Oplevelser i Faaborg området
”Natur”
Fra storslået landskaber i De Fynske Alper over det småbakkede forland og til øhavets stemningsfulde naturoplevelser. Faaborgområdet byder på mange og meget
varierede oplevelser. Men fælles for dem alle er, at de er berigende for den
besøgende.
Svanninge Bjerge
Bedst adgang fra: P-pladser på Odensevej gennem Svanninge
Bakker.
Svanninge Bjerge er Danmarks første nationale natur- og
landskabshistoriske monument, som i kraft af sin geologiske
historie byder på helt enestående natur- og kulturværdier, der for
første gang i Danmark er lokaliseret i et og samme landskab.
Svanninge Bjerge er ejet af Bikubenfonden, men der er offentlig
adgang fra kl. 6 om morgenen til en time efter solnedgang.
Med de omliggende statsejede arealer er området det største
sammenhængende skovområde på Fyn. Svanninge Bjerge er på
464 hektarer (4,64 km2) og inkluderer Lerbjerg, der med sine 126
meter over havet er et af Fyns højeste punkter.

Tæt på finder du:
Natur: Svanninge Bakker,
Sollerup skov og Arreskov sø
Mad/drikke: Skovlyst,
Dalkilden, Tit Ind
For børn: Gåsebjergsand
Naturlegeplads

I løbet af foråret 2007 finder en ny kvægrace vej til Svanninge
Bjerge, hvor der bliver etableret ca. 50 hektar med overdrev, som
skal afgræsses af knap 20 eksemplarer af den walisiske kvægrace,
Welsh Black. Racen har i flere tusinde år udviklet sig i en natur,
der i nogen grad minder om Svanninge Bjerge.
Flere informationer på www.svanninge-bjerge.dk.

Svanninge Bakker
Bedst adgang fra: P-pladser på Odensevej gennem området.
Området er et afvekslende skov- og naturområde nær Faaborg.
Landskabet er meget kuperet med forskellige naturtyper som
overdrev, løvskov, nåleskov, rørskov, mose, eng, vandhuller, søer
og vandløb. Her findes mange forskellige planter og dyr, bl.a.
klatrende lærkespore og hasselmus. Desuden er der mange
kulturspor i form af jorddiger og stengærder, samt i Kistrup Skov:
Johan Ludvigs Kafé + Bed & Breakfast
Oplevelser – Natur
Revideret 22-06-07

Side 1

Tæt på finder du:
Mad og drikke: Skovlyst,
Dalkilden
Natur: Sporet ved Hovvejen
(Spor i landskabet)

Højryggede agre, der vidner om den landbrugsdrift, der blev
praktiseret op gennem middelalderen og indtil begyndelsen af
1800-tallet.
1953 blev de centrale dele af Svanninge Bakker fredet for at
genskabe det åbne landskab, som det havde været før
tilplantningen. Siden 1970 har Fyns Amt og Fyns
Statsskovdistrikt opkøbt større arealer i Svanninge Bakker for at
genskabe det åbne landskab og for at give befolkningen lettere
adgang til området. I dag er der ca. 32 ha overdrev med en meget
varieret vegetation, der igen giver gode muligheder for et rigt
insektliv. Selv om området ikke besidder tidligere tiders meget
varierede insektfauna, er området dog fortsat af national
betydning for insekter. Yderligere kan man finde alle danske arter
af krybdyr i området, ligesom hasselmusen forekommer her.
Overdrevsprojektet vil resultere i det største samlede
overdrevsareal på Fyn.
Flere informationer:

Sporet i Hovvejen
Bedst adgang fra: Østrup (mellem Trente Mølle og Radby).
Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede
mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke
er tilgængelig for offentligheden.
Den afmærkede rute, Østrup-Svanninge Bakker, er ca. 5 km lang.
Ruten kan benyttes fra begge retninger. Sporet i Hovvejen er
forbundet med stisystemet i Svanninge Bakker, se Skov- og
Naturstyrelsens folder nr. 68 »Svanninge Bakker« eller
www.naturnet.dk.
Hovvejen fra Svanninge til Østrupgård eksisterer i dag kun på
enkelte strækninger. Sporene af den oprindelige hovvej ligger i
jorden på markerne og beretter gennem bevarede
hoveriprotokoller om hovbøndernes liv og færden frem til
udskiftningen af Svanninges gårde der begyndte i 1801 hvor
hoveriet blev afløst af en pengeydelse.
Flere informationer på www.spor.dk og foldere ved adgang til
stien.

Arreskov Sø
Bedst adgang fra: P-pladsen ved Sollerup (adresse).
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Tæt på finder du:

Arreskov Sø er Fyns største. Ved søens vestbred findes resterne af
et voldsted fra Middelalderen og samme sted er der opført et
fugletårn, hvorfra det rige fugleliv kan iagttages. Der er blandt
andet mulighed for at se havørne, idet et par havørne begyndte at
yngle her i 1998, hvor de fik to unger på vingerne.
Arreskov Sø og dens nærmeste omgivelser blev fredet i 1995 og
siden er arealet plejet ved rydning af krat og afgræsning for at
sikre og udvide de planterige enge og kær, der omgiver søen.
Denne drift har bevirket, at orkideerne majgøgeurt og kødfarvet
gøgeurt kan ses blomstre i maj-juni. Der er også sket forbedringer
i befolkningens muligheder for at færdes i området.

Natur: Svanninge Bjerge
Bakker

Flere informationer i ”Svanninge Bakker”, Vandretursfolder nr.
68 fra Miljøministeriet

Brændegaard Sø
Bedst adgang fra:
En af Nordeuropas største skarvkolonier er ved Brændegård Sø.
Der særprægede fugle opleves bedst om foråret, når der er fuld
aktivitet i kolonien. Skarven kommer hertil sydfra i februar/marts
og er væk igen i august/september. Da skarvens ekskrementer er
ætsende og indeholder mange næringsstoffer, er mange af træerne
gået ud og søvandet næringsrigt. Brændegård Sø er meget
lavvandet, og et godt tilholdssted for fugle ud over skarven. Man
kan endda være så heldig at se havørne.

Nørresø
Bedst adgang fra: P-plads (Brændegaardsvej, Korinth).
Nørresø ligger smukt omkranset af skov og fra stien rundt om
søen har man fint udsyn til den bugtede søbred og de små øer.
Den op til 6 m dybe sø er en typisk morænesø, hvor vandet
udfylder de laveste dele i det stærkt kuperede landskab. Den
afmærkede rute på 6 km rundt om Nørresø starter ved P-pladsen.

Katterød Rev
Bedst adgang fra: Ny Holstensprøve (sidevej til rute ), derfra
langs stranden.
Kun få dage om året (som regel om efteråret) er det muligt for
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Tæt på finder du:
Natur: Nørresø

Tæt på finder du:
Kulturhistorie: Brahetrolleborg
Vandmølle
Haver: Rhododendronparken
Mad/drikke: Johan Ludvigs
Kafé + Bed & Breakfast,
Korinth kro
Cykeludlejning: Johan Ludvigs
Kafé + Bed & Breakfast

Tæt på finder du:
Kunst: Katterød
Kunsthåndværk

alvor at opleve Katterød rev på stedet. Nemlig når naturkærfterne
”tømmer” Fåborg fjord for en stor mængde vand.

Trente Mølle
Bedst adgang fra: Rute 335 mellem Fåborg og Brobyværk.
Bakket område med mølledamme og skov. Der har været
vandmølle ved Trente siden begyndelsen af 1600 tallet. I 1887
blev der indrettet bageri og konditori i vandmøllen. Driften af
vandmøllen blev indstillet i 1905 og alt mølleinventar solgt.
Vindmøllen blev opført i 1872, som supplement til vandkraften.
Indtil 1930 var der foderstofforretning i vindmøllen, men til
møllebakken. St. Olufs Kilde er hellig og vandet skulle være godt
mod skavanker. Prøv at smage vandet, der løber ud af løvens gab.
Afmærket gåtur på 1,5 km.

Tæt på finder du:
Natur: Trebjerg
Kulturhistorie: Østrupgaard

Flere oplysninger på www.trente.dk

Trebjerg
Bedst adgang fra: Vejen mellem Trente Mølle og Håstrup.
128 m over havet har du fra Trebjerg en flot udsigt over
landskabet, og ikke mindst øerne i Helnæsbugten. 600 m
nordligere, ved den offentlige vej, ligger Dronningeudsigten, hvor
Margrethe 2., for få år siden gjorde holdt. En nordmand »besteg«
dette bjerg og skrev siden hen: »Hvem behøver lykkepiller så
længe Trebjerg findes? Sådanne fjeldtoppe burde kunne fås på
recept!«

Tæt på finder du:
Natur: Trente Mølle
Kulturhistorie: Østrupgård

Damsbo Skov
Tæt på finder du:
Mad/drikke: Falsled kro,
Havnekiosken

Bedst adgang fra:
700 år gamle ege.

Tæt på finder du:
Mad/drikke: Havenkiosken
Bedst adgang fra: Ø-færgen Avenakø/Lyø sejler fra Faaborg.
Udflugtsmål: Avernakø Geder
Cykeludlejning:
Fra sidst i april til lidt ind i juli kan man på varme dage og aftener
høre klokkefrøen kvække. Hvis mange mange klokkefrøer
kvækker i samme vandhul kan lyden på afstand mind eom fjerne
kirkeklokkers bimlen. Bestanden af klokkefreør på Avernakø er

Avernakø
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én af kun 8 tilbageværende i Danmark.
Læs mere i ”Oplevelser i Faaborg området: Det sydfynske ø-hav”

Lyø
Bedst adgang fra: Ø-færgen Avernakø/Lyø sejler fra Faaborg.
Læs mere i ”Oplevelser i Faaborg området: Det sydfynske ø-hav”

Tæt på finder du:
Mad/drikke: Lyø kro
Cykeludlejning:

Bjørnø
Bedst adgang fra: Færgen Lillebjørn sejler fra Faaborg.
Bjørnø er en af de mindste øer i det sydfynske øhav. Man kan
spadsere rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade
strandenge med fugleliv og høje klinter, og smukke udsigter mod
fastlandet. Der er levende hegn, stendiger og i den lille landsby
smukke gamle bindingsværksgårde. En lang række ande- og
vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. Det
tager en lille halv time med færgen, der ikke medtager biler.
Læs mere i ”Oplevelser i Faaborg området: Det sydfynske ø-hav”

Svelmøerne
Bedst adgang fra: I Åstrup på Svendborg-Fåborg-landevejen
drejes mod Nakkebølle og herefter helt ud til kysten. Der er
skiltet til Svelmø. Følg eventuelle parkeringsanvisninger.
En tur fra Fyn gennem det lave vand fører dig ud til et lille øparadis, hvor det vrimler med ynglende måger og terner hele
sommerhalvåret. To familier ejer Svelmø og jorden. Der har
været konflikter med besøgende og ejerne, men færdsel langs
stranden og på uindhegnede, uopdyrkede arealer er tilladt. Du må
også tage ophold for picnic, badning m.v. Hold dig på afstand af
de private beboelser.

Bøjden Nor
Bedst adgang fra: Ad Dyndkrogvej til P-plads ved sydenden af
noret, hvorfra en sti leder til skjulet.
Fuglereservat med god mulighed for at opleve mange forskellige
ynglefugle. I Noret yngler ca. 45 forskellige fuglearter. Der er øer
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Tæt på finder du:
Mad/drikke: Bøjden kro,

i Noret, hvor fuglene kan yngle i fred for ræve og andre rovdyr.
Mange ænder fra Nordeuropa og Rusland overvintrer.
Bøjden har i mange hundrede år været et vigtigt forbindelsesled
for trafikken mellem Fyn og Als/Sønderjylland. Før dæmningen
blev bygget i 1967 var hele området et stort nor - dvs. en havvig,
der var afspærret med strandvolde ud mod Lillebælt. Kun den
sydlige del har stadig direkte forbindelse til havet. Det er her, de
fleste andefugle holder til.
For at sikre fred og ro til de mange fugle, er der adgangsforbud på
strandengene i reservatet. Men fra observationsskjulet kan man
opleve fuglelivet på få meters afstand. I skjulet er der plancher,
som fortæller om fuglene. Desuden er der adgang og godt udsyn
langs stranden og fra vejdæmningen til havnen.

Sundbakkerne
Bedst adgang fra:
Området er stærkt kuperet og giver besøgende udsigt over
Sundet, Det Sydfynske Øhav og Horne Land. Sundet kan opleves
fra cykelstier, gangstier, udsigtspunkter og rastepladser omkring
søen. Der er borde og bænke i området. Om vinteren er Sundet
skøjtebane for børn og unge.
Søens vand kommer fra kilder og nedbør. Det rene vand giver
gode vilkår for undervandsplanter, som er føde til fugle og
smådyr. Sammen med rørskoven giver søen gode
ynglemuligheder for lappedykkere, ænder, vandhøns, viber og
flere arter af småfugle. Sundet er det eneste sted på Fyn, hvor
både toppet, gråstrubet, lille og sorthalset lappedykker yngler.

Tæt på finder du:
Faaborg by

På opfordring af Danmarks Naturfredningsforening erhvervede
Aage V. Jensens Fonde ca. 30 ha i Sundbakkerne i 2003. Målet er
at etablere et stort græsningsområde og give offentligheden
adgang til bakkerne nær Sundet. Kildevæld og vandhuller skal
genskabes i landskabet. Området skal drives uden brug af
sprøjtemidler og gødning for at mindske udvaskningen af
næringsstoffer til vandmiljøet. Grundvandet og Sundets søvand
skal holdes rent.

Rhododendron-parken ved Brahetrolleborg
Bedst adang fra: Spanget, Korinth (fra hovedvej 8: Kør ad
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Tæt på finder du:
Mad/drikke: Johan Ludvigs
Kafé, Korinth Kro

Spanget 100 m – lige efter åen går en fodsti til venstre)
Den meget store rhododendronbevoksning var tidligere en del af
slotsparken ved Brahetrolleborg. Smuk vandretur (ca. 1½ km)
også uden for blomstringssæsonen, med udsigt over slotssøen til
Brahetrollborg.

Øhavsstien
Bedst adgang fra: Faldsled.
Øhavsstien er en af Danmarks længste vandreruter, en 200 km
lang vandresti der omkranser Det Sydfynske Øhav.
Faldsled - Faaborg – Fjællebroen 39 km
På denne del af stien oplever du Fyns frodige landbrugslandskab,
og de mægtige bakker og dale isen efterlod ved De Fynske Alper.
En afstikker fører til Faaborg, og hovedstien går gennem det
kuperede terræn gennem Svanninge Bakker og Svanning Bjerge
ud til kysten, med spektakulære udsigter ud over Det Sydfynske
Øhav undervejs.
Flere informationer i folderen over delstrækningen kan fås på
turistbureauerne, samt ved de fleste parkeringspladser langs ruten.

Ekstremfattigkær ved Hesbjerg
Bedst adgang fra: Nyborgvej (rute 8) mod nr. 130.
Hvor Øhavsstien går fra mod Faaborg, kan du opleve den
mosetype, der hedder »ekstremfattigkær«. Det er en sjælden
naturtype på Fyn og den kan opleves fra den plankesti, der fører
gennem området.

Sorte Sø
Bedst adgang fra: Holstenshuusvej (mellem Korinth og Diernæs).
Gerup Skov - et stort skovområde, hvor nogle skovstier er
adgangsveje til flere mindre søer, bl.a. Sorte Sø. Den er meget
næringsfattig og derfor botanisk interessant.

Gode udsigtspunkter
Dronningeudsigten ved Trebjerg, Stenlund (mellem Trente
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Mølle og Håstrup). Tilgængelig med bil.
Finstrup kirketomt, Bøgevej (mellem Diernæs og Holstenshus).
Tilgængelig med bil.
Lerbjerg i Svanninge Bjerge. Tilgængelig til fods.
Norden. Midt i Diernæs går en vej af til Norden. Tilgængelig på
cykel eller til fods.
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