
Ørreden har det godt i Højen Bæk 
Kirkestien går langs et af Danmarks reneste vandløb, Højen 
Bæk.
Her lever en naturlig bestand af havørreder, der er vokset be-
tydeligt de seneste årtier. Mindre forurening fra landbruget, 
renset spildevand og fjernelse af fiskespærringer er årsagen 
til den positive udvikling. I november og december svømmer 
hundredvis af havørreder langt op i vandløbet og gyder deres 
æg på strygene.

Legeplads for børn og ørreder
Med en blå cirkel på kortet er markeret et lege- og plaske-
område. Her er lagt sten og grus ud, så fisk og vandløsdyr 
tiltrækkes. Her kan du undersøge dyelivet i åen. Allerede i 
2009, et halvt år efter at området blev lavet, begyndte yngel af 
ørreder at pile rundt mellem stenene.

Eng er agers moder
Langs Kirkestien ser du lavtliggende enge og på skrænterne 
overdrev. Det er græsarealer, der i århundreder har været 
drevet med afgræsning og høstet. Det gamle udtryk: Eng 
er agers moder, hentyder til, at nærringsstofferne fra den 
frodige eng gjorde ageren frugtbar. Køerne blev fodret med 
engenes græs og hø, køernes møg endte sidenhen som gød-
ning på agermarken. Høslæt efterfulgt af græsning, udvikler 
tit et meget varieret blomsterflor på engen, f.eks. trives maj-
gøgeurten rigtigt godt med denne driftsform. 

Sjælden rigdom af dyr og planter
På skrænter, hvor jorden ikke kan 
dyrkes, finder du overdrevene. Det er 
tørre og åbne arealer, hvor kvæg, heste 
og får har græsset i mange år, nogle 
gange flere hundreder. Græsningen 
holder træerne væk og giver plads til 
en rigdom af blomster.

Blomsterne tiltrækker mange insekter, 
især sommerfugle. Du kan finde ca. 
1/3 af Danmarks vilde planter på over-
drev, og over halvdelen af Danmarks 
sommerfugle. Også sjældne svampe 
vokser på de værdifulde overdrev, 
f.eks. de farvestrålende vokshatte. 
Mindre end 1 % af kommunens areal 
er overdrev, ca. 800 hektar.

Tre flotte vandløbsfugle
Tre, ikke helt almindelige fugle, lever 
ved Højen Bæk.
Hele året kan du være heldig at se 

isfuglen. Som en lille jetjager, i hurtig flugt langs åen, jager 
den og styrtdykker i åen efter fisk, mens den ofte udstøder 
høje skrig.
Også bjergvipstjerten kan du se hele året. Den er gul på 
brystet, har en grå ryg og en lang hale, som den konstant 
vipper med.
Vandstæren ses først og fremmest om vinteren, hvor de 
kommer på træk fra Norge og Sverige. Den sidder tit på en 
sten ude i vandet, hvor den nikker og viser den store hvide 
hagesmæk frem.
Isfugl og Bjergvipstjert yngler ved Højen Bæk, og vandstæ-
ren yngler med års mellemrum.
Kirkestien, vandhullet og lege- plaskeområdet er lavet i 2008 
på initiativ af lokalrådet i Højen. Vejle Kommune har finan-
sieret anlæg af sti mm.

Kortbordet er udarbejdet af
Vejle Kommune i samarbejde med lokalrådet i Højen

Kirkestien ved Højen Bæk

Højen Bæk begynder ved Mejsling Kær i en dyb og snæ-
ver smeltemvandsdal, dannet under sidste istid for ca. 
15.000 år siden. Bækken er ca. 15 km lang, og snor sig 
sydøst om Højen by, hvor den løber videre mod nord 
til Vejle Å. Højen Bæk er som en bjergbæk, med et stort 
fald og kraftigt rindende vand, der iltes effektivt.

Som det eneste sted i Danmark lever døgnfluen Rhitrogena 
germanica i Højen Bæk. Den har en flad kropsform, der er 
tilpasset livet i det hurtigt strømmende vand. Døgnfluen har 
levet her, siden den indvandrede syd fra kort efter sidste istid. 
Man finder også over halvdelen af landets 25 slørvingearter i 
bækken, samme med døgnfluer og vårfluer.


