. Ved det skarpe sving fortsætter du lige ud ad grusvejen og kommer forbi gårdene Hagenbjerg
og Egeballe. Ved Egeballe drejer du til venstre ind mod Meilgårdskoven og passerer det specielle naturområde ”De sure
buske”, som er et område bevokset med lyng og enebær. Herefter
går turen tilbage til Fjellerup Østergård gennem Overskoven.
Ruten følger en fin skovvej, indtil du kommer til den gamle Fjellerupvej.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til ruterne,
kan du kontakte

Meilgaard Gods
Sædegården Meilgaard er blandt Danmarks ældste herregårde og
har et kendt ejerforløb fra år1340.
Meilgaard blev i 1868 erhvervet af Christian baron JuelBrockdorff, og godset har siden da været i Juel slægtens
besiddelse.
Godset driver i dag skov-, jagt- og landbrug.
Arealerne huser en stærk kerne af kronvildt. Specielt i efteråret
er der god mulighed for at se - og ikke mindst høre den store
bestand af dyr.

Gå- og cykelture

Meilgaard Skov
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Følger du den røde rute, kommer du tæt
forbi den smukke hovedbygning fra 1573.
I søjlerne på hver side af smedjejernsporten
er indsat 1.000 år gamle granitansigter
fundet under gulvene i hovedbygningen
under restaureringen. Disse sten menes at
stamme fra den Romanske kirke, der blev
delvist nedrevet i Glesborg omkring 1550.
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Fire ruter - fine oplevelser
Blå, grøn, rød og sort rute tager dig med på oplevelse i Meilgaard
Skov og langs Nordsøkysten. På cykel eller til fods.
Rød rute - ca. 24 km.
Udgangspunkt er p-pladsen ved Fjellerup Østergård.
Rute ad cykelegnede asfalt-, grus- og skovveje.
På den første del af turen frem til Meilgårdskoven følger du grøn
rute. Derefter følger du de røde skilte og kommer til stien, der er
anlagt på Gjerrildbanens nedlagte banestrækning. Ruten går gennem Tranehuse og krydser Kastbjergvej. Herefter drejer du væk
fra banestien og følger vejen til Meilgård Slot. Du passerer uden
om Slottet og kører gennem skoven ud til kysten. I skovkanten
langs kysten går turen til Fjellerup Strand. Ved campingpladsen
kører du tilbage til Fjellerup by, og turen afsluttes gennem byen.
Sort Rute - ca. 45 km.
Udgangspunkt er p-pladsen ved Fjellerup Østergård.
Rute ad cykelegnede asfalt-, grus- og skovveje.
Turen følger grøn og senere rød rute, indtil du kommer til Tranehuse. I Tranehuse fortsætter du ad Gjerrildbanens nedlagte
banestrækning forbi Hemmed og videre mod Gjerrild. Lige før
Stokkebro drejer du fra banestien og lægger vejen om ad Nordsøstien til Gjerrild Nordstrand. På turen tilbage til Fjellerup kan
du opleve Djurslands nordligste punkt Stavnshoved, en moræneklint på 35 m. I Bønnerup er en lang række huse bygget på havstokken, og i læ af havnen er der dannet sandrevler, som udgør et
rent Eldorado for badegæster. Efter Bønnerup passerer du Skærbækhest, en fladvandet næsten fjordlignende kyst. Den flade
strand strækker sig langt ud i Kattegat og er et fortrinligt ynglested for fladfisk. Tilbage i Fjellerup passerer du det gamle fiskerleje, hvor der stadig bliver landet fisk på den åbne kyst.

Gjerrildbanestien er en cykel- gangsti anlagt på det gamle
banespor fra Gjerrild til Ryomgård.
Nordsøstien er en vandrerute langs kysten omkring Nordsøen.
Stien er på strækningen anlagt i grus.
Læs mere: www.norddjurs.dk

Adgangsforhold

Signaturforklaring

• I private skove må man færdes fra kl. 6 morgen til solnedgang.
• Det er tilladt at gå og cykle på veje og grusstier.
• Ridning er kun tilladt efter nærmere aftale med ejeren.
• Hunde skal holdes i snor.

Blå rute:

10 km

Grøn rute:

12 km

Rød rute:

24 km

• Ejer kan afspærre skoven ved jagt.

Sort rute:

45 km

