
Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse

Svanninge Bjerge
De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres 
ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier.  Sammen med ridestierne i Svan-
ninge Bjerge og statens skove omkring Sollerup udgør de én af landets smukkeste og 
længste rideruter.

Riderute Sydfyn strækker sig rundt om Brændegård Sø i øst og til Millinge i vest. Det 
samlede riderutenet er ca. 75 km, og fører dig igennem den smukke sydfynske natur og 
storslåede kulturlandskaber. Hvert sted med en historie at fortælle har vi på kortet mark-
eret med et symbol for enten natur eller kulturhistorie. 

Din guidebog er bygget op på følgende måde: 
1. Regler for ridning på Riderute Sydfyn 
2. Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn
3.  Detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Svanninge Bjerge
4. Præsentation af Svanninge Bjerge
5 Beskrivelse af lokaliteter i det valgte område i to kategorier: Natur / kulturhistorie 
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Råd og regler for ridning på Riderute Sydfyn 
Mange mennesker færdes i de sydfynske skove. Nogle er på arbejde, andre nyder naturen. Selv 
om du har købt ridekort, skal du selvfølgelig vise hensyn til alle andre på stierne. 

Du skal følge den mærkede sti. Ruten er lagt, så du kommer gennem spændende natur, og så 
ryttere og andre skovgæster ikke forstyrrer hinanden. Stien fører dig sikkert uden om elektriske 
hegn og færiste. 

Hold god afstand til andre og tag dig tid til en snak, hvis de synes, det er spændende at møde en 
rytter og en hest. Især børn kan få en stor oplevelse, hvis de får lov at hilse på det store dyr, 
mærke, hvor blød mulen er og får et par venlige ord fra rytteren. 

Regler for ridning på Riderute Sydfyn 
1) Ridning og trækning med hest på Riderute Sydfyn kræver gyldigt ridekort. 

2) Adgang og ridning sker på eget ansvar. 

3) Ridekortet er personligt. Årskort skal bæres synligt, dagskort skal forevises på forlangende 

sammen med billedlegitimation. 

4) Ridning er kun tilladt på de afmærkede veje og stier. 

5) Ridning er tilladt fra kl. 6 til solnedgang 

6) Fra 16. maj til 16. juli er ridning kun tilladt kl. 8 – 18. Undtaget er Svanninge Bjerge og 

Naturstyrelsens arealer, hvor der året rundt må rides fra kl. 6 til solnedgang. 

7) På veje skal ridning foregå i midter- eller siderabatten. 

8) Galop er tilladt, hvor vej- og oversigtforholdene tillader det 

9) Ryttere skal vise hensyn til vildtet og det øvrige publikum. Passér andre gæster og eventuelle 

køretøjer i skridt. 

10) Riderute Sydfyn forbeholder sig retten til midlertidig begrænsning af færdselsretten i tilfælde af 

skovningsarbejde, nyanlæg af veje, tøbrud, jagt eller andre aktiviteter på ruten. 

Find information om lukkedage - datoer, hvor hele eller dele af ruten er lukket for ridning. 

11) Riderute Sydfyn forbeholder sig ret til erstatning for skader som følge af ridning i strid med 

reglerne. 

12) Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og i Miljøministeriets Bekendtgørelse om Offentlighedens 

adgang til private Skove skal overholdes. Hovedbudskabet er, at ryttere skal vise ansvarlighed, 

bruge deres sunde fornuft og ride med omtanke. Overtrædelse af reglerne kan medføre 

inddragelse af ridekort og bortvisning. 

13) Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse. 

 
Specielt for Naturstyrelsens arealer: Du må som udgangspunkt ride overalt, og du er velkommen 
hele døgnet. Hvis du kommer til en sti, hvor der er meget blødt, så overvej, om ikke du bør tage en 
anden vej. I perioder med megen regn skal der for eksempel ikke mange ryttere gennem Helvedes 
Hule i Sollerup Skov, før stien er helt umulig at bruge for andre skovgæster.

http://riderutesydfyn.dk/kob-dit-ridekort/lukkedage/
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn og 
detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Svanninge Bjerge 
Nedenfor er vist et oversigtskort over de 75 km ridestier med markering af interessepunkter,  
sti-kryds og parkeringspladser. På den både bliver det nemt at planlægge hvor traileren skal stilles 
og hvad du vil se på turen. 

Du får også et mere detaljeret oversigtskort over Svanninge Bjerge, kun med sti-kryds og 
parkeringspladser markeret. Du kan ride efter dette kort, da hele rideruten er markeret og alle sti-
kryds er skiltet med numre.  
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PRÆSENTATION af Svanninge Bjerge 
Riderute Sydfyn ejes og drives som udgangspunkt af ejendommene – Brahetrolleborg, 
Holstenshuus, Bikubenfonden Svanninge Bjerge, Steensgaard og Naturstyrelsen, Fyn.  

De har lagt jord til den 75 km lange riderute, som går gennem et af Danmarks smukkeste 
naturområder. 

Svanninge Bjerge 
Svanninge Bjerge er navnet på de knap 500 ha naturområde og skov, der ligger lige øst for 
Svanninge bakker ved Faaborg. Svanninge Bjerge er de arealer, der tidligere hed Stensgaard Skov 
og Knagelbjerg Skov. I perioden 2005 – 2008 har Bikubenfonden opkøbt arealerne med det formål 
at skabe ”Et natur- og landskabshistorisk monument”. Bikubenfonden er en aktiv lodsejer, som har 
gjort en forskel i området: Store områder er blevet ryddet for skov, indhegnet og tilført græssende 
kreaturer for at genskabe fortidens overdrev og åbne landskab. Andre steder er der genskabt 
græsningsskov, som tidligere var en almindelig naturtype i Danmark. Tilgroede moser og 
brunvandede vandhuller er blevet ryddet for trævækst, så solen nu igen kan skinne på urter og 
græsser. Der er lavet nye skovveje og nogle af de gamle er blevet slettet. Nær den smukke dal med 
Brillesøen er der lavet et observationsskjul, så fuglelivet kan betragtes. Områdets højeste bakke – 
det 128 meter høje Lerbjerg er blevet ryddet for trævækst, så der igen er fantastiske kig ud over 
Det Sydfynske Øhav, ud over Helnæs Bugten, mod nord til Odense og mod det sydøstlige Fyn. Der 
er også gode muligheder for at opleve forskellige typer dansk skov lige fra skovtyper, der har 
dækket landet i stenalderen over velorganiseret produktionsskov til moderne naturnær skov, som 
både kan producere tømmer og rumme plads til spændende natur, der kan være med til at give 
mennesker gode oplevelser og inspiration.  

I skrivende stund er et nyt projekt under udførelse: Der skabes en ny bakke, hvor det planteliv, 
som var i Danmark lige efter den sidste istid forsøges genskabt. 

For gående publikum har Naturstyrelsen, Fyn sammen med Bikubenfonden udgivet 
vandretursfolderen ”Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge”. Den rummer blandt andet to 
turforslag i Svanninge Bjerge. Til overflod kan den interesserede gå ind på Bikubenfondens 
hjemmeside www.svanninge-bjerge.dk og hente kort og beskrivelser til fem temature i skoven: 
Skovens terræn, Skovens udvikling, Skovens drift, Skovens rum og Skovens kulturhistorie.  

Svanninge Bjerge er med andre ord et godt sted at tage hen, hvis man gerne vil have en 
fornemmelse af hvad der er sket i Danmark siden isen slap sit greb i landet for mere end 10.000 år 
siden. Mange af forholdene kan iagttages allerede, mens andre kommer med tiden.  

Bikubenfonden har anlagt en ridesti rundt i hele Svanninge Bjerges 500 ha. Riderute Sydfyns 
hovedrute og en af biruterne følger denne ridesti, i alt ca. 9 km.  

I Svanninge Bjerge kan man flere steder godt få en fornemmelse af, at man rider i den vilde, 
uberørte natur. Her kan du med lidt held se hugorm om sommeren. Den rødryggede tornskade 
kan også ses i området – den spidder for eksempel humlebier på torne, for at have lidt føde at 
falde tilbage på, hvis jagten skulle gå dårligt en anden dag. 

Ved Sandbjerggård er der bygget et stort moderne shelter til Danmarks eneste besætning af de 
hårdføre Welsh Black kreaturer, der græsser på overdrevene og i græsningsskovene. 

http://www.svanninge-bjerge.dk/
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Fra Svanninge Bjerge er der adgang til Svanninge Bakker, hvis du krydser den trafikerede 
Odensevej: Landevejen mellem Faaborg og Odense. Ved Odensevej ligger Restaurant Skovlyst og 
Kiosk Skovtrolden, hvor der er mulighed for at fouragere. På den offentlige P-plads nord for 
Restaurant Skovlyst er der god plads til hestetrailere og her findes et handicapvenligt toilet. 

Sydøst for Svanninge Bjerge er der adgang til Naturstyrelsen, Fyns Naturlegeplads på 
Gåsebjergsand. Her er der også gode P-muligheder, toilet og et Sundhedsspor, hvor du kan måle 
dit kondital. 
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LOKALITETER langs Svanninge Bjerge 
Nedenfor finder du en beskrivelse af forskellige lokaliteter, som du kan møde undervejs på din tur 
på strækningen ved Svanninge Bjerge. Lokaliteterne er overordnet inddelt i to kategorier - Natur 
og Kulturhistorie.  

 

Lerbjerg – Områdets højeste punkt - Natur 

I Svanninge Bjerge ligger Lerbjerg. Lerbjerg er 126 meter høj. Lerbjerg hedder naturligvis sådan, 
fordi jorden i området er meget leret. 

Riderute Sydfyn går ikke forbi Lerbjerg da Lerbjerg ligger i et græsningsområde omgivet af hegn og 
færiste. Vil du nyde udsigten fra Lerbjerg må du afsted til fods. 

Det kan anbefales. På en klar dag kan du overskue meget af Det Sydfynske Øhav, der er kig til Als, 
der er kig hen over Svanninge bakker til Helnæs Bugten, Helnæs og Jylland i det fjerne. Mod nord 
kan du blandt andet se Fynsværkets skorsten lidt nord for Odense.  

Lerbjerg er Fyns fjerde højeste bakke, og overgås kun af Frøbjerg Bavnehøj (131 meter), den 129 
meter høje bakke lige syd for terrariet i Vissenbjerg og Trebjerg ved Håstrup (128 meter). 

Naturstyrelsen, Fyn og Bikubenfonden har haft en venskabelig kappestrid omkring højdedragene i 
Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge. Naturstyrelsen Fyn må indrømme, at det er rimelig nok at 
det er Bikubenfonden, der har Bjergene med Lerbjerg (126 meter), Kamelbakkerne (112 meter), 
Knagelbjerg (111 meter) mens Naturstyrelsen Fyn må nøjes med Bakkerne fordi Overmarken, der 
ligger ca. 250 meter vest for Dalkildegård ”kun” rager 108 meter op over havets overflade. 
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Lokaliteter 

Welsh Black kreaturer i Svanninge Bjerge - Natur 

I Svanninge Bjerge græsser Danmarks eneste besætning af de robuste Welsh Black kreaturer. Der 
er omkring 100 kreaturer i området i alt – men antallet varierer lidt over året. Welsh Black 
stammer fra Wales og dyrene udmærker sig ved, at de kræver meget lidt pleje. De er gode til at 
klare sig selv, de har let ved at kælve og så har de den gode egenskab, at de ikke er opsøgende i 
forhold til publikum. De er ret ligeglade med gæster i Bjergene. 

I Svanninge Bjerge går Riderute Sydfyn langs en kvægfold med god mulighed for at se kvæget. 

Selvom Welsh Black kreaturerne er fredelige, så er det alligevel klogt, at huske på, at det er store 
dyr. Gå aldrig imellem en ko og hendes kalv. Hvis en ko føler, at kalven er i fare, så kan man godt få 
et fur. Det er også en god idé, at holde god afstand til dyrene – de er ikke klappe- og kæledyr, men 
dyr der næsten klarer sig selv i naturen. Forsøg heller ikke at drive med kreaturerne, hvis de for 
eksempel har taget ophold på en af de smalle passager mellem hegnene, så bør du vælge en 
anden vej. 

Brug lidt tid på at studere Welsh Black kreaturerne. Det er slet ikke kedeligt, at holde øje med en 
af flokkene med køer, kvier, kalve og tyre. Det er noget helt andet, at se på sådan en flok dyr med 
forskellig alder og køn, end det er at se på en flok jævnaldrende malkekøer. Du vil hurtigt få 
indtryk af, hvem der er førerkoen, som bestemmer hvor flokken skal hen. Tyren tager et overblik 
ind imellem, og genoptager så sin græsning eller drøvtygning. Han skal passe på sin flok, og det gør 
han som regel med stor ro og værdighed. Når man er så stor, og så massiv, så er ens blotte 
tilstedeværelse oftest rigeligt til at holde fredsforstyrrere på passende afstand. 

Når der både er tyre og køer i Svanninge Bjerge kommer der naturligvis også kalve. For at holde 
antallet af kreaturer på de cirka 100 stykker, er det hvert år nødvendigt at slagte nogle af dyrene. 
Kødet er meget velsmagende – lidt vildtagtigt – måske er det smagen af et spændende 
naturområdes mange forskellige planter, der slår igennem.  

Welsh Black kreaturernes opgave er at sikre en god afgræsning af overdrev og græsningsskov i 
Svanninge Bjerge. Græsningen holder arealerne åbne, og hindrer, at træer og buske vokser op og 
danne skov. På den måde favoriseres naturtypen overdrev, som prægede Svanninge Bjerge før 
skovtilplantningen. Overdrev er en naturtype, der domineres af græsser og urter og som har en 
meget stor artsrigdom eller biologisk mangfoldighed. Det der også kaldes en høj biodiversitet. 

Indenfor kort afstand ligger Svanninge Bakker, hvor der også findes store arealer med overdrev. 
Ved at have to overdrevsarealer med kort afstand imellem, øges sandsynligheden for, at dyr og 
planter kan spredes fra det ene område til det andet og på den måde være med til at sikre 
robusthed for begge områder. 

Læs mere om Welsh Black kreaturer på Svanninge Bjerges egen hjemmeside. 

Læs mere om overdrev på siden ”Naturtyper – Overdrev” 

  

http://www.svanninge-bjerge.dk/index.dsp?page=395
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Lokaliteter 

Kreaturshelter i Svanninge Bjerge - Natur 

Lidt nord for Gåsebjergsand i den sydvestlige del af Svanninge Bjerge, går Riderute Sydfyn forbi en 
stor flot bygning. Det er Bikubenfondens kreaturshelter, hvor de Welsh Black kreaturer, der 
græsser i Svanninge Bjerge kan komme under tag. De robuste dyr, kan sagtens klare sig i det fri 
hele året, men det store kreaturshelter giver blandt andet mulighed for en nemmere håndtering af 
dyrene, når der er behov for det. 

Kreaturshelteret blev indviet i 2010 og Bikubenfonden har villet gøre en forskel. Der er således tale 
om en funktionel, flot og tidstypisk bygning. Kreaturshelteret er tegnet af en lokal arkitekt Niels 
Nielsen der i dag har til huse i Faaborg. 

Læs mere om kreaturshelteret på Svanninge Bjerges hjemmeside - 
http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?area=174 

 

Sandbjerggård i Svanninge Bjerge - Kultur 

Sandbjerggård ligger i Svanninge Bjerges sydvestlige udkant – ud mod Odensevej. Det er den gård, 
der ligger lige nord for det store kreaturshelter. 

Sandbjerggård blev bygget i 1866. Det var F.C. Pedersen, der var skolelærer i Svanninge, som 
opførte gården. Han havde et par år forinden ansøgt Grevskabet Brahesminde, der ejede området, 
om lov til at fæste noget jord. F:C. Pedersen købte jorden til selveje i 1873. 

Sandbjerggård havde sine marker på begge sider af Odensevej. Den lette jord, som var på de 
marker der lå nord for den nuværende Restaurant Skovlyst, gav problemer med sandflugt: Sandet 
føg ud over Odensevej og besværliggjorde trafikken. Derfor blev det aftalt med Svendborg Amt, at 
disse marker skulle plantes til med fyr og gran. Det skete i 1883 og det var Amtet, der betalte. 

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte Svanninge Bakker at blive en turistattraktion. Måske har de 
fynske malere været med til at gøre opmærksom på områdets herligheder. Det bør her nævnes, at 
Faaborgs store erhvervsmand, kunstelsker og politiker Mads Rasmussen i 1910 -11 købte cirka 3½ 
hektar af Sandbjerggårds jorder, samt cirka 11½ hektar af den gårdejer, som ejede resten af det 
areal, der i dag udgør de centrale dele af Svanninge Bakker. 

Folk travede eller cyklede fra Faaborg op til udflugtsmålet Svanninge Bakker, og den slags giver 
både en god appetit og en god tørst. Jens Andersen, der havde købt Sandbjerggård i 1917, 
fornemmede muligheden for forretning, så han indrettede en restaurant på Sandbjerggård. 

I 1926 solgte Jens Andersen Sandbjerggård og gårdens jord øst for Odensevej. Han beholdt jorden 
vest for Odensevej, og her byggede han Restaurant Skovlyst, som han drev sammen med sin 
hustru. Jens Andersen var interesseret i astronomi og i 1935 havde han ladet Tårnet vest for 
Skovlyst opføre. I toppen af Tårnet var der indrettet et observatorium med en kraftig kikkert. 

I dag ejes Sandbjerggård af Bikubenfonden. Gården bebos af den tidligere ejer, Torben Banke som 
i sin tid startede den virksomhed, der i dag hedder Svanninge Skovservice. 

  

http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?area=174
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Lokaliteter 

Gamle marker ved teglværket i Svanninge Bjerge - Kultur 

Syd for det gamle teglværksområde i Svanninge Bjerge passerer Riderute Sydfyn en stejl, østvendt 
skråning. På nordsiden af stien er der et lavt dige. Det er det dige, der i slutningen af 1780’erne 
blev anlagt rundt om den jord, som husmandsstederne Owaihe, Petu og Gærup Teglværk skulle 
bruge til dyrkning. 

I løbet af 1800-tallet blev jorden i Svanninge Bjerge gradvist plantet til med skov, og i dag er 
resterne af det gamle dige i skoven et af de mange vidnesbyrd om, hvordan det danske landskab 
stedse forandres af mennesker.   

Læs mere om historien på Svanninge Bjerges hjemmeside: 
http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=303 

På linket kan du blandt andet se et kort fra omkring 1880, hvor det inddigede område ved 
teglværket tydeligt ses. 

 

Gærup Teglværk og Brænde Lung - Kultur 

I forbindelse med udskiftningen af Brahetrolleborgs landsbyer sidst i 1780’erne blev der lavet to 
husmandssteder i det område, der i dag er den nordøstlige del af Svanninge Bjerge. 

De to husmandssteder blev som så mange andre af Brahetrolleborgs huse og gårde navngivet af 
digteren Jens Baggesen i 1787, så de fik eksotiske navne. I Oweihe var den første beboer hjulmand 
– han byggede vognhjul. Beboerne i Petu dyrkede jorden i området. 

Riderute Sydfyn fører forbi Petu. 

Læs mere om de to husmandssteder på Svanninge Bjerges hjemmeside 

http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=359 

 

  

http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=303
http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=359
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Lokaliteter 

Oweihe og Petu - Kultur 

I forbindelse med udskiftningen af Brahetrolleborgs landsbyer sidst i 1780’erne blev der lavet to 
husmandssteder i det område, der i dag er den nordøstlige del af Svanninge Bjerge.  

De to husmandssteder blev som så mange andre af Brahetrolleborgs huse og gårde navngivet af 
digteren Jens Baggesen i 1787, så de fik eksotiske navne. I Oweihe var den første beboer hjulmand 
– han byggede vognhjul. Beboerne i Petu dyrkede jorden i området. 

Riderute Sydfyn fører forbi Petu. 

Læs mere om de to husmandssteder på Svanninge Bjerges hjemmeside 
http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=359 

 

Brillesøerne i Svanninge Bjerge - Natur 

Riderute Sydfyn går gennem Svanninge Bjerge og har du mulighed for en afstikker til fods så gå en 
tur til Brillesøerne. 

Hvis du vælger, at tage en afstikker fra Riderute Sydfyn og opleve de i alt cirka 10 km riderute i 
Svanninge Bjerge, så vil jeg foreslå dig en afstikker til fods i den nordvestlige del af Bjergene. Find 
et sted at ”parkere hesten” og tag så på fodtur til Brillesøerne. 

Brillesøerne er et par brunvandede søer omgivet af tørvemose med birketræer, med åbne arealer 
mod vest og skov mod øst. Brillesøerne er efter forfatterens mening et af de smukkeste steder i 
Bjergene. Stemningen er helt speciel - man kan næsten føle sig hensat til en fjern, svensk skovsø. 

 Lidt sydvest for Brillesøerne er der bygget en ”palisade”, der tjener som skjul for iagttagere. Det er 
et godt sted, hvis du gerne vil opleve Brillesøerne. Der er adgang fra den snorlige skovvej, der går 
næsten stik syd lidt syd for ejendommen Havbæklund ved Odensevej. Afhængigt af, hvor du 
parkerer hesten, får du en fodtur på en lille kilometer i alt. 

  

http://www.svanningebjerge.dk/index.dsp?page=359
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Temaer 

TEMAER: Riderute Sydfyns natur, landskab og historie 
Sydfyn er kendetegnet ved en masse natur, varierede landskaber og spændende historier. For at 
give dig en indsigt i alt dette, har vi inddelt dem i en række temaer, der samlet klæder dig godt på 
til de oplevelser, som venter langs Riderute Sydfyn. 

Vi fortæller om: 

 Dyrelivet i land og skov 

 Landskabet fra istid til nutid 

 Det historiske fundament 

 Land- og skovbruget i dag 
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