Østengård rundt
Med broer, trapper og plankestier bliver du på den afmærkede sti
rundt om Østengård hjulpet godt på vej ud i en fantastisk palet af
naturtyper. Her er høj løvskov, granskov, sump-askeskov med kilder,
enge, kær, overdrev, vandhuller og vandløb. Det hele er pakket ind i
en utrolig flot landskabelig ramme, og fra udsigtstårnet kan du opleve
en af de flotteste udsigter over Vejle Ådal og Vejle Fjord.
Med stien rundt om Østengård skov er der skabt sammenhæng med
naturstierne hele vejen fra Vejle by forbi Kongens Kær, Knabberup
Sø, videre gennem Slelde by og helt ud til udsigtstårnet i Østengård
Skov, en strækning på i alt 6,6 km.
Stien rundt om Østengård er afmærket og anlagt på privat grund.
Det er nødvendigt, du viser hensyn og:
- bliver på stierne
- holder hunden i snor
- tager affald med hjem
- ikke cykler, det er forbudt!
” Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige
velbefindende til, og går fra enhver sygdom: Jeg har gået mig mine
bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan
gå fra den”. Citat fra Søren Kirkegårds brev til sin svigerinde Sophie
Henriette.
God tur!

Hvor Slelde dambrug lå før, ligger nu to smukke søer. På billedet er også to nye vandløb.
På billederne til højre ses det tidligere dambrug fra før 2007.

Østengård - ny natur
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Først var det Knabberup Sø, sidenhen Kongens Kær og så blev det området ved Østengård, der med penge fra Naturstyrelsen, Vejle Kommune og
Friluftsrådet fik forbedret naturen og en ny flot vandretur rundt i området.
I perioden 2007-2009 har gravemaskiner ændret på terrænet og omformet dambrugsarealerne til ny og spændende natur. Der er bl.a. gjort
følgende her i området:
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• Dambrugets mange damme er nedlagt, og der
er lavet nye søer
• Kildeområdet er genskabt, og insekterne i vandløbene
har fået bedre levevilkår.
• Færre næringsstoffer udvaskes til vandmiljøet
• Dambrugsarealer er omdannet til enge og overdrev,
hvor køer nu græsser
• Nye gydebanker er lagt ud, og der er skabt passage for
fiskenes vandring. Dette er udført af Vejle Sportsfiskerforening

Knabberup Sø

Kongens Kær

Naturprojektet ved Østengård har i alt kostet ca. 2 mill. Kr.
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I begyndelsen af 1930erne og ca. 25 år frem var der intensiv
bjergværksdrift ved Slelde. Kiselgur blev udgravet i ganske
store mængder. I nogle år helt op til 2000 tons. Det lette og
porøse materiale blev brugt til isolering af bl.a. centralvarmeanlæg og dampkedler. Kiselskallerne kan stadig ses i jorden
visse steder ved Østengård.

Fakta om kiselgur

Kiselgur er en sedimentær bjergart, der består af skeletterne fra encellede kiselalger (diatoméer) og ofte lidt ler
og silt. Diatomiter er i Danmark mest kendt fra Fur Formationens moler.

Forstørrelse af Kiselgur fundet ved Østengård. Foto Westy Esbensen

Kiselgur
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Borde og bænkesæt

í P-plads

Afmærkede stier

✷ Her står du

Rute uden afmærkning

Turen rundt om Østengård/Slelde
er en krævende vandretur på ca. 4 km med start ved
P-plads på Østengårdvej eller Knabberupvej.
Stien går igennem skov, forbi levende hegn, ellesump og
kildevæld, der tidligere gav vand til Slelde dambrug. På turen
er en stejl stigning, der i et udsigstårn når sit højdepunkt med
en flot udsigt over Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning. De
sidste ca. 2 km er ikke afmærket og fortsætter ad veje og stier
ned gennem boligområdet. Herfra er forbindelse til Knabberup
Sø og Kongens Kær.
Det meste af året er stien våd og fugtig flere steder, så passende fodtøj anbefales.

