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Stier ved Fårup Sø, Jelling Skov  
og Rugballe Mose

Stier ved  
Østengård,  
Urhhøj og  
Kongens Kær

Stier ved  
Haraldskær

Stier ved  
Vingsted

Stier ved  
Ny Højen

Ravningbroen

Haraldskær 
Hovedgård

Kirstinelyst

Randbøldal- 
museet

Ravning Station
m. udstilling

Jernaldermiljø 
Vingsted Mølle 
Undervandskasse

Vork Bakker

Syvårssøerne

Frederikshåb 
Plantage

Røserne

Hestedal

Kighøj – besøgssatelit i 
Frederikshåb Plantage

Voldborg Sø

Daldover

Troldborg Ring

Tørskind 
Grusgrav

Runkenbjerg

Kvak Mølle

Stier ved Engelsholm  
og Gødding Skov

Stier i Frederikshåb  
Plantage

Hjertestier ved Vandel

Stier på Randbøl Hede

Stier ved Randbøldal/ 
Fortællerruten

Stier ved Vejle Å  
og Tørskind

Hærvejen og 
Kyst til  Kyst Stien

Stier ved Egtved Å

  Start på Vestbanevej. 
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Bindeballe  
Købmandsgård
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P-plads
Madpakkehus

Borde og bænkesæt

Shelter

Teltplads

Bålplads

Motionsredskaber

Seværdighed

Toilet

Udsigtspunkt

Udsigtstårn

Naturlegeplads

Bindeballestien

Øvrige vandreruter 
Her står du

Hærvejen

Målforhold 1:50.000        2.000 meter

GeoDanmark-data: Geodatastyrelsen 
og Danske kommuner maj 2015

Knabberup Enge

Højen Å

Hø
jen

 Å

Jerlev

Nørre Vilstrup

Kyst til Kyst Stien

Scan koden, og få alle ruter 
og seværdighederne med  
hjem på din mobil og  
folderen om Bindeballestien. 

   VELKOMMEN TIL BINDEBALLESTIEN
    – til fods og på cykel mellem Vejle – Bindeballe – Billund

Vejle og Billund er nu forbundet med 
hinanden via Bindeballestien for gåen-
de og cyklister – en afmærket rute med 
en længde på i alt 34 km. Fra Vejle 
til Bindeballe følger ruten Bindeballe-
stien, den gamle Vandelbanes spor. På 
denne strækning, der er 23 km lang, 
er stien i eget tracé, og du er helt fri for 
bilers kørsel og larm. Her færdes du i 
Vejle Ådal, et af landets smukkeste og 
mest idylliske landskaber med fred-

fyldte engstrækninger, græssende køer 
og stejle ådalsskrænter med bøge- og 
nåleskov. Her er særprægede istids-
formationer, som fx Runkenbjerg, der 
ligger som en knold midt i den flade 
ådal. Du oplever det bakkede moræ-
nelandskab og skiftet ved israndslin-
jen, hvor det bakkede møder den flade 
hedeslette. Hele området er mættet af 
spændende natur- og kulturhistorie og 
undervejs er der infotavler og udstillin-
ger, som fortæller om området. Stræk-
ninger af Bindeballestien er også del 
af Hærvejen og Kyst til Kyst Stien. Fra 
Bindeballe Købmandsgård og videre 
mod vest går ruten ad fredelige grusveje 
igennem skov og plantage. Her kommer  
 
 
 
 
 
 
 

du igennem Springbjerg og Frederiks-
håb Plantage, hvor ruten forløber på 
kanten af de kuperede flyvesandland-
skaber ved både Hestedalen og Syvårs-
søerne.  En kort del af ruten – 700 m 
– følger den trafikerede Koldingvej, og 
strækningen tættest på Billund er langs 
Billund Bæk i flot natur.

Rekreative støttepunkter
Turen er tætpakket med rekreative faci-
liteter, du kan benytte dig af. Ved Kvak 
Mølle, Vingsted, Ravningbroen og 
Kirstinelyst er shelter- og teltpladser 
med madpakkehuse, grill og bålplad-
ser, og ved Bindeballe Købmandsgård 
kan du hygge i de gamle omgivelser, 
proviantere og få en kop kaffe, og her 
er også teltplads. 

1 Kongens Kær og Knabberup Enge blev 
til sø og vådområde i 2004-2009 og er i dag 
hjemsted for hundredvis af fugle. 
2 Haraldskær Hovedgård – herregård 
siden 1434 og i dag hotel og kursuscenter. 
Den røde avlsgård ejes af Vejle Kommune. 
3 Vingsted – et rekreativt område med bl.a. 
undervandskasse, jernalderby, telt- og shelter-
plads og vandreruter rundt i området. 
4 Ravningbroen – Harald Blåtands bro. 
Her er udstilling og lejrplads og mod nord  
Troldborg Ring, en tilflugtsborg fra oldtiden. 
5 Tørskind Grusgrav – en fascinerende 
landskabs- og skulpturpark af Robert Jacobsen 
og Jean Clareboudt. 
6 Runkenbjerg – smal bakkekam midt i åda-
len – på toppen flotte udsigter over Vejle Ådal. 
 

7 Bindeballe Station og Købmandsgård 
– teltplads, museum, udstilling og butik. Her 
kan du få et velfortjent hvil, kaffe og kage.
8 Randbøldalmuseet – udstillinger, butik  
og vandeksperimentarium samt vandrerute 
med fortællinger til børn: Fortællerruten. 
9 Røserne – en stor samling af små sten-
bunker fra den tidlige jernalder fremtoner 
markant i landskabet. 
! Kirstinelyst – porten til  Randbøl Hede. 
Flot udstilling om heden samt overdækket grill, 
borde og bænke, telt- og shelterplads. 
# Syvårssøerne – en sømosaik i det kupe-
rede klitlandskab. Søerne er temporære og op-
står og forsvinder med højden på grundvandet.  
$ Voldborg Sø – lille naturperle med et 
mangfoldigt dyreliv. 
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   Start ved Lalandia på Firhøjevej

Transport 
Bus nr. 44 og 143 forbinder de to start- 
punkter og stopper ved Vejle Banegård  
og Lalandia.
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Jernaldermiljøet i Vingsted

Sheltere ved Kirstinelyst

Ravningbroen og udsigt mod vest i Vejle ÅdalSyvårssøerne ved Frederikshåb Plantage
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