
Stenager Mølle er en lille bækmølle beliggende på nordsiden  
af Vejle Ådal. Vandmøllen er bygget i 1862 og har indtil 

slutningen af 1950’erne fungeret både som mølle og savskæreri. 
Den gamle bloksav eksisterer stadig og er af og til i brug.

I 2009 opsatte møllens ejer et nyt møllehjul og  
Foreningen Stenager Mølles Venner blev stiftet.

I 2015 blev projektet 
”Kanon natur vandmølle i Vejle Ådal” 
afsluttet og indviet

PROJEKTETS FORMÅL
·  Etablere stier mv. ved Stenager Mølle med det formål at åbne 

for offentlig adgang til området omkring møllen.
·  Genneføre en oprensning af mølledammen.
·  Udbygge attraktioner i Vejle Adal, og samtidig skabe adgang 

til nye naturoplevelser i et kuperet område med slugter, enge, 
moser, rigkær, overdrev og kildevæld.

NATUR OG FRILUFTSPROJEKTETS DELELEMENTER
1. Oprensning af mølledammen
2. Genskabelse af rigkær
3. Omlægning af Jennum Bæk samt fjernelse af spærring
4. Etablering af Mølledamsstien omkring Mølledammen
5. Picnicområde
6. Trampesti gennem skovbevokset kildevældsområde
7.  Trampesti gennem engdraget fra Knabberupvej i nord til 

Bindeballestien i syd
8.  Genetablering af høeng syd for Knabberupvej ved rydning  

og grøftning

PROJEKTET BLEV REALISERET MED STØTTE FRA

Foreningen Stenager Mølles Venner
Knabberupvej 164, 7100 Vejle 

Telefon 75 88 11 62 
E-mail stenagerm@profibermail.dk

Ønsker du at støtte foreningens arbejde kan du blive medlem 

ved at kontakte os via ovenstående, hvor du også kan 

rekvirere foreningens vision og vedtægter.

Kontakt os endvidere gerne, hvis du ønsker at besøge møllen.

WWW.STENAGERMOLLE.DK

Stenager Mølle

 S P A R E K A S S E S  
    

Gå ikke glip af...
· Stenager Mølles vinmark med 300 vinplanter
· Isfugl og bjergvipstjært ved Mølledammen
· At nyde din mad i Madpakkehuset 
· At bestige de stejle trapper 
· Udsigten over Mølledam og Rigkær 
· Udsigten over dele af Vejle Ådal
· Kildevæld og kildevældsområdet
· Ørredernes gydepladser i Jennum Bæk
· Hø slet på hø-engene



Vandreture:

Engslugtstien
RØD RUTE: Fra Skibet til Stenager Mølle ca. 900 m

Møllestien
HVID RUTE: En rundtur på ca. 400 m

Kildevældsstien
GUL RUTE: En rundtur på ca. 900 m

Velkommen til Stenager Mølle
Der er offentlig adgang til mølledamsmiljøet, via de afmærkede 
stier og gangbroer samt trapper. 

I det smukt placerede Madpakkehus kan du nyde din medbragte 
mad.

Du kan fortsætte turen op i det kuperede terræn ad Trampe-
stien, som fører til et Kildevældsområde, beliggende i ejendom-
mens nordøstlige hjørne.

I engstykket syd for Stenager Mølle kan du gå ad Engslugtstien 
til Skibet by og til Bindeballestien som går fra kyst til kyst.


