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Naturvandring langs Egtved Å ved Nybjerg Mølle 
Søndag den 29. marts 2020 

 
 

Kaffepause i græsset med udsigt over landskabet omkring Nybjerg Mølle 

 
På vandreturen viser naturvejleder og biolog Peer Høgsberg os nogle af de fineste udsigter 
langs Egtved Å. Vi følger en afmærket sti rundt i et kuperet overdrevsterræn forbi den tidlige-
re turbinesø, hvor opstemningen er fjernet og vandet ledt gennem et strømmende stryg. På 
nordvestsiden af ådalen kommer vi op gennem Spjarupgårds marker, der næsten har hede-
karakter. Efter at have passeret Bøgvadvej, går vi langs med et af Jyllands artsrigeste over-
drev. Det er Tågelund Egtved-overdrevet, hvor der bl.a. er registreret over 88 plantearter. 
Over en gangbro passeres den stærkt slyngende Egtved Å tilbage op til P-pladsen. Undervejs 
på vandreturen ser naturvejlederen på forårstegn hos urter og træer, og fortæller om over-
drev og biodiversitet, og om områdets kulturhistorie. 
 
 
Mødested og -tid: Kl. 13.00. P-pladsen på Bøgvadvej (landevej 509) mellem Egtved og Billund, skråt 
over for Højdalgård, Bøgvadvej 39, 6040 Egtved.  Koordinater: 55.373882   9.155490  
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig (gerne på sms) senest 3 dage før tu-
ren). Der foreslås 20 kr. til chaufføren 

Turens varighed: Ca. 3 timer 
Distance: Ca. 4 km i kuperet terræn. Vi går i roligt tempo med stop og historier undervejs 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis 
Medbring: Bærbar kaffe, siddeunderlag, godt vandrefodtøj og evt. kikkert. Hvis vejret er til det, nyder 
vi kaffen på et udsigtssted under turen 
Turansvarlig: Birthe Vesterlund, mobil: 2636 3740, e-mail: sekretaer@nhf-vejle.dk 
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 
Fredericia 
Arrangør: Peer Høgsberg for Naturhistorisk Forening Vejle        
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Barrit Tykke 
Lørdag den 25. april 2020  

 
 

 

 
 
 

Mens solen skinner og fuglene fløjter, går vi en tur i Barrit Tykke. Skoven er overvejende løv-
skov på fed lerjord, med bøg og eg som de dominerende træer, og mange af dem er allerede 
nu i begyndende løvspring.  
Mange træer og buske kan genkendes på deres vækst og knopper, det vil vi kigge på under-
vejs. 
Det meste af vejen går vi på solid skovvej, men midtvejs passerer vi en eng og en lille bæk. 
Solidt fodtøj efter vejret anbefales. 
Undervejs ser vi, hvad foråret har at byde på. Både den hvide og den gule anemone står i 
fuldt flor. Vi kan også regne med at se kodriver, tandrod og måske lungeurt.  
Der er ingen oplagte kaffesteder undervejs, så kaffen gemmer vi til efter turen. 
 
 
Mødested og -tid: Kl. 13.00. P-pladsen overfor ”Aarstiderne”, Barritskovvej 34, 7150 Barrit 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen på tlf. 23 49 96 54 senest den 
22. april. Der foreslås 25 kr. til chaufføren  
Turens varighed: Ca. 2-3 timer 
Distance: 4-5 km på fladt terræn 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis 
Medbring: Kaffe/te, evt. kikkert  
Turledere: Kim Aug. Pedersen og Jan Tidemand 
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i 
Vejle, Horsens og Fredericia 
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Dons Nørresø 
Lørdag den 16. maj 2020 

 

 

     

 

Donssøerne er et naturskønt område nordvest for Kolding med en interessant historie, samt 

et rigt fugle- og planteliv. Gennem tiden har søerne været forsøgt udnyttet først til land-

brugsjord ved at dræne søerne og siden som vandreservoir for vandkraftværket Harteværket. 

Donssøerne opstod, da man i forbindelse med opførelsen af Harteværket i årene 1918-

1920 etablerede dæmninger i området for at få vand til at drive turbinerne. Søerne fungerer 

stadig som vandreservoir og er forbundet med Harteværket via kanaler og Stallerup Sø.  

De lavvandede søer har et rigt fugleliv og her findes bl.a. flere arter af svømmefugle, f.eks. 

gravand, skeand og toppet lappedykker. I midten af maj er de fleste sangfugle ankommet og 

kan høres i løv- og granskovene og kratbevoksningen omkring søen. 

I den varierede natur omkring søen med skov, krat, eng og mose findes en tilsvarende varie-

ret flora.  

Vi går ad en afmærket vandrerute rundt om Dons Nørresø. Ved søens sydende passerer den 

soldaterbroen, der går over forbindelsen mellem Dons Nørresø og Dons Søndersø. 

Kaffen/teen nyder vi, når vi er tilbage ved udgangspunktet. 

 
 

Mødetid og -sted: Kl. 9.30. P-plads ved sportspladsen, Bavnehøj 177, 6040 Egtved 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest 3 dage før turen. Der fo-
reslås 20 kr. til chaufføren 
Turens varighed: Ca. 3 timer 
Distance: 3,5 km i jævnt terræn 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis 
Medbring: Kaffe/te, evt. kikkert og noget at sidde på og nyde kaffen/teen. Solidt fodtøj, der 
kan tåle lidt fugt 
Turleder: Christian Strunge, e-mail kasserer@nhf-vejle.dk, tlf. 20 16 00 02 
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i 
Vejle, Horsens og Fredericia 
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Morgen- og fuglestemmetur 
Rands Fjord  

1. juni (2. pinsedag) 2020 - kl. 04.30 
 

 
Nattergal Foto LKL 

 
Det bliver en sommermorgen, hvor vi på sti vandrer stille gennem både eng, krat, mose, skov og 
langs Rands Fjord. Det skulle gerne give os mulighed for at høre flest forskellige fuglestemmer 
inden for et begrænset område - og forhåbentligt også andre naturoplevelser. Selv 
om vi er tidligt på den, er fuglesangen godt i gang, nogle er startet en time før solopgang, f.eks. 
rødhals, sangdrossel, solsort, og nogle er netop vågnet, f.eks. spætmejse, grønirisk - og så er der 
forhåbentlig nattergal og havørn. 
 
Mødested og -tid: Egeskov Kirke, Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia kl. 04.30 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 28. maj. Der foreslås 20 
kr. til chaufføren 

Turens varighed: Ca. 3 timer  
Distance: 3 km i fladt og nogen steder oftest lidt fugtigt terræn 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis  
Medbring: Kaffe/te og evt. kikkert. Solidt fodtøj anbefales. Desværre ikke hunde med på turen  
Turleder: Lars Kromann-Larsen. Mail: lars@kromann-larsen.dk  Mobil: 40411696. 
Bemærkninger: Turen er åben for morgenfriske gæster og ikke-medlemmer   
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Nationalpark Thy 
   Tirsdag den 16. – onsdag den 17. juni 2020  

       
   
Vand, klitter, heder, skove og store, rene søer udgør naturen i Nationalpark Thy. Den er rig på 
øde, varierede landskaber og sjældne dyr og planter. Her er mulighed for at opleve den vilde na-
tur i storslåede omgivelser. 
 

Der er også enestående kulturelle seværdigheder i området. Mennesket har efterladt spor i kyst-
området, lige fra gravhøje til forsvundne landsbyer og en kirkeruin samt enorme fæstningsværker 
fra 2. verdenskrig. 
  

Vi tager den hurtigste vej til Thyborøn, hvorfra vi tager færgen over Thyborøn Kanal. 
  

På Agger Tange besøger vi nationalparkens infocenter Svaneholmhus og ser tangens rige fugle-
liv. Turen går videre til Lodbjerg, hvor vi spiser vores frokost, ser fyret, klitheden og Sorte Næ-
se.  
 

Derfra går turen til Stenbjerg Landingsplads med både, redningsstation og redskabshuse. Bag-
ved besøger vi klitheden med dens unikke geologi, plante- og dyreliv. 
 

Eftermiddagens sidste stop er Tvorup Hul, en karstsø, en geologisk seværdighed og så ren, at 
lobelie trives i den.  
 

Omkring kl. 18 ankommer vi til Montra Hotel Hanstholm, hvor vi har mulighed for et hvil før vi 
får serveret en 2 retters menu.  
 

Efter aftensmaden er der mulighed for de friske for at gå en tur til Brunbjerg (1,3 km. fra hotel-
let) med stenalderskrænten og kalkoverdrev. 
 

Onsdag starter vi efter morgenmaden med at besøge fiskeauktionen i Hanstholm. Husk varm 
påklædning, da der er koldt i auktionshallen.  
 

Før vi forlader Hanstholm besøger vi kystskrænten ved Hamborg Landingsplads nordøst for 
byen.  
 

Hanstholm Vildtreservat er lukket på denne årstid, men fra fugletårnet og udsigtspunktet ved 
Sårup kan vi se ud over reservatet og forhåbentlig se krondyr og måske traner. Foreningen med-
bringer teleskopkikkerter. 
 

Efter frokost, som vi medbringer fra Hanstholm slutter vi turen ved Nors Sø, med det rige fugleliv 
og specielle flora og vi går ca. 2 km til Isbjerg, et højdepunkt i kanten af vildtreservatet. 
 

Efter en kaffepause undervejs regner vi med at nå Vejle ca. kl. 18.30.   
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Nationalpark Thy 
    Tirsdag den 16. – onsdag den 17. juni 2020 

 

Praktiske oplysninger 
  
 

Mødested og -tid: Afgang med bus fra Papuga Bus, Lundahl Nielsens Vej 1, Vejle 
tirsdag den 16. juni kl. 8.00. 
 

Turens varighed: Tilbage i Vejle onsdag den 17. juni ca. kl. 18.30. 
 

Distancer: Korte gåture, max. 4 km delvis i kuperet terræn. 
 

Tilmelding og betaling: Turen koster 1.400 kr. Tilmelding ved mail til tilmelding@nhf-vejle.dk  
eller telefonisk til Birthe Vesterlund, tlf. 26 36 37 40 og betaling til konto i Den Jyske Sparekasse 
reg.nr. 9560 konto 6130027553 eller MobilePay nr. 42776. Tilmelding er først endelig ved beta-
ling. Ved evt. afbud før den 12. maj 2020 refunderes halvdelen af beløbet. 
I turens pris er inkluderet bus, overnatning, kaffe / te med rundstykke tirsdag formiddag og alle 
øvrige måltider fra aftensmad tirsdag til eftermiddagskaffe onsdag. Ekskl. drikkevarer på hotellet.  
 

Medbring: Frokost og drikkelse til tirsdag frokost og eftermiddag, solidt fodtøj, evt. kikkert. 
Varmt tøj til besøget i fiskeauktionen. 
 

Turleder: Christian Strunge. Email: kasserer@nhf-vejle.dk, tlf. 20 16 00 02.  
 

Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens 
og Fredericia. 
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Enlige bier ved Gudenåens kilder 
Torsdag den 30. juli 2020 

 
 

 
                                                                                                                                      Rød murerbi, foto tv. Hvepsebi, foto t.h. 

                                                                    

 

Bier og blomster 

Biolog Birgitte Vollmer er specialist i bier. I de vilde og enlige bier – dvs. dem der bor alene og ikke 
sammen med andre bier. 
På denne tur trasker vi rundt i de afgræssede enge ved Gudenåens kilder og vil med fangstnet forsø-
ge at fange de små insekter, så vi kan studere dem nærmere i forstørrelsesglas og høre Birgittes for-
tællinger om dem. 
Birgitte vil på denne tur dele sine mangeårige erfaringer og viden om disse små herlige dyr, som vi 
aldrig mærker noget til derhjemme i haven. 
Skulle vejret drille, og bierne ikke flyver, så er der nok at se på i området. Det er sommer og vi får en 
på opleveren uanset vejret. 
 
 
Mødested og -tid: Torsdag d. 30. juli 2020, kl. 13.00 på P-plads på Vandskellet. Kør efter Hammer-
vej 29, 7173 Vonge. I T-krydset ved Vandskellet drejes ned mod ådalen. 
Samkørsel: Mangler du kørelejlighed til mødestedet så kontakt Jan Tidemand, tlf. 5258 0969 i god 
tid. 
Turens varighed: Ca. 2 timer + kaffe og te pause. 
Distance: Mellem 500 meter og 1 km. 
Tilmelding: Ingen tilmelding. 
Medbring: Kaffe og te. 
Turleder: Biolog Birgitte Vollmer. 
Bemærkninger: Kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia.  
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 Fyns Hoved 
Lørdag den 29. august 2020 

 

 
                                                                                                                                           overdrev med hulkravet kodriver 

                                                                    

Der er noget for enhver på Fyns Hoved 

Det fredede område er et overdrevsområde, som afgræsses af både køer og får. De mange stenskel 
som ses, vidner om tidligere tiders opdeling af området blandt egnens bønder. Her findes nu en arts-
rig og sjælden flora. 
Mod vest ses stejle klinter ud til havet, i læsiden mod øst ligger krumodden Tornen, som er under 
stadig dannelse på grund af de særlige strømforhold. I det lavvandede område, som er fuglebeskyt-
telsesområde, holder vadefugle ofte til, så husk kikkert. 
Hold øje med strand og hav på nordspidsen. Måske ser vi havørn, edderfugl, marsvin eller sæl, mens 
vi nyder udsigten mod bl.a. Samsø, Æbelø og Sjælland. 
Undervejs til Fyns Hoved, ser vi på Hindsholm eksempler på fladt land, gammel hævet havbund, med 
de for Fyn så karakteristiske stynede popler, og smukke gamle bindingsværkshuse. 
På hele turen er vi ledsaget af en guide, som bl.a. fortæller om stedets dannelse under istiden og 
efterfølgende historie. 
Men inden vi når så vidt, byder vi på formiddagskaffe/te med rundstykker ved Hindsgavl Naturcenter. 
 
Mødested og -tid: Afgang med bus fra Papuga Bus, Lundahl Nielsens Vej 1, Vejle kl. 9.00. 
Samkørsel: Mangler du kørelejlighed til P-pladsen hos Papuga, så kontakt turlederen senest 3 dage 
før turen. 
Turens varighed: Hjemkomst ca. kl. 17.00. 
Distance: Traveturen rundt på Fyns Hoved er ca. 2½ km i stedvis kuperet terræn. 
Tilmelding og betaling: Tilmelding ved mail til tilmelding@nhf-vejle.dk  eller til turleder (gerne SMS) 
og betaling af kr. 250,- til konto i Den Jyske Sparekasse reg.nr. 9560 konto 6130027553 eller 
MobilePay til nr. 42 776 senest den 13. august 2020. Husk afsender v/betaling. 
Medbring: Bærbar frokost, drikkelse, evt. siddeunderlag. Kikkert, solidt fodtøj og praktisk tøj efter 
vejret. 
Turleder: Birthe Vesterlund, Email: sekretaer@nhf-vejle.dk, tlf. 26 36 37 40. 
Bemærkninger: Kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia.  
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