ØVRE OG NEDRE STRANDKÆR
Den gamle landsby Strandkær var til at overskue: den bestod af to gårde: Øvre
Strandkær og Nedre Strandkær.
Øvre Strandkær ejes nu af Miljøministeriet – og under ministeriet: Naturstyrelsen,
her i Syddjurs repræsenteret ved Fussingø Statsskovdistrikt. Her er der besøgscenter
med udstilling om hele Mols. Fra Øvre Strandkær styres Molsdistriktets 200 stykker
kvæg, får og geder, der fungerer som naturplejere af Mols Bjerge. Dyrene går ude
året rundt.
Et besøg på besøgscentret er et must, hvis man interesserer sig for nationalpark Mols
Bjerge og specielt Mols Bjerges historie, den nutidige pleje af området og de
fremtidige planer for det. Men stedet har via en donation fra Arbejdsmarkedets
Feriefond fået mulighed for en stor udvidelse og modernisering og er lukket, indtil
arbejdet er færdigt i foråret 2012.

Øvre Strandkær

Nedre Strandkær huser Molslaboratoriet, der ligger øst for besøgscentret og
tilhører Naturhistorisk Museum i Århus. På dets område er der et udvalg af
afmærkede vandrestier – ved alle stiernes begyndelse finder man kasser med udlagte

foldere, hvori man kan læse om, hvad man træffer på undervejs. Kendtest og mest
populær er vandreturen ad Den italienske Sti, der efter sigende er navngivet
(uofficielt) af Karen Blixen, der har færdedes en del i området.
Baggrunden herfor er, at Molslaboratoriet opstod ved, at Karen Blixens søster Ellen
Dahl (1916 gift med overretssagfører Knud Dahl, Århus) købte Nedre Strandkær af
den kendte arkitekt Egil Fischer i 1924, og i 1941 lader jorderne frede og skænker
den videnskabelige brugsret af dem samt et i 1938 opkøbt husmandssted til
Naturhistorisk Museum i Århus. Knud Dahl døde i 1945, og seks år senere, i 1951,
skænker Ellen Dahl hele gården til museet, der siden da har brugt den som
forsknings- og konferencecenter. Det samlede areal er på ca. 150 ha. og omfatter
såvel hede som overdrev, løvskov og græsningsskov. Der forskes bl.a. i
jordbundsøkologi og landskabspleje samt generelt i flora og fauna i Mols Bjerge.
Ellen Dahl beholdt selv et mindre areal omkring det sommerhus, hun fik Egil Fischer
til at tegne til sig. Sommerhuset ses stadigvæk i ”bjergene” i nærheden. Sammen med
sin mand købte hun i 1929 Sandbjerg Gods på Sundeved, der blev skænket til Århus
Universitet i 1954. Ellen Dahl var også aktiv ved oprettelsen af Rungstedlundfonden,
der gjorde det muligt at bevare og åbne Karen Blixens Rungstedlund for
offentligheden.
Molslaboratoriet har en indhegning med Gallowaykvæg, der
er et led i græsningsforsøgene i området. Også langhårede
islandske får indgår i forsøgene. Molslaboratoriet spillede en
aktiv rolle for etableringen af Nationalpark Mols Bjerge og
er også stærkt engageret i formidlingen af nationalparkens
naturværdier.
Adressen er Strandkærvej 6. Fra Strandkær kan man fortsætte ud mod vandet ved
Femmøller Strand (offentlig badestrand) – eller mod vest, hvor man enten kan
fortsætte ind i Mols Bjerge eller dreje til højre mod Femmøller.

