
Skov- og Naturstyrelsen, Trekants-
området, Vejle-og Hedensted Kom-
mune arbejder løbende med vedli-
geholdelse af stier, landskabspleje 
og forbedring af vandkvaliteten.

Vejle Fjord
Brede bøge ved salten strand! 
På skrænterne langs Vejle Fjord 
rejser bøgeskoven sig som ingen 
andre steder i Østdanmark. Flere 
steder vokser træerne helt ned 
til strandkanten. Flotte udsigter 
over fjord og land er der mange 
af, og særlig fl ot får man det 
ved Daugård, hvor fjorden slår 
et knæk. Herfra ses både Vejle 
By og Trelde Næs, hvor fjorden 
munder ud i Lillebælt.

Hele året ses fragtskibe sejle til 
og fra Vejle Havn, og om som-
meren lyser lystbådenes mange 
hvide sejl på fjorden. 

Landskabet, der på det højeste 
er ca. 80 m, virker overvælden-
de. Vinkelret på kysten snor dybe 
dale sig op mod landsbyerne i 
det fl adere bagland. Vandet har 
siden istiden skåret sin vej gen-
nem den lerede jord fra kilde til 
fjord og skabt naturlige vandløb 
der er typiske for Vejleegnen og 
enestående i Danmark.

Bredballe, og andre baller er 
jævnt stigende forhøjninger i ter-
rænet og er typiske for kystland-
skabet. Ved Daugårdstrand er 
ballerne skovløse og uden tæt 
villabebyggelse. De afslører 
her deres dramatiske former. 

Yderligere oplysninger kan fås ved:
Hedensted Kommune: 79755000  
Vejle Kommune: 76812467
Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet
75 88 31 99.
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Landskabsdannelse
Fjordlandskabet er formet 
under sidste istid, hvor smel-
tevandsstrømme i mindre tun-
neler gradvist har eroderet un-
derlaget. Vejle Fjord og Vejle 
Ådal følger et langt ældre og 
meget dybere begravet dalfor-
løb med afl ejringer tilbage fra 
Holstein Mellemistiden. Fjord-
landskabet præges af dybe 
kløfter og stejle kystskrænter, 
der er skabt af erosion under 
sidste isfremstød og af senere 
påvirkninger af havet. Flere 
steder i kystklinterne blottes 
de ældre afl ejringer.

Godser dominerer nord-
kystens ellers sparsomme 
bebyggelse.Tirsbæk Slot og 
Rohden gods ligger tæt ved 
fjorden, og Vejlefjordskolen
kan også ses fra kysten. En-
kelte små sommerhuse
holder luft i Dannebrog, og 
længere inde i landet, hvor 
faldet er størst, ligger vand-
møller ved både Tirsbæk og 
Rohden Å.

Sejlads
Ved Tirsbæk og Ulbækhus 
kan man stadig se de gamle 
traktørsteder fra fjordbådenes 

Udsigt fra eng v. Tirsbæk

Tirsbæk Slot

tid. De to fjorddampere Hvid-
bjerg og Munkebjerg sejlede 
en gang vandet tyndt i Vejle 
Fjord og lagde an ved Mun-
kebjerg, Tirsbæk, Ulbækhus 
og Fakkegrav. Rutesejladsen 
er væk nu, det sidste skib 
sejlede i 1966. På kutteren 
Tenna II, kan man om som-
meren stadig få sig en sejltur 
på Vejle Fjord.

Tirsbæk slot
Tirsbæk Slots historie går 600 
år tilbage til slægten Dyre, 
der dengang havde sæde på 
slottet. Man mener endog at 

kunne datere slottet til 1200 
tallet. Navnet Tirsbæk er gam-
melt. Tir stammer fra guden 
Odins søn Tyr. Et sagn sætter 
Dronning Thyras navn i forbin-
delse med Tirsbæk. Sagnet 
fortæller, at der hvor slottet er 
beliggende, har tidligere ligget 
et tempel, og da kristendom-
men sejrede, lod dronning 
Thyra templet omdanne til et 
slot. Slottet ejes og beboes 
i dag af familien Algreen-
Ussing.

En tur for stensamlere

Skiltning og mærkning v. UlbækhusSkræntprofi l ved Ulbækhus

 Hybenrosen er smuk  men spreder sig 



Fredning
En stor landskabsfredning fra  
Bredballe i vest til Rohden 
Å i øst beskytter det smukke 
herregårdslandskab, de fi ne 
udsigter og giver offentlighe-
den adgang til området. Ved 
Daugårdstrand sikrer frednin-
gen, at området holdes fri for 
andre huse end de gårde og 
fi skerhuse, som traditionelt 
hører hjemme her. Frednin-
gerne, der gennemførtes i 
perioden 1967 til 1977, stræk-
ker sig over ca. 800 ha. 

Naturen
Skræntskovene langs den 
nordlige side af Vejle Fjord 
er domineret af bøgeskov på 
kalkholdig og muldrig bund. 
Elle- og askesumpe ser man 
fl ere steder vokse langs vand-
løb, søer og væld. Området 
har en fantastisk rigdom af 
levesteder for mange sjældne 
og fredede dyr og planter. Her 
fi ndes visse steder majgøge-
urt, tætblomstret hullæbe, re-
derod og hjertegræs. Sjældne 
sommerfugle som kejserkåbe,  
okkergul pletvinge, guldhale 

Kejserkåbe. Foto: Jan F. Rasmussen Udsigt ved Tirsbæk

Et populært område at cykle i

er også set i området.
Skræntskovene er udpeget 
som Natura 2000 område og 
Danmark er hermed forpligtet 
til at beskytte og pleje den 
særligt værdigfulde natur her.

Fiskeri
Fiskelejet ved Daugårdstrand 
står i dag som minde om den 
gang fi skeriet var et erhverv 
i Vejle fjord. I dag er kun 
muslingefi skeriet tilbage som 
egentligt erhverv. Af hensyn til 
miljøet friholdes den inderste 
del af fjorden vest for Dros-

hoved for muslingeskrab, og 
i resten af fjorden begrænses 
fi skeriet til områder med 
en vanddybde på over 4 
meter. Lystfi skeriet i fjorden 
er til gengæld blevet meget 
populært og der er mange 
gode fi skepladser – helt svært 
er det ikke mere at fange en 
havørred. 30 til 40 fritids-
fi skere fi sker med garn.

Vidste du
At der på bunden af Vejle Fjord  er udlagt store netposer med 
muslingeskaller. Som led i et miljøprojekt er muslingeskallerne 
lagt ud fl ere steder i fjorden og de dækker et areal på ca. 20 
fodboldbaner. Skallerne giver skjulesteder til fi sk og fi skeyngel, 
og muslinger får herved et underlag, som de kan hæfte sig fast 
på. På denne måde øges mængden af både fi sk, muslinger og 
andre dyr i fjorden.

Liv på Vejle Fjord
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Daugårdstrand 
Ulbækhus og Tirsbæk 

PÅ TUR



Fra parkeringspladser og op-
holdsarealer udgår 7 vandre-
og cykelture i området. Vis 
hensyn og hold hunden i snor.  

Strandene
Gode opholdsarealer, rent ba-
devand, toilet og kiosk gør det 
indbydende at være strand-
gæst ved Tirsbæk Strand. 
Herfra er der også fri adgang 
til at vandre langs stranden, 
og den sparsome strandbe-
byggelse gør det muligt at slå 
sig ned mange steder under-
vejs. Ved Ulbækhus fi ndes 
et dejligt opholdsareal med 
bålplads, borde og bænke og 

en storslået udsigt over Vejle 
Fjord. Ved Daugårdstrand er 
også parkeringsplads, toilet 
og fi ne opholdsarealer. I den 
sydøstlige del har Daugård 
bådelaug sine broer. Fra 
parkeringspladsen ved Koha-
vegård er en storslået udsigt 
over Rohden Ådals indheg-
nede græsgange og ud over 
strand og hav.

Cykelsture
Den nationale cykelrute nr. 5 
bugter sig langs Jyllands 
østkyst helt fra Skagen til 
Kruså. På nordsiden af Vejle 
Fjord går cykelruten igennem 

Ture i området

Udsigt ved Ulbækhus

Udsigt fra Skovhave

det kuperede kystlandskab 
med mange fl otte udsigter.

➊ ➊  Daugård, 12 km cykeltur, 
ca.1 time, turen er ikke af-
mærket. Start ved Gl. Vejlevej 
i Daugård, fortsæt ad Skolevej 
ned over Korshøjvej og videre 
ad den nationale cykelrute nr. 
5 til Strandvejen, op igen ad 
Grobetoften, Kohavevej og 
stien over Rohden Å ved 
Årup Mølle.Videre af Sønder-
skovvej langs Rohden Å og 
forbi Ørumgård, ad Ørumvej 
forbi Svends Mølle, og ad 
Svends Møllevej. Sidste 
stykke vej op til Daugård og 

herregårdsmiljøet omkring 
Williamsborg.

Vandreture
➊➊   Tirsbæk, 3 km fodtur, ca. 1 
time. Turen er ikke afmærket.
Starter på parkeringsplad-
sen og går over strand- og 
slotseng forbi Tirsbæk Slot, 
igennem skoven og retur til 
stranden. 

➋➋  Ulbækhus, 2 km afmærket 
fodtur, ca. 3/4 time. Udgår fra 
P-pladsen ved Ulbækhus og 
går neden om stranden til As-
sendrups bådeplads. Fortsæt-
ter gennem skoven ovenom 

Blå fl ag - her er vandet rent

Ulbæk Sø

Ulbækhus og ad dæmningen 
på tværs af Ulbæk. Passerer 
offentligt strandareal ved bæk-
kens udløb i fjorden og herfra 
retur til P -pladsen.

❸❸  Skovhave, 1 km afmærket 
og krævende fodtur, ca. 1/2 
time. Start ved P-pladsen 
Skovhavevej, og følg stien til 
det indhegnede græsareal 
med den storslåede udsigt 
over Vejle Fjord.

❹❹  Kirkeskovgård, 4 km 
afmærket fodtur, ca. 1 time. 
Start ved P-pladsen Askebjerg 
og følg stien ned til offentligt 

opholdsareal ved stranden, 
herfra videre over skrænt og 
marker til Ulbækdalens skov-
bryn. Tilbage over udsigts-
bakke, omkring Kirkeskovgård 
og Vejlefjordskolen.

➎➎  Korshøj, 2 km afmærket 
fodtur, ca 3/4 time. Starter 
ved P-pladsen på Korshøjvej 
og fortsætter over marker og 
skovslugt ved Vejlefjordskolen 
og går tilbage forbi Askebjerg. 
Besøg udsigtspladsen på den 
stejle tilbagetur ad Strand-
vejen og Korshøjvej.

Rederod. Foto: Westy Esbensen

Opholdsareal ved Ulbækhus

Majgøgeurt
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