
Bredballe i vest til Rohden 
Å i øst beskytter det smukke 
herregårdslandskab, de fine 
udsigter og giver offentlig-
heden adgang til området. 
Ved Daugårdstrand sikrer 
fredningen, at området holdes 
fri for andre huse end de 
gårde og fiskerhuse, som 
traditionelt hører hjemme her. 
Fredningerne, der gennemfør-
tes 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 askesumpe 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 plet-
vinge, 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 er 
med i EU-samarbejdet om 
at beskytte særlig værdifuld 
natur og her igennem forplig-
ter sig til at beskytte og pleje 
skræntskovene.

Fiskeri
Fiskelejet ved Daugårdstrand 
står i dag som minde om den 
gang fiskeriet var et erhverv 
i Vejle fjord. I dag er kun 
muslingefiskeriet 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 
fiskeriet til områder med en 
vanddybde på over 4 meter. 
Lystfiskeriet efter havørred i 
fjorden er til gengæld blevet 
meget populært, og der er 
mange fine fiskepladser med 
god chance for at fange en af 
fjordens vilde havørreder. 30 
til 40 fritids-fiskere fisker med 
garn.

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 har man flere steder i Danmark an-
lagt nye kunstige stenrev, bl.a. revet ved Tirsbæk.

Krabbefangst ved Tirsbæk Strand er meget populært

Vejle Fjord
Tirsbæk, Ulbækhus og Daugårdstrand 
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Landskabsdannelse
Fjordlandskabet er indrammet 
af dybe kløfter og stejle kyst-
skrænter, der er skabt af ero-
sion under sidste isfremstød 
og af senere påvirkninger af 
havet. Smeltevandsstrømme 
i mindre tunneler har gradvist 
eroderet underlaget. Vejle 
Fjord og Vejle Ådal følger 
også et langt ældre og meget 
dybere begravet dalforløb 
med aflejringer tilbage fra 
Holstein Mellemistiden. Flere 
steder i kystklinterne blottes 
de ældre aflejringer fra den 
tid.

Godslandskab 
Nordkysten domineres af 
godser og er ellers sparsomt 
bebygget.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 vandmøller ved 
både Tirsbæk og Rohden Å.

Sejlads
Hele året ses fragtskibe sejle 
til og fra Vejle Havn, og om 
sommeren lyser lystbådenes 

mange hvide sejl på fjorden. 
Ved Tirsbæk og Ulbækhus 
kan du stadig se de gamle 
traktørsteder fra fjordbådenes 
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. 

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 
ligger, tidligere lå et tempel, 
og da kristendommen sejrede, 
lod dronning Thyra templet 
omdanne til et slot. Slottet 
ejes og beboes i dag af 
familien Algreen-Ussing.

Fredning
En stor landskabsfredning fra  

Naturstyrelsen, Trekantområdet 
og Vejle-og Hedensted Kommune 
arbejder løbende med vedligehol-
delse 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. 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 er ca. 80 m over 
havet, virker overvældende. 
Vinkelret på kysten snor dybe 

dale sig op mod landsbyerne 
i det fladere bagland. Vandet 
har siden istiden skåret sin vej 
gennem den lerede jord fra 
kilde til fjord og skabt natur-
lige 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 dramatiske 
former. 

Yderligere oplysninger kan fås ved:
Hedensted Kommune: 79755000  
Vejle Kommune: 76 81 00 00
Naturstyrelsen/: 75 88 31 99. 

Få overblik over vandremuligheder og   
naturen i Vejleområdet på: 
www.udinaturenivejle.dk og  
udinaturen.dk.

Tæt på byen og i fred og ro på fjorden

Skræntprofil ved Ulbækhus Isfugl

 Hybenrosen er smuk  men et problem. Den spreder sig og hindrer hjemlige arter i at vokse

Bredballe

Tirsbæk Slot
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igennem skoven og retur til 
stranden. Start-GPS-koord.: 

55° 42’33,7”N, 9°37’56”E

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

koord.:55°42’47,3”N, 9° 40’13,1”E

❸  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.Start-GPS-

koord.:55°43’ 8,2”N, 9°40’ 11,20”E 

❹  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

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 findes 
et dejligt opholdsareal med 
bålplads, borde og bænke og 

en storslået udsigt over Vejle 
Fjord. Ved Daugårdstrand er 
også parkeringsplads, toilet 
og fine 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.

Vandreture
➊  Tirsbæk, 3 km fodtur, ca. 1 
time. Turen er ikke afmærket.
Starter på parkeringsplad-
sen og går over strand- og 
slotseng forbi Tirsbæk Slot, 

Ture i området
bakke, omkring Kirkeskovgård 
og Vejlefjordskolen. 
Start-GPS-koord.: 

55°42’42.0”N 9°41’11.1”E 

➎  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. 
Start-GPS-koord.: 

55°42’42.0”N 9°41’11.1”E 

 

Cykelsture
Den nationale cykelrute nr. 5 
bugter sig langs Jyllands  
østkyst helt fra Skagen til 
Kruså. På nordsiden af Vejle 
Fjord går cykelruten igennem 
det kuperede kystlandskab 
med mange flotte udsigter.

➊  Daugård, 12 km forslag 
til cykeltur, ca.1 time, turen er 
ikke afmærket. Den forløber 
rundt i det smukke herre-
gårdslandskab og med flotte 
udsigter over vandet. Du kan 
læse mere om ruten på visit-
vejle.dk, hvorfra du også kan 
downloade den til din GPS.

Tirsbæk og Daugård Strande har blå flag Opholdsareal ved Ulbækhus

Stranden ved Ulbækhus

Udsigt ved Ulbækhus

Udsigt fra Skovhave Majgøgeurt blomstrer flot i maj måned

Skiltning og mærkning v. Ulbækhus
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