
Indvielse af grøn hjertesti i Jægerlund Plantage. 

Lokalrådets hjertesti udvalg, Emmy og Ester, bød velkommen og takkede Peter Borgen fra Billund kommunes natur 

og friluftsliv for et godt og inspirerende samarbejde.  De takkede sponsorerne Søren Tanghus, Niels Tisgaard, Ernst 

Thomsen og Vorbasse Fonden og arbejdsholdet for praktisk hjælp og penge til bænke, borde og indvielsesfesten. 

Endvidere en tak til Jens Mortensen og Kis Cassøe for at få lov hos LEGO til at bruge deres grønne plader på toppen 

af alle stolperne. 

Emmy Schmidt sagde, at det er en stor gave Vorbasse har fået med hjertestien i kommunens skov. Det er svært at få 

armene ned, når vi i dag kan indvi en hjertesti, som hun håber både turister og byens borgere vil blive flittige brugere 

af. 

Peter Borgen fortalte, at det har været en god oplevelse at arbejde sammen med hjertestiudvalget . ” I har kunnet 

byde ind med så utrolig meget energi”. En skov skal bruges, så Peter  Borgen opfordrede skole og børnehave til at 

lave aktiviteter i skoven. Der må bygges huler og arrangeres familieudflugter og hvad man ellers kan finde på. 

Hjertistiudvalgets arbejdshold har sammen med kommunes nytteafdeling fået skabt en fantastik skov, som Peter 

Borgen håber mange vil få glæde af.  En skov, der er til leg og til ro og fordybelse. 

Viceborgmester  Uffe Schmidt sagde tak for invitation og syntes, at det var fantastik, at så mange var mødt op til 

indvielse af den fjerde hjertesti i Vorbasse. Uffe Schmidt nævnte, at den grønne sti er blevet til i et fint samarbejde 

mellem Billund kommune, lokalrådet og borgere, der har gjort et godt stykke frivilligt arbejde. Hjertestierne i 

Vorbasse har meget historie at byde på  året rundt og på Billund kommunes hjemmeside kan man 10 gode råd til, 

hvorfor man skal ud på gå-ture. 

Så blev snoren klippe af Uffe Schmidt og løb og travetur blev sat i gang.  

Undervejs fortalte Peter Borgen og naturvejleder Peer Høgsberg om etableringen af stien og, hvorfor skoven ser ud 

som den gør.  På grund af stormene Bodil og Allan var det nødvendigt at fælde en del træer og plante nyt. 

Nyplantningen blev en blanding af lærketræer  og  omorikagran. Der er et område med en række kæmpe store 

egetræer. Egetræer er et gammelt træ fra før bondestenalderen – et urskovstræ, hvor underskoven var rønnetræer. 

Udenfor skoven er der rester af diger, som man benyttede for at beskytte det, man havde sået  på marken, (ævret) 

mod dyrene uden for ævret. Når digerne har gjort deres gavn og man havde høstet, så ”opgav man ævret” og 

flyttede digerne til en anden mark.   

Billund kommune vil holde øje med skoven og måske igen om nogle år tynde ud i løvtræerne, så de sunde træer kan 

få så gode vækstbetingelser som muligt. 

Turen sluttede med en servering af et let traktement, som Vorbasse Fritidscenter leverede. 

Lokalrådet overrakte en gave til Emmy og Ester for deres store arbejde med hjertestier i Vorbasse. 

Den grønne hjertesti er 3,8 km fra fritidscentret og rundt i udkanten, men tager man alle de små tværgående stier 

med, er der godt 5 km. Der er mange steder mulighed for et hvil på en bænk. 
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