
SMIDSTRUP – SKÆRUP OMRÅDET 

Hvis du flytter til Smidstrup eller Skærup vil du helt sikkert blive glædeligt overrasket. 

I Smidstrup/Skærup vrimler det med aktive borgere og et væld af foreninger. Vejlaug, 
sportsforeninger, spejdere, KFUK for unge og yngre, sangkor, byfestråd osv. osv. Også omkring 
kirken er der stor aktivitet. Nye borgere bliver budt velkommen og inddraget i områdets aktiviteter, 
hvis de har lyst. 

Den årlige byfest (www.smidstrupbyfest.dk) byder på en lang række aktiviteter, på revy, bankospil, 
dukketeater ringridning, alkoholfri fest for de unge og mere fugtig fest for byens voksne 
indbyggere. Alt sammen arrangeret af lokale borgere, altså en byfest, hvor overskuddet går til 	  	  	  	  	  	  	  	  	  
lokale formål, da ingen udenforstående skal tjene på festen.	  	  

BOVBALLE	  MØLLE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

	  

	   	  

	   	   	   	   	  	  Bovballe	  Mølle	  

Området omkring Smidstrup/Skærup er 
kendetegnet ved at være et landbrugsområde, der 
ofte afbrydes af skove, moser og mod syd en 
enkelt – ikke aktiv – vandmølle. Netop her ved 
Bovballe Mølle er diverse spærringer fjernet og 
åen er lagt om, så fiskene igen kan gå op og 
lystfiskere kan få gang i fiskestængerne.   

	  

Rhinens	  Knæ	  

I skovene omkring Smidstrup/Skærup er der 
mulighed for vandreture. I Smidstrup Nederskov i 
nærheden af Bovballe Mølle  kan et udflugtsmål 
være det flotte område ved Rhinens Knæ hvor 
bækken bugter sig. 

	  



	  

  RØD GLENTE OG ANDRE FUGLE  

         

                                                                     
Rød Glente	   

NATUROMRÅDE VED SKÆRUP Å 

Et stort område bag Skærup kirke langs åen er under omdannelse til eng, og her vil der garanteret 
opstå en spændende flora, måske med overraskelser, for vi ved ikke, hvilke arter, der vil vise sig. 

Der er parkeringsplads ved Søndermarksvej for enden af 
området, og derfra kan man gå  langs skoven og åen og nyde 
engområdet.  

LØVFRØERNE I TIUFKÆR 

Især i Tiufkærområdet kan man finde den sjældne lille lysegrønne løvfrø med den meget 
karakteristiske kvækken. Løvfrøen findes ellers på Bornholm og nu også i Aarhus, som har hentet 
en population netop i vores område. Frøen er svær at få øje på, men meget nem at høre.            

Frøens kvæk kan til tider lyde som en ands rap. 
Ofte har man en fornemmelse af at der er en meget 
stor population af løvfrøer, selvom der måske kun 
er 2-3 par. Frøernes kvækken kan høres fra 
april/maj måned, så snart de lavbundede vandhuller 
når en fornuftig temperatur, og indtil Sankt Hans.                                                                                   
.                                                                                                          
Fra den nordlige side af Tiufkærvej kan man finde 
grusvejen, der fører til Ulvemosen. Ulvemosen har 
sit navn fra fortællingen om, at den sidste ulv i det 
sydlige Jylland blev fundet i denne mose for mkring 

Er du fugleinteresseret og har øjnene med dig, 
kan du se et væld af småfugle, ravne, hvis 
kalden ligner kragens, men er langt dybere samt 
flere forskellige rovfugle, bl.a. rød glente, som i 
fredningssammenhæng er Vejle kommunes 
særlige ansvar. Alle rovfugle er totalfredede, 
men vi oplever alligevel, at glenter og duehøge 
nedskydes.  Desværre. Vi har jo alle et fælles 
ansvar for, at dette ikke sker. 

Skærup	  Kirke	  
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Skærup	  Å	  



	  

200 år siden. Også her findes de sjældne løvfrøer, som især kvækker på den modsatte side af 
Tiufkærvej nede i Åkærlunden. Ulvemosen er privatejet, men der er stier, man kan gå på.  

Landsbyens hjerte, gadekæret eller Kaptajnsdammen, som den hedder, er opkaldt efter en Kaptajn 
Bylow der boede i den nærliggende gård eller i Dambo i slutningen af 1700 tallet.  
Fra de ældste tider har landsbyen heddet "Fredskær", men da Kong Hans, ca. år 1500, var på en af 
hans utallige jagter her, glemte han sine handsker her ved gadekæret. Da de kom tilbage efter dem, 
var de væk og han udbrød forbitret: "for evigt skal denne landsbys navn være Tiufkjær og den, der 
bruger det gamle navn skal bøde med en fuldvoksen okse til statskassen.  

 Kaptajns-egen midten i bymandens sten blev plantet på Chr. X 70års fødselsdag, den 26. september 
1940 af Anders Hansen på Stokkebro.  

 Dronninge-egen, der står i den sydlige spids blev plantet den 3. juni 1990 i anledning af Dronning 
Margrethes 50års fødselsdag.  

 Der er en stor bestand af løvfrøer i Åkærlunden, hvorfra de har spredt sig hertil.  

 Også ulvene trivedes her - egnens sidste ulv blev sparket ihjel af en hest i ulvemosen, hvor der 
fandtes en ulvefælde. Det var sidst i 1700-tallet. 

	      MINI ZOO MED MANGE SPÆNDENDE DYR  I SKÆRUP 

 

I Skærup er der 
mulighed for via 
Søndermarksvej at gå en 
tur i skoven og måske 
samtidig tage sig tid til at 
besøge Skærup Mini Zoo 
(www.skaerup-zoo.dk).    

Find	  vej	  til	  Ulvemosen	  	  

Hvor	  Tiufkærvej	  deler	  sig	  i	  to	  skal	  du	  
tage	  den	  nordlige,	  som	  er	  en	  grusvej.	  
På	  kortet	  kan	  du	  til	  højre	  for	  vejen	  se	  et	  
levende	  hegn	  et	  stykke	  henne,	  og	  langs	  
det	  hegn	  går	  stien	  til	  ulvemosen,	  som	  
på	  kortet	  ses	  som	  et	  skovområde.	  



 

                                                                                                    

                   

GEO-CACHES 

I området omkring Smidstrup/Skærup er placeret flere geo-caches som giver muligheder for at lære 
området at kende. Se www.geocaching.dk for yderlig info. 

- See more at: http://xn--smidstrup-skrup-8lb.dk/nyheder/single/omraadet/#sthash.56edj6HJ.dpuf	  
	  

	  	  

	  

	  

Hvert år byder Skærup Mini 
Zoo på nye dyreunger. I 2014 
var der kænguruunger. For de 
mindre børn er klappegederne 
med de mange kid et hit.  


