
Fredning
En række sammenhængende 
landskabsfredninger fra  Bred- 
balle i vest til Rohden Å i øst 
beskytter det smukke herre- 
gårdslandskab, de fine udsig-
ter og giver offentligheden
adgang til området.  
Ved Daugård Strand sikrer 
fredningen, at området bliver 
holdt fri for opførelse af nye 
huse, så kun de gamle gårde 
og fiskerhuse præger land-
skabet her. Fredningerne, der 
blev gennemført i perioden 
1967 til 1977, strækker 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 asketræer kan du se 
vokse langs vandløb, søer og 
væld flere steder. Området 
har en fantastisk rigdom af 
levesteder for mange sjældne 
og fredede dyr og planter. På 
enkelte lokaliteter kan du se 
majgøgeurt, tætblomstret hul-
læbe, rederod og hjertegræs. 
Sjældne sommerfugle som 
kejserkåbe, okkergul pletvinge 
og guldhale kan du også være 
heldig at opleve.

Udsigt fra Tirsbæk ind mod Vejle

Et populært område at cykle i

Særlig værdifuld natur
Skræntskovene er udpeget 
som Natura 2000 område. 
Det betyder at Danmark, via 
et EU-samarbejde om at be-
skytte særlig værdifuld natur,  
har forpligtet sig til at beskytte 
og pleje skræntskovene.

Fiskeri
Fiskelejet ved Daugårdstrand 
står i dag som et minde om 
den gang fiskeriet var et er-
hverv i Vejle fjord. I dag er kun 
muslingefiskeriet tilbage som 
egentligt erhverv, og siden 
2012, hvor der blev indført 
nye regler om overvågning

af fiskeriet, er der kun gen-
nemført få fangster i yder-
fjorden. Lokale muslinge-, 
garn- og lystfiskere fortæller 
også at mange store mus-
lingebanker er forsvundet 
igennem de sidste 20-30 år. 
Lystfiskeri efter havørred i 
fjorden er til gengæld meget 
populært, og der er mange 
fine fiskepladser med god 
chance for at fange en af fjor-
dens vilde havørreder. Ellers 
er det småt med fangsterne, 
og mange af de fisk, som 
tidligere levede på bunden 
af fjorden som torsk, hvilling, 
fladfisk og ål, er forsvundet.

Vidste du, at ...
Tonsvis af kæmpestore sten er kastet ud i havet ved 
Tirsbæk Strand for at skabe bedre forhold for havets dyr 
og planter, og for at du kan få en god oplevelse, når du er 
ude at snorkle. Stenrevene og de arter, der er knyttet til dem, 
har været i stærk tilbagegang, og nogle steder er de helt 
forsvundet. Derfor bliver der flere steder i Danmark anlagt 
nye kunstige stenrev, bl.a. revet ved Tirsbæk.

Krabbefangst ved Tirsbæk Strand er meget populært

Vejle Fjord
Tirsbæk, Ulbækhus og Daugård Strand 
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Vejle Fjord
Brede bøge ved salten strand! 
På skrænterne langs Vejle 
Fjord rejser bøgeskoven sig 
som ingen andre steder 
i Østdanmark. Du kan se 
træerne vokse helt ned til 
strandkanten og opleve de 
flotteste udsigter over fjord 
og land. Særlig flot er det ved 
Daugård, hvor fjorden slår et 
knæk. Herfra kan du se både 
Vejle By og Trelde Næs, hvor 
fjorden munder ud i Lillebælt.

Landskabet, der på det 
højeste sted er ca. 80 m over 
havets overflade, virker over-
vældende. Vinkelret på kysten 

snor dybe dale sig op mod 
landsbyerne i det fladere bag-
land. Vandet har siden istiden 
skåret sin vej gennem 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 terrænet og er typiske for 
kystlandskabet. Ved Daugård 
Strand er ballerne skovløse 
og uden tæt villabebyggelse.  
De afslører her deres dramati-
ske former. 

Yderligere oplysninger kan fås ved:
Hedensted Kommune: 79 75 50 00  
Vejle Kommune: 76 81 22 30
Naturstyrelsen: 75 54 35 85. 

Bredballe
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Få overblik over dine muligheder  
for et aktivt friluftsliv, vandreruter  
og overnatning i det fri m.m. i Vejle og 
Hedensted. Download turfoldere på  
www.vejle.dk eller visitvejle.dk.  
For booking af sheltere, se  
udeliv.vejle.dk og udinaturen.dk,  
og for naturvejledning, se okolariet.dk. 
For info om vandre- og cykelruter, foldere 
og kort i Hedensted se,  
www.hedensted.dk/vandre-og-cykelruter

Landskabsdannelse
Fjordlandskabet er indrammet 
af stejle kystskrænter og dybe 
kløfter, der er skabt af erosion 
under det sidste isfremstød 
og af senere påvirkninger fra 
havet. Smeltevandsstrømme 
i  tunneler under isen har 
gradvist eroderet underlaget. 
Vejle Fjord og Vejle Ådal 
følger også et langt ældre og 
meget dybere begravet dalfor-
løb med aflejringer tilbage fra 
Holstein Mellemistiden.  
Flere steder står kystklinterne 
blottede med synlige lag af 
aflejringer fra den tid.

Godslandskab 
Nordkysten er domineret 
af godser og er ellers kun 
sparsomt bebygget.Tirsbæk 
Slot og Rohden Gods ligger 
tæt ved fjorden, og Vejlefjord-
skolen kan du også se fra 
kysten. Enkelte små sommer-
huse holder luft i Dannebrog, 
og længere inde i landet, 
hvor faldet på vandløbene er 
størst, ligger vandmøller ved 
både Tirsbæk og Rohden Å.

 
 
 

Tirsbæk Slot

Sejlads
Hele året sejler fragtskibe til 
og fra Vejle Havn, og om 
sommeren lyser lystbåde- 
nes mange hvide sejl op på 
fjorden. Ved Tirsbæk og 
Ulbækhus kan du stadig se de 
gamle traktørsteder fra fjord-
bådenes tid. De to fjorddam-
pere Hvidbjerg og Munkebjerg 
sejlede en gang vandet tyndt 
i Vejle Fjord og lagde til ved 
Munkebjerg, Tirsbæk, Ulbæk-
hus og Fakkegrav. Rutesej-
ladsen er nu væk – det sidste 
skib sejlede i 1966. 

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 tidligere lå 
et tempel hvor slottet ligger 
i dag, og da kristendommen 
sejrede, lod dronning Thyra 
templet omdanne til et slot. 
Slottet er i dag ejet og beboet 
af familien Algreen-Ussing.

IsfuglKejserkåbe

 Hybenrosen er smuk  men et problem. Den spreder sig og hindrer hjemlige arter i at vokseTæt på byen og i fred og ro på fjorden



Fra parkeringspladser og  
opholdsarealer udgår 5  
vandreture i området.  

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 er der 
et dejligt opholdsareal med 
bålplads, borde og bænke og  
en storslået udsigt over Vejle 

Fjord. Ved Daugård Strand 
er der også parkeringsplads, 
toilet og fine opholdsarea-
ler. I den sydøstlige del har 
Daugård Bådelaug sine broer. 
Fra parkeringspladsen ved 
Kohavegård er en storslået 
udsigt over Rohden Ådals 
indhegnede græsgange og ud 
over strand og hav.

Vinterbad for alle
Tirsbæk Strand har vinterbad 
med bl.a. sauna,  brusebade, 
toilet og omklædningslokale. 
Anlægget kan du booke på 
nogle tidspunkter. Læs mere 
på www.udeliv.vejle.dk

Ture i området 

Udsigt ved Ulbækhus

Daugård Strand. Foto: Bert Wiklund.

1 Tirsbæk, 3 km fodtur, ca.1 
time. Turen er ikke afmærket.
Start på parkeringspladsen og 
gå over strand- og slotseng  
forbi Tirsbæk Slot, igennem 
skoven og tilbage til stranden. 
Start på Strandvejen, 7100 Vejle. 

2 Ulbækhus, 2 km afmær-
ket fodtur, ca. 3/4 time. Start 
ved Ulbækhus og gå neden 
om stranden til Assendrups 
bådeplads. Fortsæt gennem 
skoven ovenom Ulbækhus 
og ad dæmningen på tværs 
af Ulbæk. Du kommer forbi 
offentligt strandareal ved bæk-
kens udløb i fjorden og herfra 

retur til P -pladsen.  
Start på P-pladsen:  

Ulbækhusvej, 7100 Vejle.

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

4  Kirkeskovgård, 4 km 
afmærket fodtur, ca. 1 time. 
Start ved Askebjerg og følg 
stien ned til offentligt opholds-
areal ved stranden, herfra 

Majgøgeurt blomstrer flot i maj måned Skræntprofil ved Ulbækhus

Vinterbad på Tirsbæk Strand

videre over skrænt og 
marker til Ulbækdalens skov-
bryn. Tilbage over udsigts
bakke, omkring Kirkeskov- 
gård og Vejlefjordskolen.
Start ved P-pladsen Askebjerg. 
 
5  Korshøj, 2 km afmærket 
fodtur, ca 3/4 time. Start på 
P-pladsen ved Korshøjvej 
og fortsæt over marker og 
skovslugt ved Vejlefjordskolen 
og gå tilbage forbi Askebjerg. 
Besøg udsigtspladsen på den 
stejle tilbagetur ad Strand vejen 
og Korshøjvej. 
Start på P-pladsen ved  
Korshøjvej.

Færdselsregler i naturen  
•  På veje og stier i det åbne  
   land må du gå og cykle. 
•  I private skove må du gå og  
   på veje og stier fra kl. 6 til  
   solnedgang – dog ikke   
   cykle på strækninger  
   med forbud. 
•  I offentlige skove må du 
   også gå uden for stierne  
   og færdes om natten 
•  Hunde skal føres i snor. 
•  Du må plukke bær, svampe 
   og blomster til eget forbrug  
   på arealer, du har lovlig  
   adgang til. Dog ikke  
   fredede arter. 

Opholdsareal ved Ulbækhus

Udsigt ved Daugård Strand. Foto: Bert Wiklund.
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Vejle Fjord Camping 

Daugård Strand

Målforhold 1:20.000                    1.000 meter

GeoDanmark-data: Geodatastyrelsen 
og Danske kommuner april 2019

Ser du noget, der ikke er som 
det skal være, kan du give os 
besked på appen ’Giv et praj’

Scan QR-koden, og få  
oplysninger om stier og  
faciliteter i Vejle Kommune. 
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National og regional cykelrute

Vinterbad

Naturværksted og Kiosk    

Handicapvenligt toilet

Borde og bænkesæt
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Offentligt areal    
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Scan QR-koden, og  
se en film om Vejle- 
områdets særlige natur.


