Tønballegårds historie
Ejendommen Tønballegård blev samlet ved opkøb af en
række jorder gennem sidste halvdel af 1800-tallet. Oprindeligt bestod Tønballegård af et firelænget bygningsanlæg, hvor det gule hus stammer fra1857. I dag er det
gule hus tjenestebolig. Tønballegård har tilhørt familien
Glud i årene 1860-1981. De eksisterende længer er opført
i 1875, og hovedbygningen er opført i 1886-88 af Gustav
Glud. Der er opsat en mindesten i parken.
I bunden af Teglværksdalen lå i sidste halvdel af 1800-tallet et teglværk, som forsynede oplandet med mursten.
Tønballegård er opført af mursten fra dette teglværk.
Naturstyrelsen erhvervede gården i 1981, og bygningerne
blev fredet i 1987.
Tønballe Naturcenter åbnede i 1996, og Naturstyrelsen
har løbende foretaget gennemgribende renoveringer af
såvel hovedbygning som gårdens udlænger.

Tønballe Naturcenter
Tønballe Naturcenter er et videns- og oplevelses
center om natur- og miljøforhold, som drives i
samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hedensted,
Vejle og Billund kommuner. På centeret undervises
skolebørn og der arrangeres kurser for institutionspersonale og erhvervsfolk med udgangspunkt
i områdets natur og miljø. På centret er ansat
naturvejledere.
Færdsel i området
Du må færdes til fods overalt, dog ikke i de indhegnede
områder. Du må cykle på alle veje og stier, men vis hensyn
over for skovens øvrige gæster.
Hund i snor
Af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster skal hunde
holdes i snor i skoven hele året. Hunden må gå løs på
strandbredden i perioden 1. oktober til - 31. marts, som
er uden for fuglenes yngletid. Hunden må føres uden
snor i hundeskoven, som er placeret langs indfaldsvejen til
naturcentret. Husk at hunden skal være under kontrol.
Landskabsudstilling
Du er velkommen til at besøge landskabsudstillingen på
Tønballe Naturcenter. Udstillingen fortæller om livet på
herregården, forsvarsanlæg ved kysten, områdets specielle
geologi og meget andet. Der er gratis adgang til udstillingen, som er åben alle dage kl. 8-19. Indgang fra gårdspladsen.

På naturcenteret findes
• En naturlejrskole med plads til 48 personer
• En naturskole
• Et kursuscenter med bl.a. storkøkken, spisestuer, mødelokaler og konferencerum.
Naturcenteret er kun åbent for aftalte arrangementer. Dog er der offentlig adgang til landskabsudstillingen og de offentlige toiletter i gavlen på
den ene længe.
Shelterpladsen og grillpladsen må kun benyttes
efter forudgående booking på naturcentret.
Naturvejledning, udflugter og kurser arrangeres efter aftale. Der skal søges om tilladelse til at afholde
større arrangemneter i området.

Tønballe Skov
Skoven ligger syd for Snaptun ud til Hjarnø Sund ved indsejlingen til Horsens Fjord og består overvejene af løvskov.
Det 73 hektar store naturområde drives naturnært i en
mosaik af skov, strandeng, græsningsskov, overdrev og
enge.

Træffetider og reservation: Arrangementer kan bestilles på centerets telefon 75 68 38
48, kontortid hverdage kl. 8-9 eller via mail
toenballe@nst.dk. Læs mere på www.toenballe.dk
eller www.nst.dk
Adresse: Tønballe Naturcenter, Tønballevej 1,
Snaptun, 7130 Juelsminde.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk
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Tønballe Naturcenter drives af
Naturstyrelsen Trekantsområdet
Førstballevej 2, 7183 Randbøl
Tlf.: 72 54 30 00
www.nst.dk
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Snaptun

De mange døde træer i skoven er en vigtig del af naturplejen, idet de udgør levesteder og føde for mange insekter og fugle. Bl.a. nyder flagspætten stor gavn af de døde
træer. I den tidligere juletræsplantage ved indfaldsvejen er
der etableret hundeskov.
Det 22 meter dybe Hjarnø Sund er den eneste adgang
for skibe til Horsens Fjord, og sundet havde stor militær
betydning for herredømmet over Horsens. Gennem tiden
har her ligget tre forsvarsanlæg, bl.a. Svenskeskansen,
som er placeret på et højdedrag i Tønballe Skov.
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Strandengen
Strandengen nedenfor naturcentret er skabt i løbet af
de sidste 50 år, hvor storme fra øst har nedbrudt dele af
Hundshage og ført sand og sten ind i bugten. Bølgeslaget
har kastet materialet op i strandvolde, som langsomt har
afsnøret hele bugten. En vandretur langs kysten giver
udsigt til i alt syv øer. Mod vest og nord i Horsens Fjord
ses Vorsø, Alrø og Hjarnø. Mod øst i Kattegat aftegner
Endelave sig. Bag den strækker Samsø sig langt mod nord
og kan skimtes fra skrænterne i godt vejr. Længst mod
syd ses Æbelø og Fyn.
Stenalderspor
I Ertebølletiden for omkring 7.000 år siden har området
været et godt sted at bo for stenalderfolket. På stranden
findes mange spor i form af flækker og afslag. Hvis du
er heldig, kan du finde pilespidser og økser. De mange
opskyllede østersskaller stammer fra køkkenmøddinger,
som i dag ligger ude på det lave vand, fordi kystlinjen har
ændret sig gennem tiden.
I ældre stenalder var østers meget almindelige i Horsens
Fjord, da havet dengang var varmere end nu.

Forsteninger
På stranden omkring Hundshage findes bl.a. mange forsteninger i limonitsandsten, der er ca. 20 mill. år gamle.
Stenen er dannet i havbunden, der dengang dækkede
området. Oprindeligt er løst ler og sand bundet sammen
af en udfældet jernforbindelse og har omsluttet de muslinger og snegle, som levede på den tid. Der er også gjort
flere fund af hajtænder, der stammer fra den 15 m lange
Megalodon, der levede i havet for 1,5-20 mill. år siden.
Friluftsfaciliteter
Der er afmærket en 3 km lang rute i området, som fører
igennem det varierede landskab omkring naturcentret. I
kort afstand fra naturcentret findes en lejrplads med tre
shelters, bålplads, bord og bænke. Ved stranden nær
Svenskeskansen findes en primitiv teltplads, som er en
blandt et sammenhængende netværk af kystlejrpladser.
Denne plads kan frit benyttes. Tæt på naturcentret findes
en grillhytte med tilhørende legeområde og boldbane.
Shelters og grillhytte bookes gennem naturcentret.
Orienteringsløb i skoven: I skoven er opsat 30 faste
orienteringsposter, som er led i et landsdækkende projekt
gennem Dansk Orienteringsforbund. Oplysninger og kort
kan findes på www.findveji.dk.
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