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Engelsholm Slot Knud Brahes slot fra 1593, der arkitektonisk har hentet inspiration fra et slot i Bourgogne
i Frankrig. Løgkuplerne blev tilføjet af Gerhard Hansen
de Lichtenberg i 1737. Siden 1940 højskole. Der er ikke
adgang for offentligheden til slottet..
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Barokhaven Slottets barokhave blev etableret i
1737 af Gerhard Hansen de Lichtenberg med symmetrisk anlagte bede, plæner og damme. I 2009 blev
den gamle barokakse genskabt med terrassehaver
og trappeanlæg.

Udsigtsbroen ved bådehuset Herfra har du
en skøn udsigt over søen og fem løgkupler - fra Engelsholm Slot til Nørup Kirke, der også har en løgkuppel.
Mange andefugle ved søen. Du kan være heldig at
møde isfuglen.
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Madpakkehuset Godt picnic-stop med bænke
og borde til ca. 50 mennesker. Der kan tændes bål
og grilles.
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Nøddehaven Oprindelig en nyttehave til slottets
husholdning. Nu en flot avnbøg-allé og cypresser plantet i 1930’erne.
Træfigurer fra H.C. Andersens Fyrtøjet
Se træfigurer af heksen, soldaten, skattekisten og
hunden med øjne så store som tekopper.
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Langs Vejle Å Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø,
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Udsigtspunktet Fantastisk udsigt over søen og
skoven. I baggrunden ses Nørup Kirke med de karakteristiske løgkupler.
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Badestedet Her mellem træer og siv langs søbredden er der en behagelig - lidt mudret - sandbund
og lav vanddybde, hvor også mindre børn kan føle sig
trygge.

og her på åens første spæde løb til Vejle Fjord er der
en dejlig strækning gennem skov og åbne engarealer.

Praktiske oplysninger
Engelsholm Skov har det hele. Flot bøgeskov. Åbne arealer
med eng og hede. En umanerlig flot placering ved Engelsholm
Sø. Og så er her endda et slot med fire hjørnetårne med løgformede kupler og spor efter en nydelig barokhave.

Engelsholm Skov

Areal: 151 hektar (ca. 1,5 km²). Heraf udgør søen 44 ha.
Beplantning: Bøg, avnbøg, eg, hasselbuske, cypresser,
douglasgran m.m. Også åbne områder med hede og eng.
Dyreliv: Egern, rådyr, stor flagspætte. Omkring søen andefugle,
isfugle, fiskeørne, knopsvaner, toppet lappedykkere m.fl.
Der er ikke offentlig transport til Engelsholm Skov. Benyt
busrute 43 eller 143 til Ny Nørup mellem Billund og Vejle.
Fra Ny Nørup er der en gåtur på ca. 1 km til Engelsholm
Skov og ca. 2 km til Engelsholm Slot. Køreplan hos Sydtrafik.
Hunde skal altid være i snor. Undtagen i den 2 hektar
store hundeskov i den sydlige del af Vesterskoven, hvor
hunde må løbe frit, hvis du kan kalde den til dig.
Der er ikke handicap-faciliteter i Engelsholm Skov. En del
af de store skovveje og skovstier kan klares af kørestole
under normale vejrforhold. Vær opmærksom på, at
nogle stier er stejle og ikke egnet for kørestolsbrugere.
Fiskeretten i Engelsholm Sø er udlejet til Nørup Randbøl
Sportsfiskerforening (www.nrsf.dk). Der kan købes dagskort til fiskeri og leje af båd i Dagli’ Brugsen, Billundvej 35,
Ny Nørup, tlf. 75 88 30 38.
Det er ikke tilladt at sejle med egen båd, kajak eller
lignende på søen.
Engelsholm Skov har et madpakkehus med plads til
ca. 50 personer ved borde og bænke. Der er også bålplads og grill.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale guide til
Engelsholm Skov på www.nst.dk/engelsholm.
Se også www.udinaturen.dk for flere naturoplevelser.

Engelsholm Skov

www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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