
bærlignende frø kan dog spi-
ses af fugle, der på den måde 
hjælper taksen til at blive 
spredt. Der vokser ca. 2000 
takstræer  omkring Munke-
bjerg. I skovslugterne findes 
andre sjældne planter, fx orki-
deerne ægbladet fliglæbe, 
skovgøgelilje og skovhullæbe.
Andre arter, som kun vokser 
få steder i Danmark, er kæm-
pestar, bjergmangeløv og 
otteradet ulvefod. 

Også dyrelivet i Munkebjerg 
Skov er noget helt specielt. 
Den sjældne og truede has-

selmus bygger rede i skoven, 
og hulduen og sortspætten, 
som dog begge er mere 
almindelige, kan du også 
opleve på Munkebjerg.

Populært udflugtsmål 
Det første traktørsted på Mun-
kebjerg, Schweizerpavillonen 
blev bygget i 1878. I 1880 
fulgte Munkebjerg Badehotel,  
og det fik for alvor først vejlen-
serne, siden hen turister og 
malere til at valfarte til Mun-
kebjerg. Munkebjerg-malerne 
blev kunsterne kaldt. Der var 
ikke tale om en hel koloni i stil 

med malerne i Skagen, men 
de kom flittigt på Munkebjerg 
om sommeren og udførte 
mange små 'sofastykker' med 
motiver fra Vejleegnen. Nogle 
kan ses på Munkebjerg Hotel 
i dag.

I 1880 sejlede det første 
dampskib til Munkebjerg med 
passagerer. Der blev også 
bygget trinbræt og ventesal 
ved Munkebjerg Jernbanesta-
tion. Sidste gang, trinbrættet 
blev brugt, var d. 7. juli 1967. 

Munkebjergtrappen 
Fra 1855 kunne man benytte 
den 218 trin lange Munke-
bjergtrappe, hvis man ikke 
ønskede at gå den naturskøn-
ne tur ad snoede skovveje. 
I 1933 bragte Fritz Poulsen, 
som var forpagter af Munke-
bjerg Badehotel, den berømte 
rullende trappe til Munkebjerg. 
I 1993 byggede Vejle Kom-
mune og Munkebjerg Hotel en 
ny trappe af træ. Fra terras-
sen på Munkebjerg Hotel kan 
du i dag nyde den storslåede 
udsigt og starte din skovtur 
ned ad Munkebjergtrappen.

Sortspætte m. unger.  Foto: Alastair Rae. 

På Munkebjerg springer bøgen ud først. Udsigt over mark og fjord, blå rute/Brejning.

Vidste du, at ...?
Hasselmusen er ikke en mus, men derimod den eneste 
danske repræsentant for dyregruppen syvsovere. Den 
lille hasselmus er en glimrende klatrer, og den lever det 
meste af sit liv i buske og krat i underskoven. Hassel- 
musen sover vintersøvn fra oktober til april – så den er 
en rigtig syvsover. 

Munkebjerg Skov
Holtser Hage og Brejning Havn

PÅ TUR



Skovene i Vejle 
Omkring Vejle by møder du 
et dramatisk landskab og en 
enestående natur. Kysterne 
og ådalene beklædes af de
fineste skræntskove, gen-
nemskåret af smeltevands-
slugter med rislende bække 
og vældområder med frodig 
og sjælden natur. Tre skove 
ligger helt bynært omkring 
Vejle. Det er Munkebjerg 
Skov, Nørreskov og Sønder-
skov. Her har Vejle Kom-
mune i mere end 100 år 
været skovejer og står i dag 
som ejer af ca. 1000 ha. 

Kommunen er faktisk landets 
femtestørste kommunale 
skovejer. Det har altid været 
helt centralt, at skovene skal 
være et attraktivt tilbud til 
byens borgere. Skovhytter, 
overdækkede borde og 
bænke, grill- og bålpladser, 
stisystemer og naturlege-
pladser er derfor kommet 
til i løbet af årene og bliver 
hele tiden udbygget i dialog 
med borgerne. Det  skal 
være nemt, sjovt og rart at 
være gæst i Vejles natur.

Udgivet af Vejle Kommune december 2016. Forsidefoto: Cees van Roeden. 

Yderligere oplysninger kan du få 
ved Vejle Kommune på  
tlf. 76 81 00 00 eller  
mail: teknikogmiljo@vejle.dk.

Find en oversigt over vandre-
muligheder, og download 
vandretursfoldere på  
www.vejle.dk.

På www.udeliv.vejle.dk kan du 
booke shelters og skovhytter.

Munkebjerg Skov 
”Der kan næppe nogen frem-
med komme til Vejle og se 
sig om i dens omegn uden 
at gøre turen til Munkebjerg, 
og heller ikke kan nogen 
Vejlenser næsten være be-
kendt ikke at have været der. 
Kom til Munkebjerg – se dig 
her vel om og lev!”. (Citat fra 
Håndbog for Rejsende, Vejle 
og Omegn,1882).

Skovene ved Munkebjerg er i 
dag kendt for sine storslåede 
udsigter og særprægede na-
tur, men måske mest berømte 

for sine bøge, der siges at 
være de første, der springer 
ud, når foråret bryder løs i 
Danmark. Med beliggenhed i 
stærkt kuperet terræn og en
jordbund, der veksler fra ler
og næringsrig muld til sand, 
sten og grus, findes en utroligt
varieret natur og et flot land-
skab med store udsigter over 
Vejle Fjord. Bøgen, der nok 
har vokset på skrænterne, 
siden de indvandrede for 
omkring 3000 år siden, er 
nabo til bevoksninger af gran 
og fyr. Skovene gennemskæ-
res  mange steder af dybe og 

snævre smeltevandsslugter, 
hvor fine bække med vand 
risler over sten og stammer. 
Vejle Kommune ejer skoven 
omkring Munkebjerg Hotel 
og derudover en del større 
og mindre skovparceller ind 
mod Vejle by; i alt ca. 140 ha.

Naturen
Syd for Munkebjerg Hotel og 
østover er et skovområde på 
ca. 308 ha udpeget som inter-
nationalt beskyttelsesområde, 
også kaldet et Natura 2000- 
område. Det er bevoksninger-
ne med kristtjørn, taks og stor 

frytle samt den lille, sjældne 
hasselmus, der gør, at denne 
del af skoven er et særligt be-
varingsværdigt naturområde,
som Danmark har pligt til at 
gøre en ekstra indsats for at 
beskytte. Taksen kan du se 
mellem Munkebjerg Hotel og 
stranden. Den vokser bedst, 
hvor jorden altid er fugtig. 
Bevoksningerne omkring 
Munkebjerg anses for at 
være de eneste oprindelige 
og vildtvoksende tilbage i Dan-
mark. Området blev derfor  
fredet i 1933. Taksens grene 
er dødeligt giftige. De røde, 

Sansesti ved Brejning. Hasselmus. Foto: Leif Sørensen.

Munkebjerg Skovene

Vinding

Bredballe

Holtserhage

Brejning Strand

Vejle



Højstammet bøgeskov med underskov af kristtorn og taks er specielt for Munkebjerg Skov. Fuglekonge.

Ibæk Strand.

Skovgøgelilje. Foto: Jörg Hempel. Munkebjergtrappen.

Kyststrækning ved Brejning – udsigt på blå rute.

Der er mange stier og  
afmærkede  ture rundt i 
Munkebjerg Skov. Turene by-
der på både fladt og stærkt 
kuperet terræn. I skoven 
findes Blokhuset, oprindeligt 
opført til skovarbejderne, 
men nu også et 'Ty i ly-sted' 
med overdækkede borde 
og bænke til skovgæster. 
Også langs kysten kan du 
flere steder gå dejlige ture 
på afmærkede ruter, stier 
og veje. Ved Ibæk Strand og 
Andkær Vig er der overnat-
ningsmulighed på telt-og 
shelterpladser.

❶ Lille rundtur på ca. 1,4 km 
med start ved Munkebjerg 
Hotel. Følger du turen i sydlig 
retning, har du mulighed for at 
se, hvordan sortspætten gen-
nem mange år har lavet rede-
huller i de gamle bøgetræer i 
området. Fuglen, der hakker 
en ny rede hvert år, efterlader 
rundhåndet sin gamle bolig 
til skovens hulduer og stor 
gedehams. Turen går over 
golfbanerne og Munkebjergvej, 
og på højre hånd passerer du 
Blokhuset. 

Ture i området
I skoven og langs med kysten

➋ Rundtur i kuperet terræn 
på ca. 3,8 km. På en del af 
turen følger du Ibækken, hvor 
de mange små tilløb og væld 
giver levesteder for sjældne 
planter. Her finder du kæmpe-
star og orkideerne skovgø-
gelilje, ægbladet fliglæbe og 
skovhullæbe. De fleste blom-
strer i midten af juni. Husk, at 
orkideerne er fredede, så de 
må ikke plukkes eller fjernes.
Efter Ibækken stiger terræn-
net, og på den stejle og tørre 
skrænt holder grævlingen 
til. I området lever også den 
sjældne hasselmus. 

❸ Rundtur på ca. 2,5 km. 
Turen kan startes fra Munke-
bjerg Hotel, hvor terrassen 
byder på en fantastisk udsigt 
over Vejle Fjord. Munkebjerg-
trappen – med 218 trin – 
starter her og går stejlt nedad. 
Ved siden af trappen kan du 
se udskridninger i den plas-
tiske ler. For enden af trappen 
møder du den berømte 
taksbevoksning. Turen går 
forbi søen Munkens Øje. Her 
ligger en sten lige til venstre, 
når du har passeret det lille 
vandløb. Det er Troldens Sten 
med håndaftryk. Sagnet siger, 
at trolden på Kirkebakken 
kastede stenen efter munken 

på Munkebjerg. Søen blev 
dannet, da han ramte ved 
siden af. Stien passerer også 
Ibækken, som er et meget 
rent vandløb. Her gyder 
havørreden hvert år – en 
oprindelig bestand, som aldrig 
er tilført kunstigt opdræt.

❹ Tur på ca. 1,5 km rundt 
om Holtser Hage og videre 
langs med kysten og igennem 
skoven. Kommunen plejer 
arealerne med fåregræsning. 
Du passerer en ny, flot shel-
terplads med tre sheltere og 
tilhørende bålplads.

❺ Varieret tur på ca. 5 km 
langs med kysten, over mar-
ker, enge og i skov med flotte 
udsigter over fjorden. Ruten 
går forbi naturlegepladsen 
ved Brejning Havn.

❻ Rundtur på ca. 1 km – i 
skov, over mark og forbi 
Trindvold, et voldsted fra mid-
delalderen.

❼ Sansestien – er for børn 
og barnlige sjæle. Turen er på 
ca. 3 km og har sansestationer 
undervejs, hvor du kan prøve 
forskellige sanselege med 
syns-, føle-, høre-, smags-
, balance-, lugte- og bevægel-
sessansen. 
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