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Hvaler i de østjyske fjorde og Lillebælt 

Torsdag d. 8. marts 2018 
 
Vejle Fjord med tilstødende farvande har gennem tiderne haft hvalbesøg adskillige gange 
og af en del andre arter end de almindelige marsvin. Mest spektakulær var storhvalerne i 
1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også grindedrabet fra 1954 vil mange lokale 
have i god erindring. 
Foredraget trækker både linjer bagud, men fremskriver vores viden om de lokale 

hvalforekomster frem til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter. 

Indberettede observationer, og ”genskabte” oplysninger fra gamle aviser. 

Hvalerne sættes i national og international kontekst dvs. de indre danske farvande,  

Østersøen og Nordøst Atlanten. 

 

 

 

Carl Kinze har en Ph.d. i hvalviden, og har været ansat på både Zoologisk Museum i 

København og Fiskeri- og Søfarts-museet bl.a. i forbindelse med de to 

borgerforskningsprojekter Projekt Marsvin (1986-90) og Fokus på Hvaler i Danmark (2000-

2003). Han er webmaster for hjemmesiden www.hvaler.dk  og initiativtager til det planlagte 

Danmarks Hvalatlas.  

Mødested og -tid: Torsdag d. 8. marts kl. 19.00. Vestre Engvej 51 C, Vejle.  
BEMÆRK: Yderdøren bliver automatisk låst kl. 19.00. Skulle du være forsinket, kan du 
ringe på tlf: 5258 0969. 
Varighed: Ca. 2 timer. 
Tilmelding: Ingen tilmelding. Dørene lukkes kl. 19.00. 
Turleder: Jan Tidemand. Email: formand@nhf-vejle.dk; Tlf: 52 58 09 69.  
Bemærkninger: Alle er velkomne. Kaffe og småkager kr. 20,00. 
Arrangører: De naturhistoriske foreninger i Fredericia, Horsens og Vejle, Danmarks 
Naturfredningsforeninger i Vejle og Hedensted, samt Folkeuniversitetet i Vejle. 
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Landskabet vest for Fårup Sø 
Søndag d. 8. april 2018 

 
 

 

 
 
Turen starter fra P-pladsen over for Idrætsefterskolen i Balle. I det kuperede terræn går vi 
igennem og langs med skrænteskoven med gamle ege- og bøgetræer, og en flot udsigt 
over engen og Fårup Sø i det fjerne. 
 
Vi går i køernes fodspor tværs over et markområde, og efter vi har krydset Lildfrost Bæk, 
når vi frem til et moseområde med en rig vegetation af bl.a. mosklædte piletræer, siv og 
græsser.  
 
Undervejs kigger vi på, hvad foråret har at byde på. 
 
Vi går tilbage ad landevejen, og drikker den medbragte kaffe på P-pladsen. 
 
 
Mødested og -tid: P-pladsen over for Idrætsefterskolen Ballevej 57C, Bredsten kl. 13.00. 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 5. april. Der 
foreslås 15 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Knap 3 timer. 
Distance: Ca. 6 km delvis i kuperet terræn. 
Tilmelding og betaling:  Ingen tilmelding, og turen er gratis. 
Medbring: Kaffe/te og kikkert. Solidt, gerne vandtæt fodtøj anbefales. 
Turledere: Birthe Vesterlund og Kim Augustinus Pedersen, Email: sekretaer@nhf-vejle.dk  
tlf. 26 36 37 40. 
Bemærkninger: Turen er åben for gæster. 
Arrangør: Naturhistorisk Forening Vejle.         
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Vognkær enge og Gauerslund skov 

Søndag d. 6. maj 2018 
 
 

 

 

 
 

Vi går ad Hjertestien gennem eng og skov. Vognkær enge er adskilt fra Vejle fjord af et 
dige. 
Her er terrænet helt fladt. Efterhånden som vi kommer ind i skoven, bliver det mere 
bakket, så stien kommer til at leve op til sit navn. Første del af skoven er meget fugtig og 
vild. Højskoven er produktionsskov med bøg og gran. 
 
Forhåbentlig er foråret i fuld gang med fuglefløjt foroven og en masse anemoner og andet 
godt forneden. 
 
 

Mødested og -tid: P-plads for enden af Vognkærvej Kl. 13.00. Kør ad motortrafikvejen 
mod Fredericia, drej af mod Gårslev, videre mod Mørkholt (hage) og til sidst ad 
Vognkærvej. 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 3. Maj. Der 

foreslås 20 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Turen varer ca. 2 timer. 
Distance: Turen er på ca. 4 km, delvis i kuperet terræn. 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. 
Medbring: Kaffe som vi drikker efter turen, evt. kikkert. Solidt fodtøj. 
Turleder: Kim Augustinus Pedersen, Email: kim.aug.pedersen@gmail.com; tlf. 23 49 96 54 
Bemærkninger: Turen er åben for gæster. 
Arrangør: Naturhistorisk Forening Vejle. 
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Nattergaletur til Jelling skov og Rugballe mose 
Lørdag d. 9. juni 2018  

 

Naturen vågner og fuglene synger 
 

I begyndelsen af juni er alle trækfuglene kommet tilbage sydfra og fuglesangen er på sit 
højeste. Nogle, deriblandt nattergalen synger om natten, de fleste om dagen. Lige omkring 
solopgang synger de alle sammen og fuglesangen er på sit højeste.  
 
Vi vil gå en tur, lytte til fuglene i engen og i skoven efterhånden som de én efter én 
begynder deres sang og til sidst høre hele koret på én gang. Der vil være mulighed for at 
lære de forskellige fugles stemmer at kende, eller bare nyde sangen.  
 
Og vi vil opleve naturen vågne. Måske lister en ræv forbi os på vej hjem fra nattens jagt, 
måske er der et rådyr, der er ude at spise morgenmad. Er vi bare lidt heldige – og det er 
vi som regel – spiller solens stråler lavt i det dugvåde spindelvæv i græsset mens vi nyder 
morgenkaffen. 

 

 

 
 
Mødested og -tid: Abrahamsens Gård, Skovgade 27A, 7300 Jelling kl. 04.00 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest onsdag den 6. juni. 
Der foreslås 20 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Ca. 2 ½ time. 
Distance: Ca. 3 km i let kuperet terræn. 
Tilmelding og betaling:  Ingen tilmelding. Turen er gratis. 
Medbring: Kaffe /te, kikkert og solidt fodtøj. 
Turleder: Christian Strunge tlf. nr. 20 16 00 02.  
Bemærkninger: Turen er åben for gæster.     
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Tematur i naturen 

Juli 2018 

Et sted i naturen omkring Vejle 

 
Det er andet år vi prøver denne form for tur. Formålet med den er at forsøge at opleve, 
hvad der rører sig i naturen ”netop nu” i juli, uden vi har mulighed for at forudse det i 
januar, hvor vi normalt 
planlægger sommerens 
program. 
Derfor kan vi desværre heller 
ikke oplyse mere præcist om, 
hvor turen går hen, hvilken dag 
og tidspunkt det bliver, og hvad 
turen nærmere kommer til at 
handle om. 
 
Turen kan handle om blomster, 
fugle, insekter eller noget helt 
andet. 
 
Medlemmer vil få det at vide pr. 
mail 5 dage før turen, som 
bliver afholdt en dag i første 
halvdel af juli. Vi har ikke 
mulighed for at sende 
information pr. post. Vi håber 
så, at I der kender medlemmer 
uden mailadresse, vil hjælpe 
med at holde dem orienteret. 
 
 
 
 
 
Mødested og –tid: Sendes pr. mail 5 dage før turen til alle medlemmer med kendt e-mail-adresse. 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen, når turen er slået op.  
Turens varighed: Ca. 2 timer. 
Distance: Ukendt – dog ikke længere end vanligt. 
Medbring: Kaffe /te, kikkert og solidt fodtøj. 
Turleder: Jan Tidemand. Tlf. 52 58 09 69. Mail: formand@nhf-vejle.dk;  
Bemærkninger: Turen er åben for gæster. 
Arrangør: Naturhistorisk Forening Vejle. 
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Æbelø 
Søndag d. 19. august 2018 

 

         
  
I 1995 købte Aage V. Jensens Naturfond Æbelø tilbage til naturen - som de selv formulerer 
det. Øen havde siden Valdemar Sejrs tid været et godt sted for skovhugst. Det blev senere 
til landbrug og ralgravning - og i nyeste tid jagt. Visse år med udsæt af 20.000 fasaner, 
hundrede af dådyr, snesevis af mufloner - det korsikanske bjergfår - og et anseeligt antal 
krondyr. Al opvækst og alle frø blev ædt. Antal dådyr og mufloner holdes nu på lavt niveau, 
grøfter og dræn sløjfes, graner og ahorn fældes, vandhuller genskabes - og skoven skal 
fremover henligge som urørt skov. En rig flora og fauna er på vej tilbage. Med en vis 
portion held, det rigtige tidspunkt, osv. kan følgende opleves: Planter: Tyndakset Gøgeurt, 
Ægbladet Fliglæbe og Skælrod. Insekter: Skovrandøje og Grøn Guldbasse. Ligesom 
følgende fugle yngler på øen: Skovhornugle, Natugle, Havørn og Pirol. Geologien er også 
spændende.  
Se folder på nettet: avjf.dk folder Æbelø. 
Mødested og -tid: Lindøhoved 5400 Bogense. P-pladsen for enden af vejen Lindøhoved, 
hvor vadevejen starter, Kl. 11.00. 
Samkørsel: Evt. kørsel aftales med turlederen senest 3 dage før, pris 50 kr.   
Turens varighed: Ca. 6 timer. 
Distance: Vadning 2 x 1,5 km, tur på land ca. 9 km - alt i fladt terræn. 
Tilmelding og betaling: Kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger for Vejle, 
Fredericia og Horsens, ingen tilmelding og turen er gratis. 
Medbring: Frokost og eftermiddagskaffe /te, kikkert og fodtøj du vil udsætte for en 
vadetur, evt.  nogle kraftige sokker eller sandaler, gammelt fodtøj, waders eller blot bare 
tæer - vi lægger evt. gods samlet, når vi når frem, så vi ikke skal slæbe det med rundt. 
Vandstand lidt over knæhøjde, alm. støvler er uegnede.  
Turleder: Lars Kromann-Larsen. Mobil: 40 41 16 96. 
Bemærkninger: Hunde kan ikke medbringes. 
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Arrangører: Naturhistorisk Forening Vejle. 
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