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Landskabet omkring Ulbækhus 
Søndag den 27. marts 2022 

 

 
Udsigten fra Skovhavevej en januar dag 

 

Landskabet langs nordsiden af Vejle fjord fra Tirsbæk til Rohden å er 
fredet ad flere omgange. Udsigterne er milevide fra Vejle by og til 

Trelde Næs, fjordens udmunding i Lillebælt. Bakkerne er op til 80 m. 
høje, og talrige vandløb har siden sidste istid gravet sig ned i den fede 
jord, ned til fjorden som umiddelbart efter istiden var en å der løb til 

bæltet. 
Vi kommer til at tage et par opture og nedture på dagens rute, men 

der er også grund til at stoppe op og nyde landskabets storladenhed. 
På turen hører vi fortællinger om landskabets historie og vi finder 
nogle af forårets første tegn. 

 
 
Mødetid og -sted: Kl. 13.00. P-pladsen ved Skovhavevej 21. (Sidevej til Ulbækhusvej). 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig (gerne på sms) senest 3 dage før tu-
ren). Der foreslås 15 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Ca. 3 timer. 
Distance: Ca. 4 km i meget kuperet terræn. 

Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. Turen er gratis. 
Medbring: Kaffe/te, siddeunderlag, godt vandrefodtøj og evt. kikkert. Vi nyder kaffen ved fjorden 
inden opstigningen til bilerne igen. 

Turansvarlig: Jan Tidemand, mobil: 52 58 09 69, e-mail: formand@nhf-vejle.dk 
Bemærkninger: Turen er offentlig, alle er velkomne. 
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Tur til Østengård, Vejle Ådal 
Mandag aften 25. april 2022 

 

 

 
Forårstur til de flotte skrænter ved Østengård. 
Et område med både kultur, udsigter og rigtig meget natur - skov, skrænter, kildevæld og gamle ki-
selgurgrave. 

Et område hvor 16 ha landbrugsjord er taget ud af drift og afgræsses, hvilket også skaber nye artsri-
ge overdrev. Gode muligheder for at nyde både forårets planter og fuglestemmer. 

 
 
Mødetid og -sted: Kl.18.30, P-pladsen overfor Knabberupvej 25, 7100 Vejle. GPS: 55.71431 9.46779. 

Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 3 dage før turen. Der foreslås 
10 kr. til chaufføren. 

Turens varighed: Max. 3 timer. 
Distance: 3-4 km i kuperet terræn og desværre ikke egnet for klap- og barnevogne. 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis. 

Medbring: Kaffe/te - skal med rundt - og evt. kikkert. Rimelig robust fodtøj anbefales. 
Turleder: Lars Kromann-Larsen, mobil 40411696, lars@kromann-larsen.dk. 
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og 

Fredericia. 
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Aftentur med løvfrøer 
Mandag den 9. maj 2022 

 

 
 

 

 
Kilde til fotos: Rapport udarbejdet for Vejle Amt 2004 af Aqua Consult. 

 
Omkring solnedgang starter hannerne hos løvfrøerne deres meget højlydte kvækken. Det er 

desværre de færreste steder i landet, vi kan opleve løvfrøen, men i området mellem Vejle og 
Viuf skulle der være store muligheder.  
 

Biolog og naturvejleder Steen Hedrup vil lede os på rette spor og fortælle om løvfrøen, den 
eneste danske frø der kan klatre og i øvrigt også er en mester i camouflage. 
 
 

 

Mødetid og -sted:  Kl. 20.30 på samkørselsplads Vejle Syd, Grønlandsvej 264, 7100 Vejle 
GPS 55.66335 9.54744. 

Samkørsel:  Har du brug for transport så kontakt turlederen senest 3 dage før turen. Der 
foreslås 10 kr. til chaufføren. 

Turens varighed:  Ca. 2 timer. 
Distance:  Ca. 1 km i fladt terræn. 
Tilmelding og betaling:  Ingen tilmelding og gratis. 

Medbring:  Kaffe/te og solidt fodtøj. 
Turleder:  Lars Kromann-Larsen, mobil 40411696, lars@kromann-larsen. 

Bemærkninger:  Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Hor-
sens og Fredericia. 

Arrangør:  Steen Hedrup for Naturhistorisk Forening Vejle.         
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Naturvandring langs Egtved Å ved Nybjerg Mølle 
Søndag den 29. maj 2022 

 
 

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 fortæller naturvejlederen om overdrev og biodiversitet, og om områdets kul-

turhistorie. 
 

 
Mødetid og -sted: Kl. 13.00. P-pladsen på Bøgvadvej (landevej 509) mellem Egtved og Billund, skråt 
over for Højdalgård, Bøgvadvej 39, 6040 Egtved.  Koordinater: 55.62754  9.26414  

Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig (gerne på sms) senest 3 dage før tu-
ren). Der foreslås 25 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: 26 36 37 40, 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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 Djævlekløften i sommerdragt  
Søndag den 12. juni 2022 

 

 
Vandrøllikesøen 

 

 
Turen er en gentagelse af nytårsturen, men nu i farver.  

Træer og buske har fået blade, i skovbunden og langs vejen er der et mylder af blomster, og 
foroven synger fuglene.  
Denne gang går vi turen den anden vej rundt. Først langs Jædersbækken forbi Hørmøllen til 

fjorden, og derfra videre ud til Djævlekløften, som vi følger op til en sø, helt dækket af vand-
røllike i blomst. 

Undervejs ser vi på det naturen har at byde på lige nu. 
Da vi nyder kaffen under turen, anbefales det, at siddeunderlag medbringes.  

 
Mødetid og -sted: Kl.13.00 på samkørselspladsen, Storhaven 13 (sidevej til Ulvehavevej) 
7100 Vejle 

Samkørsel: Har du brug for transport, så kontakt turlederen senest den 8. juni. Der foreslås 
10 kr. til chaufføren 

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

Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis 
Medbring: Bærbar 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, Hor-
sens og Fredericia 
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Bustur til Randers fjord og Norddjurs klinter 
Lørdag den 25. juni 2022 

 

 
Danmarks næstmindste ø. Kanaløen i Randers fjord. Med madpakkehus.  
Vinterfoto. 

Vi besøger den helt specielle Randers fjord og nyder en kort 
sejltur med M/S Ragna til den lille ”kunstige” ø fra 1908 midt i 
fjorden. Her spiser vi vore madpakker. Der bliver fri tid ved hav-

nen i Voer. Ragna har besejlet ruten Mellerup-Voer siden 1963.  
Undervejs til Voer får vi kaffe m/rundstykke ved Ejer Bavnehøj. 
Efter Voer kører vi til Sangstrup og Karlby klinter, hvor vi skal 

nyde de smukke og høje kalkklinter af bryozokalk, høre om deres 65 mill. år gamle historie og gå på 
opdagelse efter fossiler og forsteninger.  

Klinterne er tilsammen 4 km lange.  
Her drikker vi vores eftermiddagskaffe, inden turen går hjemover mod Vejle. 
NB! Ragna må kun medtage 30 passagerer, hvilket derfor er max. deltagerantal på turen. 
 
Mødested og -tid: Afgang med bus fra Vikingbus (tidl. Papuga), Lundahl Nielsens Vej 1, Vejle kl. 08.00. 
Samkørsel: Mangler du kørelejlighed til P-pladsen hos Vikingbus, så kontakt turlederen senest 3 dage før turen. 

Turens varighed: Hjemkomst ca. kl. 18.00. 
Distance: Gåturen ved Voer 200 m. Gåtur ved klinterne 200 m. Man kan gå mere rundt på egen hånd. 

Tilmelding og betaling: Tilmelding ved mail til tilmelding@nhf-vejle.dk eller til turleder (gerne SMS) og beta-
ling af kr. 325,- til NY konto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 konto 1328 7945 eller MobilePay nr. 42 776 

senest den 11. juni 2022. Husk afsender ved beta-

ling. Tilmelding er først endelig gyldig ved modta-
gelse af betaling. 
Medbring: Madpakke, drikkevarer, evt. siddeun-

derlag. Kikkert og praktisk tøj efter vejret. Evt. 
gummistøvler. 
Turleder: Jan Tidemand, tlf. 5258 0969 

Email: formand@nhf-vejle.dk. 
Bemærkninger: For medlemmer af de Naturhi-
storiske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia. 

 
 
 
Foto tv. Sangstrup klint i modlys, derfor den mørke kalk. 
Foto th. Sangstrup klint i medlys. Karlby klint bagerst. 
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Rye Hede, Brudesø og Klostermølle 
Mandag den 4. juli 2022 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
Dagens tur går til det midtjyske søhøjland, nærmere bestemt området mellem Salten Langsø og Mos-

sø.  
Vi skal se på fugle og insekter - forhåbentlig under vejrets nådige forhold. 
Vi mødes ved Klostermølle, straks efter kører vi i biler til Rye Hede og Brudesø for at starte turen der. 

Derefter vender vi tilbage til Klostermølle for at spise frokost i madpakkehytten og besøge fugletårnet 
ved søen. 
Turen bliver en blanding af at vandre rundt i området og finde dyr, og at stå ved søerne og afsøge 

terrænet med kikkerter. 
På turen kan vi blandt andet være heldige at se guldsmeden spidsplettet libel, der har sin danske ho-

vedudbredelse her, og sølvhejren der oftere og oftere ses i Danmark. 
 
Mødetid og -sted: Kl. 11.00 på P-pladsen (P3) over for Klostermølle, Klostermøllevej 48, Skander-

borg. 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig (gerne på sms) senest 3 dage før tu-
ren). Der foreslås 40 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Ca. 3 timer. 
Distance: Ca. 2 km i let terræn. (Vi kører i biler mellem Rye Hede og Klostermølle). 

Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. Turen er gratis. 
Medbring: Madpakke, kaffe/te og evt. kikkert. Vi spiser frokost under turen. 
Turleder: Hans Pinstrup. Turansvarlig: Jan Tidemand, tlf: 5258 0969, e-mail: formand@nhf-vejle.dk 

Bemærkninger: Turen er for medl. af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia. 
Arrangør: Hans Pinstrup for Naturhistorisk Forening Vejle. 
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Fortidens dyreliv ved Hundshage 
Lørdag den 6. august 2022 

 

 

                                         Hundshage en januardag 
 

 

Hundshage ligger ved udmundingen af Horsens 
fjord tæt på Snaptun og grænser op til det 

nordlige Lillebælt. For ca. 32 mill. år siden var 
området en del af et vadehav hvor Hvidbjerg, 

beliggende mellem Mørkholt og Høll, ligeledes 
var en ø. På Hundshage kan man finde fossiler 
af muslinger, snegle, hajer og krabber, hvis 

man giver sig tid til det. 
Som bonus findes der også efterladenskaber fra 

stenalderens flintesmede. 
Vi vil gå turen gennem skovene med vores kaf-

fe, og nyde vejret i læ for vestenvinden. 
På turen hører vi fortællinger om landskabets 
natur- og kulturhistorie. 

 
 

Mødetid og -sted: Kl. 13.00. P-pladsen ved Tønballe skov. Tønballevej 1, 7130 Juelsminde. 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turansvarlig (gerne på sms) senest 3 dage 
før turen). Der foreslås 40 kr. til chaufføren. 

Turens varighed: Ca. 3 timer. 
Distance: Ca. 3 km i let terræn. 

Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. Turen er gratis. 
Medbring: ”Rodestok”. Kaffe/te, siddeunderlag, godt vandrefodtøj og evt. kikkert. Vi nyder 

kaffen ved fjorden. 
Turleder/ansvarlig: Jan Tidemand, mobil: 52 58 09 69, e-mail: formand@nhf-vejle.dk 
Bemærkninger: Turen er for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens 

og Fredericia. 
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