
Flagermus, natugle, huldue 
og korttået træløber holder til i 
Dyrehaven.

En skov for krigere
Polakkerskoven i den nord-
østlige del af skoven har fået 
sit navn fra polske lejesolda-
ter. De huserede i skoven og 
gjorde byen usikker under 
svenskekrigen i 1658-60. Det 
kunne man naturligvis ikke 
leve med i Vejle, så man hug-
gede hovederne af dem og 
lod hovedskallerne, i alt 23, 
indmure i nordgavlen på Sct. 
Nicolai Kirke, hvor de stadig 

kan ses. Et bemærkelses-
værdigt træ er Soldaterbøgen 
nord for Store Pytsø. På 
træet, er i barken, indskåret 
omridset af en østrigsk soldat 
sammen med årstallet 1864. 
Det stemmer fi nt overens 
med, at tyske tropper og 
deres allierede indtog Vejle i 
marts 1864.

En krig i nyere tid har også 
efterladt sig spor i skoven. 
Skihopbakken tæt på Gylding-
høj blev lavet i forbindelse 
med de meget kolde vintre 
under anden verdenskrig. 
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Bakken er tydelig i terrænet, 
men benyttes ikke mere. 

Kulturhistoriske spor
Flere små historiske 
mindesmærker ligger i den 
centrale del af skoven. Her 
fi ndes Helligkilden, der 
langt op i 1700-tallet blev 
besøgt af syge mennesker, 
Valborgsdag 1. maj og Sankt 
Hans dag. I 1905 blev kilden 
istandsat, men er siden udtør-
ret. 

Stendyssen overfor ind-
gangen til Dyrehaven på Hel-
ligkildevej er ikke, som man 
kunne forledes til at tro, en 
stendysse fra den yngre sten-
alder, men blot en kunstigt 
anlagt dysse til ære for den 
arkæologisk interesserede 
Kong Frederik d. VII’s besøg 
i Vejle i 1861. Højen kaldes 
Frederik d. VII’s Høj.

Vidste du
Flere hjortearter har en hvid bagende, som kaldes spejlet.  
Rundt om spejlet er der hos dådyr  en bred sort stribe, der også 
løber ned  over halen. På en måde kan man sige, der står et hun-
drede og elleve (111) bag på et dådyr. Det gælder  helt fra de er 
små og det er hos begge køn. Sikadyrets farve er mørkere end 
dådyrets, og det sorte på hale og spejl er mere udvisket.
Begge har hvide pletter.

Nørreskoven 
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Du kan få mere at vide om Vejles 
skove på vejle.dk. Eventuelle 
spørgsmål vedr. skovene i Vejle 
Kommune på tlf. 76812052 eller 
76812467

Et besøg værd
Skovene i Vejle 
Omkring Vejle by møder du 
et dramatisk landskab og en 
enestående natur. Kysterne 
og ådalene beklædes af de 
fi neste skræntskove, gennem-
skåret af smeltevands- 
slugter med rislende bække 
og vældområder med frodig 
og sjælden natur. Tre skove 
ligger helt bynært omkring 
Vejle. Det er Munkebjerg Skov, 
Nørre- og Sønderskov. Her har 
Vejle Kommune i mere end 
100 år været skovejer og står i 
dag som ejer af ca. 1000 ha. 

Kommunen er faktisk landets 
femte største kommunale 
skovejer. Det har altid været 
helt centralt, at skovene 
skal være et attraktivt tilbud 
til byens borgere. Skovhyt-
ter, 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 
skovgæst i Vejleskovene. 
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Nørreskoven, på nordsiden 
af Vejle Fjord, er en af Vejles 
mest besøgte skove. Stier og 
veje gør skoven let tilgænge-
lig, og det kuperede terræn 
giver fl ere steder mulighed 
for at nyde nogle fantastiske 
udsigtspunkter over fjorden. 
Her fi nder du de ældste 
skovbevoksninger i Vejle kom-
mune. Den gamle højstam-
mede bøgeskov er Nørresko-
vens særkende, og den er 
plantet engang i begyndelsen 
af 1700-tallet. Gammel bøge-
højskov fi ndes ikke mere så 
mange steder i Danmark. 

Et gammelt privilegium fra 
1327 tyder på, at skoven 
har tilhørt Vejle allerede den 
gang. 

Vejle Kommune har indret-
tet to hytter: Skovsneglen 
og Fiskerhuset, som skoler, 
institutioner og grønne for-
eninger frit kan benytte som 
udangspunkt for ture i skoven. 
Andre kan leje hytterne, ved 
henvendelse til kommunen. 

Ved Fiskerhuset er indrettet  
offentlig grillplads.

Nørreskoven
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Naturen
Den højstammede bøgeskov 
huser ikke helt så mange 
dyre- og plantearter som de 
mere varierede blandings-
skove omkring Vejle. Men i de 
fugtige dele af Nørreskoven 
langs vandløbene, fi ndes va-
riation, og her kan man være 
heldig at fi nde sjældne plante-
arter som ægbladet fl iglæbe, 
skælrod og gul anemone. 
En meget sjælden svamp, 
den rødlistede rosa fedtpore-
svamp, lever sit liv i en bunke 
gammelt træ, der stammer fra 
orkanen i 1999. 

Også pattedyr som ræv, 
grævling og rådyr lever livet 
godt i Nørreskoven. De har 
indtaget de stejle skovklædte 
skrænter og om natten også 
haverne langs skoven.

En særlig attraktion er Dyre-
haven, et 23 ha stort indheg-
net skovområde med både 
då- og sikadyr. Dyrehaven, 
der blev oprettet i 1948, er 
åben, så publikum kan færdes 
mellem dyrene. Det mest 
almindelige træ er bøgen, 
men der fi ndes også andre 
løv- og nåletræer ind imellem. 
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 Grøn tur 
Rundtur på ca. 3 km. På turen 
passeres helligkildehusene, 
der blev opført af de tyske 
besættelsestropper under 
Anden Verdenskrig. Her 
ligger festpladsen - et stort 
plant område i skoven. Den 
er blevet brugt til festivitas på 
Valborgsaften og Skt. Hans. 
På disse dage var vandet fra 
Helligkilden 9 gange kraftigere 
end ellers! Ved stadion står 
bøgehøjskoven prægtigt som 
en stor søjlehal. Skovens 
ældste træ - Kong Hans’ eg 
vokser også her og er sam-

tidig et af skovens største 
træer. Egetræet måler ved 
brysthøjde 5m i stammeom-
fang, og menes at være fra 
begyndelsen af 1500-tallet. 
Ved Skyttehusvejen er opsat 
en mindesten over den vejlen-
siske digter Harald Kidde.

 Rød tur 
Rundtur på ca. 6,3 km. Fra 
P-pladsen på Helligkildevej 
går turen gennem Dyrehaven. 
I den gamle have fi ndes 2 
forskellige hjortearter: sika- og
dådyr. Dyrene har tyk pels i 
vinterhalvåret, hvor kalve

Ture i området
går sammen med hinder, 
mens hjorte i alle aldre går  i 
fl ok. Vinterpelsen afl øses af 
en tyndere og mere farverig 
pels i april, hvor hjortene også 
kaster geviret. I juni begynder 
hinderne at få kalve. De ligger 
gemt, hvor bevoksningen er 
relativ høj. I oktober/novem-
ber er det brunsttid. Hjortene 
samles på en åben plads og 
kæmper for at vinde hinder-
nes gunst. Hinderne vælger 
derefter den stærkeste hjort. 
Mellem Pytsøerne og Bybæk-
vej fi ndes skovens ældste 
bøgetræer. De er plantet i 

1710. Ved Bybæk Runddel 
går turen videre forbi Fisker-
huset og øen i søen. Langs 
Jægerstien fi ndes blomster 
som skal stå lunt og fugtigt  – 
gul anemone, tandrod og den 
snyltende skælrod. Derudover 
vokser skavgræs og elfen-
bens padderokke i vældene.

2 bronzealderhøje ved By-
bækvej kan ses som to min-
dre forhøjninger i terrænet.
Køkkenrester fra Ertebølleti-
den ser man i skrænten bag 
Fiskerhuset. Her ligger en stor 
mængde muslingeskaller, der 

Pibet køllesvamp

Klar til en rask skovtur. Foto: Kirsten Lehd
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især stammer fra den store 
piggede hjertemusling. Erte-
bølletidens mennesker levede 
ved Vejle Fjord for ca. 7000 
år siden og ernærede sig af 
havets rigdomme - muslinger, 
fi sk, sæler, hvaler og nogle 
af de fugle, som var knyttet til 
havmiljøet.

 Blå tur
Rundtur på ca. 2 km. Ved 
Store Pytsø går man forbi   
Soldaterbøgen, hvor konturen 
af en Østrigsk soldat og 
årstallet 1864 er indridset i 
barken. Tyske tropper besatte 

dengang Vejle. Ved Lille 
Pytsø hører den butsnudede 
frø til. I april måned kan man 
se dens mange æg i søen. I 
en stor træstak ved Bybæk-
vej, vokser hvert år mange 
forskellige svampe frem, 
hvoraf fl ere er meget sjældne. 
Stakken har ligget her siden 
orkanen i 1999, og den får lov 
til at blive liggende på grund 
af de sjældne svampe. I en 
del af de gamle bøge kan 
man hver vinter fi nde store 
mængder  af den gode spise-
svamp - østershat.

Anemoner i fl or. Foto: Kirsten Lehd

Store Pytsø
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