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Højgaard skov i Grejsdalen 
Lørdag den 9. maj 2015 

 
Højgård nævnes første gang i skriftlige kilder i 1441. Efter 
en brand i 1436 bestod hovedbygningen af to stokværk i 
bindingsværk. Den øverste etage ragede ud over den ne-
derste. Hovedgården var på det tidspunkt befæstet med 
volde og grave. En vindebro førte fra hovedbygningen 
over til ladebygningen. På Slotsbanke i skoven nord for 
Højgård ligger resterne af et voldanlæg. Her skal det før-
ste Højgård have ligget. Et sagn fortæller, at en løngang 
førte fra slottet til Harald Blåtands gård i Jelling. Højgård 
var gennem 6 generationer i den samme families eje, ind-
til Morten Kirk Johansen overtog gården i 2012. Siden 
ejerskiftet har skoven undergået store ændringer, og det 

er dem, og områdets rige naturliv, der er målet for vores tur denne gang. 
 jjnnnnnn  

 
I Højgård Skov er der en meget rig flora, bl.a. tætblomstret hullæbe, tyndakset star, finger-
star, hvid hestehov, gul anemone og blå anemone, som er gammelskovsindikatorer. De 
spredes langsomt, og er derfor kun almindelige i områder, hvor der har været løvskov uaf-
brudt i flere hundrede år. I væld på lerede skrænter findes to arter af padderok, den store 
smukke elfenbenspadderok og den ugrenede skavgræs.  

Der er spændende fugle i skoven: Om foråret kan man høre hulduens dæmpede, gentagne 
tostavede kurren ou-ue, og året rundt kan man være heldig 
at høre sortspættens gjaldende flugtkald kry-kry, kry-kry. 
Ved Fruens Møllested Bæk kan man om vinteren se vand-
stær. Der er en stor bestand af rådyr i skoven, og man kan 
være heldig at se egern, grævling og ræv. 
 
Naturvejleder Westy Esbensen vil guide os rundt i skoven 
og fortælle af hjertets lyst. 
 
Turleder: Naturvejleder Westy Esbensen, Danmarks Naturfredningsforening Vejle. 
Turansvarlig: Jan Tidemand. formand@nhf-vejle.dk, tlf/sms: 2216 0089.  
Mødested og -tid: Lørdag d. 9. maj kl. 13.00. T-kryds Højgårdvej-Vestermarksvej mellem hus-
numrene Højgårdvej 19 og 21, 7100 Vejle. 
Samkørsel: Fra Posthusgrunden kl. 12.40. Kr. 20 pr. prs. til chaufføren. Kørsel skal bestilles hos 
turansvarlig i god tid. Kørsel vil blive bekræftet. 
Varighed: Ca. 2 timer. 
Distance: Ca. 3 km. i meget kuperet terræn. 
Bemærkninger: Hunde i snor er velkomne. 
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