JELS SØER OG SKOVE

Bliv guidet på mobilen
På VisitVejen Appen finder du
kort og beskrivelser for:
• Jels Planetsti, der fortæller
om Solsystemet.
• Evolutionsruten, som fortæller om universets udvikling.
• Cykelrute i Jels-området.
• Bykort over Jels.
Find appen gratis på Google
Play og i App Store.
Prøv også at søge på ’Jels’ på
www.visitvejen.dk og se de
gode oplevelser stå i kø.
De første mennesker i Danmark
Da Weichsel-istiden slap sit tag i
Danmark for godt 14.000 år siden,
kom rensdyrjægere til tundraen
omkring Jels. Det var et barsk
klima, og rensdyrjægerne var her
kun om sommeren.

Jels Søerne og Skovene
Her er en skøn naturperle med dybe søer omkranset af bøgeskov. Du kan sætte din egen kano eller kajak i Jels Nedersø og Jels Midtsø, bade ved Jels Søbad eller nyde en rolig stund på Jels Voldsted.
Landskabet omkring Jels er dannet under sidste istid, hvor hovedisrandslinjen strakte sig ned
gennem området.
Jels Søerne er opstået i bunden af
en lille tunneldal. Skovene er rester af den engang mægtige Farrisskov, som helt op til 1700-tallet

Løvfrøen klatrer i træer
I vandhuller omkring Jels finder
man som det eneste sted i Vejen
Kommune den sjældne Løvfrø. På
lune aftener i maj kan man høre
den kvække efter solnedgang.
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Med sin stærke grønne farve og
hæfteskiver på fødderne, ligner
den noget fra de tropiske regnskove.

strakte sig tværs over Jylland.
Skoven består primært af bøg og
arealer med blandet skov. Skoven er offentlig. Du kan vælge at
følge flere stier rundt i skovene,
og en del strækninger går tæt ved
søbredden.

Uden for yngletiden opholder den
sig i buske som brombær, tjørn og
hassel og gerne i en højde af en
meter eller mere.

Du kan blive klogere på størrelsesforhold og afstande i vores
solsystem ved at gå en tur på Jels
Planetsti. Eller du kan teste din
kondition på Sundhedssporet.

Der er fundet bopladser ved
Jels Oversø og ved Slotseng lidt
længere sydpå. Ved Jels blev der
fundet over 1.000 flinteredskaber
fra det, man kalder Hamburg-kulturen.

Jels Søerne og Jels Skovene

Parkering ved Jels Søbad, Søvej 5a eller ved Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Rødding
Ruten rundt om Midtsø starter ved Jels Voldsted og er 3,4 kilometer lang
Planetstien starter ved Solen på Søvej 36, 6630 Rødding og er cirka 3 kilometer lang
Der er mulighed for at gå flere forskellige rundture i skovene
Der er flere borde-/bænkesæt
Læs mere på www.vejen.dk/jelssøerogskove

Brug vandet
Få en dukkert i Jels Nedersø ved det indbydende Jels Søbad - i skolernes sommerferie er der livredder til stede. Læs mere på
www.vejen.dk/jelssøbad
Du kan også bevæge dig ud på vandet i Nedersø og Midtsø i kano,
kajak eller robåd, enten din egen eller en lejet - læs mere om reglerne og hvor du kan leje en kano på www.friluftsvejen.dk.
Du kan også smide fiskesnøren i Nedersø og Midtsø - læs mere om
reglerne på www.jels-fiskeriforening.dk

Der er flere steder borde-/bænkesæt og grill, som du gerne må
bruge.
Løvfrø
Foto: Biopix

Løvfrøen er Danmarks mindste frø
med en størrelse på 3,5-5 centimeter. På trods af den beskedne
størrelse kvækker den højt.
Se mere: www.vejen.dk/rignatur
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