EJBY HAVN – EJBY ÅDAL – EJBY HAVN
Ruten er ikke markeret i terrænet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ringrutens længde er 3 km. I alt går man:

Oplevelser på ruten

– ad stranden og stier: 1,5 km
– langs vej uden cykelsti: 1,5 km

Ejby Havn
Det er en oplevelse i sig selv at gå ned ad den stejle
serpentinevej på den gamle kystskrænt til den lille
idylliske havn, hvorfra der stadig fiskes en del.
Her findes gamle og nye fiskerskure og stejleplads.
Udsigten er storslået ud over Bramsnæs Vig til Brams
næs.

Ruten fra Ejby Havn til Ejby Ådal følger stranden. Der
er ikke nogen egentlig sti. og den er kun farbar ved
normal vandstand eller ved lavvande. På stranden lig
ger der mange rullesten og der er mange kilder, så det
anbefales, at man bruger solidt og vandtæt fodtøj.
Undgå venligst færdsel på privat vej nord for Ejby Havn.

Kysten langs Isefjord
Den stejle kystskrænt huser en meget rig og afveks
lende flora, og også på den smalle forstrand med man
ge nedfaldne store sten er artsrigdommen stor.
Ejby Ådal
Ådalen er en botanisk seværdighed af national karak
ter. I foråret vil man kunne se mange blomstrende
orkideer.
Troldbykællingen
På nordskrænten af Ejby Ådal står en stor bautasten
kaldet Troldbykællingen. Stenen er rejst for mellem
1.500 og 3.000 år siden. Ifølge sagnet er stenen en
forstenet troldkælling. Trolde kan ikke tåle sollys og
vil blive til sten, hvis de rammes af solens stråler. Da
kristendommen nåede til Hyllinge og sogneboerne ville
bygge en stenkirke, blev troldene så rasende over det,
at de om natten gik i gang med at rive det ned som
menneskene havde fået bygget op om dagen. Trold
bykællingen deltog aktivt i det arbejde. Hun forglemte
sig dog en nat og nåede ikke under jorden, inden solen
stod op. Hun blev ramt af solens stråler, medens hun
stod på kanten af Ejby Ådal og blev til en sten. Der står
hun så endnu!

Offentligt toilet på Ejby Havn.
Badebroer både syd for Ejby Havn og nord for Ejby
Ådal, afmærket med et kryds på kortet.
P-plads: Ejby Havn og ved Ejby Ådal ved indkørslen til
Kyndeløse Sydmark sommerhusområdet.
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GUDERNES STRÆDE
Gudernes Stræde er en ca. 64 km lang vandrer
ute gennem natur- og kulturhistoriske landska
ber. Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle
og fortællepæle med korte tekster om områdets
natur, kultur- og lokalhistorie.
På Gudernesstraede.dk kan du:
– Se og printe kort over hele ruten med og uden
   markerede fortællepæle.
– Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten.
– Se nye ringruter.
– Læse om Martin A. Hansens essay »Gudernes
   Stræde«, der har givet ideen og ikke mindst
   navnet til vandreruten.
– Finde nyttige links, blandt andet i den regionale
   stioversigt Friluftsguiden.dk.

