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Bustur til Skjern Enge og Borris Hede 
Søndag den 4.  september 2022 

 

   

            Trækfærge, Skjern Enge                                Borris Hede 
 
Skjern Enge er et område med vandløb og frodige grønne enge. Vi vil se den virkning, som gen-

slyngning af Skjern Å for ca. 20 år siden har haft på naturen. Planter, der passer til denne biotop er 
indvandret og på denne årstid er der et rigt liv af trækfugle, der raster og tanker op på vej sydpå. 
Som billedet viser, vil vi undervejs krydse Skjern Å på den manuelt drevne trækfærge. 

Borris Hede er en blanding af fugtige enge langs Omme Å og tørre områder. Dets status som mili-
tært skydeterræn virker i praksis som en fredning, idet der ikke drives nogen form for dyrkning af 

området. Derimod medvirker de små afbrændinger, som skydningerne medfører, til en bevarelse af 
lyngen. På trods af skydeaktiviteten virker terrænet mange steder som et næsten uberørt naturom-
råde, og terrænet er da også hjemsted for en række sjældne ynglefugle, f.eks. rørhøg, havørn, 

trane, krikand, vendehals, tinksmed og stor regnspove, der er Borrislejrens logo. Af dyr er der bl.a. 
en bestand af krondyr på 5-700 stk. og ca. lige så mange rådyr foruden ulv, ræv og odder m.fl. Flo-

raen er mangfoldig med sjældne planter som bl.a. rosmarinlyng, farve-visse, liden ulvefod, alminde-
lig månerude, liden soldug, kattefod, klokke-ensian, opret kobjælde, vibefedt, nikkende tidsel og 
hvid og brun næbfrø. De mange bronzealderhøje vidner om tidligere tiders aktivitet. 

 
Mødetid og -sted: Afgang kl. 9.00 med bus fra Vikingbus (tidl. Papuga) Lundahl Nielsens Vej 1, Vejle 
Samkørsel: Har du brug for transport til bussen, så kontakt turlederen senest den 1. september. Der 

foreslås 10 kr. til chaufføren  
Turens varighed: Hjemkomst ca. kl. 18.00 

Distance: Korte gåture, max 1,5 km i fladt terræn  
Tilmelding og betaling: Tilmelding ved mail til tilmelding@nhf-vejle.dk  eller på tlf. 20 16 00 02 og 
betaling af kr. 295,- til konto i Danske Bank reg.nr. 9570 konto 1328 7945 eller 

MobilePay til nr. 42 776 senest mandag den 22. august. Husk afsender v/betaling. Tilmelding er først 
endelig gyldig ved modtagelse af betaling  

Medbring: Vi giver morgenkaffe m/brød. Øvrig forplejning medbringes + siddeunderlag og kikkert  
Turledere: Christian Strunge E-mail: christian@strunge.nu tlf. 20 16 00 02 og  
Lars Kromann-Larsen E-mail: lars@kromann-larsen.dk  tlf. 40 41 16 96 

Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 
Fredericia  

mailto:formand@nhf-vejle.dk
mailto:tilmelding@nhf-vejle.dk
mailto:christian@strunge.nu
mailto:lars@kromann-larsen.dk


Naturhistorisk Forening Vejle 

Naturhistorisk Forening Vejle          www.nhf-vejle.dk    e-post:   mail@nhf-vejle.dk 
Formand: Jan Tidemand, Bagervænget 5, 7150 Barrit       52 58 09 69  e-post:  formand@nhf-vejle.dk 

 

Familiesvampetur Staksrode Skov 
Søndag den 25. september 2022 

 

 
Foto: Indsamling af foranderlig skælhat 

 

Staksrode Skov er en svampeskov i særklasse. Undergrunden med plastisk ler medfører bl.a. skred og 
blotlægninger af en mineralrig jord med lavt indhold af tilgængeligt kvælstof og fosfor, hvilket giver  

en del andre svampe, end vi finder i en almindelig løvskov. Et eksempel er den giftige satans rørhat, 
som jeg håber, vi finder. De fleste rørhatte er jo gode spisesvampe, men her er en af undtagelserne, 
der dog ikke er dødelig giftig. 

De mere almindelige svampe vil vi selvfølgelig også finde og se på. 
Staksrode Skovs udvikling er også spændende at følge, fordi den er udpeget til urørt skov. Skoven 
skal udvikle sig på naturens præmisser til gavn for dyr, planter og svampe. Processen fremskyndes 

ved at skabe lysninger, fjerne ikke hjemmehørende træarter, genskabe vådere områder - og såre 
træer så svampene begunstiges. 

Efter vi har indsamlet svampe, bliver der en samlet gennemgang af fundene: Spiselige, giftige, uspise-
lige, sære, specielle osv.    
 

 
Mødetid og -sted: Kl. 13.00. Staksrode Skov Parkering for enden af Staksrodevej/Stenhøjsvej, 7150 

Barrit. GPS 55.68057 9.85869  
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 22.9. Der foreslås 25 kr. til 
chaufføren 

Turens varighed: Ca. 3 timer, heraf 1 time til gennemgang og kaffe/te  
Distance: Man kan selv vælge, hvor langt man vil gå under indsamlingen, terrænet er delvist kuperet 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis 

Medbring: kaffe/te, svampekurv, lille kniv og solidt fodtøj 
Turleder: Lars Kromann-Larsen, lars@kromann-larsen.dk tlf. 40411696 

Bemærkninger: Turen er offentlig – alle er velkomne 
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Efterårstur omkring Tirsbæk Slot 
Søndag den 30. oktober 2022 

 

  

 
 
Turen går langs kysten på stranden, gennem skoven, rundt om slottet, forbi vinstokke og tilbage ad 

alleen til Tirsbæk strand.  
I 1974 tilbød Tirsbæks daværende ejer kammerherreinde Adda Neergaard at lade Tirsbæk gods frede. 
Fredningen trådte i kraft 1977 og sikrede, at godsets jorde - på nær et mindre areal - ikke blev ædt af 

byudvikling. Godset skulle fremtidigt fastholde et jordtilliggende, der økonomisk kunne sikre "at beva-
re de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbyg-

ninger, agerjord og skov i nær kontakt med Vejle Fjord". Smukkere kunne stedets værdier ikke ud-
trykkes - og bl.a. derfor er området stadig spændende at færdes i. 
Det bliver en efterårstur med havfugle på fjorden, sten og opskyl på stranden, de sidste svampe i 

skoven, et kig udefra og ind i slottets renæssancehave, gamle alleer - og hvad efteråret ellers har at 
byde på. 

 
Mødetid og -sted:  Kl. 13.00 ved Tirsbæk Strand, Strandvejen 187 (strandkiosken) 7120 Vejle Ø   
Samkørsel:  Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 27.10.22, der foreslås 10 kr. 

til chaufføren 

Turens varighed:  Ca. 3 timer  
Distance:  4 km i delvis kuperet terræn 

Tilmelding og betaling:  Gratis og ingen tilmelding 
Medbring:  Kaffe/te, evt. kikkert og solidt fodtøj 

Turleder:  Lars Kromann-Larsen, lars@kromann-larsen.dk  tlf. 40411696 
Bemærkninger:  Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 
Fredericia  
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Julemøde 
v/Stenager Mølle og i Kærhuset, Haraldskær 

Lørdag den 26. november 2022 
 

   
Stenager Mølle ved midsommer 

 

Traditionen tro starter vi årets julemøde med en lille travetur. Turen går op bag Stenager Mølle langs 
bæk og mølledam, som blev udgravet i den oprindelige mergelgrav. Videre ad en trampesti op gen-
nem det kuperede terræn, til vi når skoven. Her møder vi ældgamle hasselhegn og gamle ege, bøge 

og ahorn. Kim Aug. Pedersen vil bl.a. fortælle os om træers tykkelsesvækst. Sidst på turen går vi på 
plankesti gennem ellesump og kildevældsområde. Tilbage ved bilerne er der kort vej til Kærhuset ved 

Haraldskær Avlsgård, Skibetvej 139. Her venter der os gløgg, æbleskiver og kaffe/te. 
 
 

Mødetid og -sted: Kl. 13.00 på det store P-areal skråt over for Stenager Mølle, Knabberupvej 164, 
7100 Vejle, GPS: 55.71298 9.44357 

Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig senest den 23. november. Der foreslås 
10 kr. til chaufføren 

Hele arrangementets varighed: Ca. 3 timer 

Distance: Ca. 1 km i stedvis kuperet terræn 
Tilmelding og betaling: Senest lørdag den 19. november til tilmelding@nhf-vejle.dk eller til turan-
svarlig på tlf. 26 36 37 40 – gerne SMS. Betaling af 40,00 kr. til konto i Danske Bank: reg.nr. 9570 

konto 1328 7945 eller MobilePay nr. 42 776. Husk at oplyse navn ved betaling 
Medbring: Praktisk fodtøj og evt. kikkert 

Turansvarlig: Birthe Vesterlund, E-mail: sekretaer@nhf-vejle.dk tlf. 26 36 37 40  
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 
Fredericia  

Arrangør af turen ved Stenager Mølle: Kim Aug. Pedersen        
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Nytårstur i Nørreskoven 
Søndag den 8. januar 2023 

 

 
Udsigt fra Bybæk Runddel mod Holtser Hage 

 

Som bynær skov har Nørreskoven mange brugere: mountainbikere, joggere, hundeluftere og natur-

nydere som os. Vi går ad god grusvej til Bybæk Runddel. Først på turen stifter vi bekendtskab med 
både Stenkasterrenden og en gravhøj. Efterfølgende passeres Dyrehaven med dens bestand af ca. 75 

dådyr og 15 sikaer, samt kig til Kobbermosen. Ved runddelen er der en fin udsigt over fjorden. Senere 
på ruten runder vi det gamle fiskerhus ved Bybækken, opført i 1875. Det var på et tidspunkt beboet 
af en fiskerfamilie med 11 børn. I dag fungerer huset som kommunal skovhytte. Sidst på turen når vi 

til den tidligere skihopbakke. Traditionen tro bliver der undervejs mulighed for at smage på en med-
bragt ”gættesnaps”. Tilbage på P-pladsen nyder vi den medbragte kaffe/te.  

 
 

Mødetid og -sted: Kl. 13.00. Kør fra Nørremarksvej ad Ørnebjergvej. Følg grusvejen rundt om 

Idrætsskolen til P-pladsen. GPS 55.71566 9.58591    
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 5. januar. Der foreslås 10 kr. 

til chaufføren 
Turens varighed: Ca. 2 timer 
Distance: 3 km i delvis kuperet terræn 

Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis 
Medbring: kaffe/te, evt. kikkert og solidt fodtøj 
Turleder: Kim Aug. Pedersen, E-mail kim.aug.pedersen@gmail.com tlf. 23 49 96 54 

Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 
Fredericia 
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Generalforsamling 
og naturforedrag 

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.00 

 
Naturhistorisk Forening Vejle har FLYTTET tilholdssted. Generalforsamlingen afholdes i 

Bygningen, Foyeren 2B, Ved Anlæget 14B, Vejle. Indgang fra Paladspassagen. 
 

Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Formandens beretning 
 

3. Regnskabet fremlægges 
 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 
5. Valg af formand 

 
6. Valg af suppleanter 

 

7. Valg af revisorer 
 

8. Kontingentet fastsættes 
 

9. Bestyrelsens forslag til lovændring: ”De gældende regler for hvidvask m.v. besvær-
liggør vores forhold til banken, idet vore love ikke indeholder tegningsregler. Dette 
ønsker vi at ændre, samtidig med at vi gerne vil formalisere praksis mht. foreningens 

navn, samt rette mindre detaljer”. Detaljeret information følger med den endelige 
dagsorden der udsendes før generalforsamlingen  

 
10.  Evt. indkomne forslag 

 
Efter en kort kaffepause vil der blive holdt et naturforedrag. Nærmere information om 
foredragsholder følger i den endelige dagsorden 
 

Mødetid og -sted:  Kl. 19.00 i Foyeren 2B, Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle. Indgang fra 

Paladspassagen 
 
Varighed:  Ca. 2,5 timer  

 
Bemærkninger: Kun for medlemmer. Ingen tilmelding. Foreningen er vært ved en kop kaffe 

med kage 
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Ekstraordinær generalforsamling 
 

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 19.00 

 
Naturhistorisk Forening Vejle har FLYTTET tilholdssted. Generalforsamlingen afholdes i 

Bygningen, Mødelokale 1D, Ved Anlæget 14B, Vejle. Indgang fra Paladspassagen. 
 
 

 
 

Generalforsamlingens dagsorden: 
 

Som det fremgår af den ordinære generalforsamlings dagsorden, foreslår bestyrelsen 
ændring af foreningens love. De gældende regler for hvidvask m.v. besværliggør vores 
forhold til banken, f.eks. i forbindelse med valg af ny kasserer, idet vores love ikke 

indeholder tegningsregler. Det ønsker vi at råde bod på. Samtidig vil vi gerne formalisere 
praksis mht. foreningens navn og rette mindre detaljer. Forslag til den nye formulering af 

lovene vil fremgå af den endelige dagsorden, der udsendes før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling. 
 

Iflg. gældende love skal lovændringer vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 
Dette er begrundelsen for afholdelse af ovennævnte ekstraordinære generalforsamling med 

dette ene punkt. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mødetid og -sted:  Kl. 19.00 i Mødelokale 1D, Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle. Indgang 

fra Paladspassagen 
 
Varighed:  Ca. 1 time 

 
Bemærkninger:  Kun for medlemmer. Ingen tilmelding. Foreningen er vært ved en kop kaffe 

med kage 
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