Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse

Brahetrolleborg
De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres
ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med ridestierne i Svanninge 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 markeret 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 Brahetrolleborg
4.
Præsentation af Brahetrolleborg
5.
Beskrivelse af lokaliteter i det valgte område i to kategorier: Natur / kulturhistorie

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.
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn og
detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Brahetrolleborg
Nedenfor er vist et oversigtskort over de 75 km ridestier med markering af interessepunkter,
sti-kryds og parkeringspladser.
Du kan ride efter dette kort, da hele rideruten er markeret og alle sti-kryds er skiltet med numre,
men et mere detaljeret oversigtskort over Brahetrolleborg, kun med sti-kryds og parkeringspladser
markeret er bedre egnet til at ride efter.
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PRÆSENTATION af Brahetrolleborg
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.
Brahetrolleborg blev anlagt af cisterciensermunke i 1172 i en lavning blandt moser og søer, Insula
Dei – Guds Ø, også kendt som Holme kloster. Der var tale om et datterkloster fra Herridsvad i
Skåne og kirken er oprindelig tænkt som en stor korskirke a la kirkerne ved Løgum Kloster og Øm
ved Skanderborg.
Brahetrolleborg ligger en kilometer øst for Korinth. Slotskirkens høje spir ses viden om og det
gamle kloster er et karakteristisk element i landskabet. Landevejen mellem Bøjden og Nyborg slår
en stor bue uden om Brahetrolleborg, så de fleste vejfarende har lagt mærke til stedet.
Ved reformationen overgik klosteret til kronen, som videresolgte dette i 1568, hvor stedet skiftede
navn til Rantzausholm. I 1645 overdrages stedet til Kaj Lykke. Han var en meget farverig person,
som endte med at blive dømt for majestætsfornærmelse og sat på hjul og stejle in absentia. Forud
for dette havde han imidlertid ladet den karakteristiske trelængede ladegård opføre, som stod
færdig i 1655.
I 1664 blev klosteret konfiskeret af kronen og givet til Christoffer Gabel. Han mageskiftede med
Birgitte Trolle i 1667, der efterfølgende omdøbte stedet til Brahetrolleborg, som en hyldest til
hendes afdøde mand, Mandrup Brahe.
I 1700 fik Storkansler Conrad Reventlow ekspectancebrev på godset og I 1722 overtog Christian
Ditlev Reventlow Brahetrolleborg. Stedet har været i Reventlowslægtens eje siden da.
I 1773 overgik Brahetrolleborg til Johan Ludvig Reventlow. Han var, som broderen C.D.F.
Reventlow, inspireret af Oplysningstidens tanker og begyndte allerede kort efter overtagelsen at
indføre reformer. Han lod symbolsk den forhadte træhest brænde og allerede i 1782 havde han
fuldendt sin plan for hoveriets ophævelse på godset. I 1788 blev stavnsbåndet officielt ophævet og
alle bønder under Baroniet Brahetrolleborg blev tilbudt arvefæste, lige som han i en periode
forinden havde påbegyndt en udstykning af godsets gårde. Hovedparten af disse gårde blev i
forbindelse med udstykningen navngivet af digteren Jens Baggesen og Johan Ludvig Reventlows
hustru, Sybille. Navnetyperne kan spores overalt på egnen med efterled som minde, ly, lyst, fryd,
håb, ro og hvile – og flere endnu.
Også på skoleområdet udførte Johan Ludvig Reventlow en pionerindsats med forbedringer af
skolerne i baroniet, og oprettelse af et lærerseminarium på Brahetrolleborg. Han gennemførte
landbrugstekniske nyskabelser, og introducerede bl.a. garveri, spinderi mv. Skovene blev
indhegnet med stendiger og hele ejendommen blev gennem grøftet. Skovdistriktet er et af de
første i Danmark, hvor der indførtes ordnet driftsform, idet skovene så tidligt som 1786 blev
planlagt under den senere kgl. overførster G.W. Brüel.
I dag drives der fortsat skovbrug på Brahetrolleborg, som ligeledes er kendt for sin store
produktion af juletræer og klippegrønt. Slottet har gennemgå en omfattende total restaurering i
1980´erne, og medens restaureringen af huset vest- og sydfløj er tilendebragt, mangler østfløjen
endnu istandsættelse.
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Lokaliteter

LOKALITETER langs strækningen ved Brahetrolleborg
Nedenfor finder du en beskrivelse af forskellige lokaliteter, som du kan møde undervejs på din tur
på Riderute Sydfyn på strækningen ved Brahetrolleborg.
Lokaliteterne er overordnet inddelt i to kategorier - Natur og Kulturhistorie.

Sorte Grethes Slot - Kultur
Sydøst for Nørre Sø og 100 meter nord for Riderute Sydfyn – i den del af Fiskerup Skov, som kaldes
Sølyst Skov, ligger resterne af et voldsted, der har navnet Sorte Slot – eller Sorte Grethes Slot.
Nationalmuseet undersøgte stedet i 1886 og i 1983 besøgte Skov- og Naturstyrelsen stedet. Hele
anlægget måler omkring 160 meter x 100 meter og er dateret til tidlig middelalder antagelig 1050
- 1300. Mod nord har der været en borgbanke, hvor der antages at have været et en befæstning –
måske en gård med en træpalisade og måske et forsvarstårn. Syd for borgbanken har der været en
bred grav, som adskilte slotsbanken fra en større banke, hvor der måske har ligget en avlsgård. Et
sted, hvor man kunne opbevare høsten og hvor husdyrene kunne opstaldes. Mellem borgbanken
og banken med avlsgården har der måske været en vindebro.
Hele anlægget har ligget i et område som i starten af middelalderen har været fyldt med sumpe og
utilgængelige krat – et godt sted at gemme sig i ufredstider.
Den slags befæstninger med en borgbanke og en avlsgårdsbanke kaldes et motte og bailey-anlæg.
Navnet Sorte Slot eller Sorte Grethes Slot har jeg desværre ikke fundet nogen forklaring på.
Sorte Grethes Slot er utilgængeligt i dag, men der ligger et tilsvarende anlæg i engene ved
Arreskov Sø lidt nord øst for Sollerup. Området ejes af Naturstyrelsen, og der er offentlig adgang.
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Nørre Sø - Natur
Nørresø øst for Brahetrolleborg er kendt af mange fynboer. Søen ligger omgivet af skov – mest
løvskov. Stien, der bugter sig rundt om søen, er på 6 kilometer, så det tager en times tid i rask
gang. Flere steder er der fine kig ud over søen. Traveturen rundt om søen er populær, når familien
skal på skovtur i weekenden.
Nørresø er Fyns tredjestørste sø med et areal på 69 hektar. Middeldybden er 2,3 meter og den
største dybde er 6 meter.
I Nørresøs vestlige ende ligger halvøen Rantzausholm. Her skulle der i 1175 være anlagt et
cistercienserkloster med navnet Insula Dei – Guds Ø. Omkring 1281 flyttes klostret til det sted,
hvor Brahetrolleborg ligger i dag.
På søens sydvestlige bred har skarven etableret en koloni i nogle store løvtræer. I yngletiden er
såvel redetræer som skovbund helt grå af fuglenes ekskrementer og lugten af ammoniak er
markant. Der er ikke så mange andre ynglefugle ved søen.
Flere steder langs søbredden er der større og mindre partier med elle-askesump. I maj – juni kan
man være heldig at se blomstrende orkideer i skovbunden.
Fra naturens hånd er Nørresøs vand rigt på kalk og næringsstoffer. Tidligere har søen da også haft
en artsrig vegetation af undervandsplanter, men i nyere tid har søen modtaget for mange
næringsstoffer fra landbrugsarealer og arealer med klippegrønt, hvor der gødskes med kvælstof og
fosfor. Der kommer også en del kvælstof med nedbøren. Endelig er der en del næringsstoffer i
søbunden, som langsomt frigives til søens vand.
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Dådyr ved Brahetrolleborg - Natur
I området omkring Brahetrolleborg kan du møde dådyr. Dådyret er indført i Danmark så tidligt
som i 1200-tallet. I dag findes der mere end 30 fritlevende bestande – primært i det østlige
Danmark. På Fyn er der ved at danne sig bestande flere steder. Der er tale om dyr, der er
undsluppet fra dyrehaver og som nu lever frit. På den egn som Riderute Sydfyn fører igennem er
der gode chancer for at støde på dådyr. Dådyrene trives godt i det varierede landskab med skove,
krat, dyrkede marker og udyrkede arealer.
Dådyret er en middelstor hjort. Skulderhøjden er omkring en meter og kropslængen er omkring
1,5 meter. Hannen – der kaldes en Dåhjort – vejer mellem 50 og 100 kilo, mens hunnen - der
kaldes en då – har en vægt på blot 35 – 50 kilo. Fra maj til oktober har dådyrene en kort, rødbrun
sommerpels med mange hvide pletter på ryg og sider. Langs ryggen og ud på halen er der en sort
linje. På dyrets bagdel er der et hvidt parti – spejlet. Spejlet afgrænses af en sort kant foroven og
på siderne. Man siger, at den sorte kant på siderne af spejlet sammen med den sorte hale danner
tallet 111 på dådyrens bagdel.
Fra oktober til maj har dådyrene en tyk, gråbrun vinterpels uden sommerens hvide pletter.
Dåhjorten har et gevir. De helt unge hjorte har et ret spinkelt gevir, og man taler om en spidshjort
eller en stanghjort. De voksne dåhjorte har et gevir der ender i en skovlform med takker. Så taler
man om en halvskuffel eller en fuldskuffel. Dåhjorten har sit største gevir mellem sit 6 og sit 12
leveår. Dåen har intet gevir.
Dådyrene parrer sig i løbet af oktober. Dåhjorten laver sig en søleplads – et sted, hvor den laver sig
et plørehul som den til overflod tilfører urin og sædvæske. Dåhjorten bliver helt mørk på bug og
bagben af denne blanding, hvis duft sætter gang i dåerne.
Dåen føder sin kalv året efter i juni-juli. Kalven dier dåen i 9 måneder.
Når du færdes på Riderute Sydfyn ved Brahetrolleborg skal du kigge ud over der åbne marker. Da
kan du være heldig at se dådyrene, når de er ude at græsse. Dådyrene er mest aktive omkring
solopgang og solnedgang. Det meste af året går dåer, kalve og ungdyr i små flokke, som kaldes
rudler. Dåhjortene går ofte sammen i rudler i sommerperioden.
Der er jagttid på dådyr: Dåhjorten må skydes fra 1. oktober til 31. januar, mens då og kalv må
skydes fra 1. november til 31. januar. Dådyr skydes med riffel (kugle)
Der kan være lokal jagttider, som jægerne skal sætte sig ind i. På Sydfyn har et lokalt hjortelaug
truffet aftale om, hvordan bestanden af dådyr skal have lov at udvikle sig.
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Havørnen ved Brændegård Sø - Natur
Ved Brændegård Sø kan du være så heldig at opleve havørnen. Med et vingefang på op imod 2,3
meter er havørnen den største fugl i Danmark. Frem til midten af 1800-tallet var havørnen
almindeligt udbredt i Danmark. I mange år var der ingen havørne i Danmark, jagt, fangst og
forgiftning, samt miljøgifte som DDT havde fjernet dem fra den danske fauna.
Siden 1967 har Danmarks rovfugle været fredet, og selvom der endnu er nogle er enkelte
mennesker, der ikke bryder sig om rovfugle, så er bestandene generelt gået frem. Havørne
begyndte igen at yngle ved de store fynske søer i 1990-erne.
Havørnen bygger sin rede i kronen for eksempel på et stort bøgetræ. Redetræet udvælges med
omhu, for det er vigtigt med god plads til indflyvning til reden og tilsvarende, når de store fugle
skal væk fra den.
Et havørnepar holder sammen i mange år. Hunnen lægger to æg i februar - marts og rugetiden
varer 5-6 uger. Når ungerne klækkes fanger begge forældrefuglene føde til dem og i løbet af 2½
måned er de udvoksede og forlader reden – oftest i starten af juli. Nu følger en tid, hvor ungerne
skal lære at skaffe sig føden. Ofte bruger havørnene Brændegård sø som ”træningslejr”. Søen er
rig på for eksempel brasen og skaller, så der er mange fisk at øve sig på. Når ungerne bliver
dygtigere begynder de at fange vandfugle som for eksempel blishøns.
Er du på egnen i august måned, bør du tage ud til Brændegård en morgen ved 7 – 8 tiden. Så har
du gode chancer for at se havørnene jage over søen.
På nord – og vestsiden af Brændegård Sø er der en stor skarvkoloni. Skarverne har unger på
samme tid som havørnene har deres unger. Havørnene bruger skarvkolonien som spisekammer.
Skarvungerne er prisgivet de store fugle, og de voksne skarver er hurtige til at bringe sig i
sikkerhed, når en havørn nærmer sig.
Havørnenes besøg i skarvkolonien stresser og forstyrrer skarverne, der ellers ikke har fjender i
området. Forstyrrelserne har betydet at antallet af ynglende skarver er faldet markant.
De voksne havørne er dygtige jægere. Dels kan de fange fisk i vandoverfladen, dels kan de fange
ænder og vandfugle. Et par havørne kan således samarbejde om at jage for eksempel en blishøne:
Den ene havørn fingerer et angreb på blishønen, som dykker ned under vandet for at undslippe.
Når den kommer op for at trække vejret dykker den anden havørn mod den. Sådan fortsætter
jagten. Til sidst er blishønen så udmattet, at den ikke mere kan flygte, og så er havørnens måltid
sikret.
Havørnene tager ofte på længere togter ud til kysterne, hvor de dels fisker eller jager som over
søerne, dels finder føde i opskyllet på strandene.
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Herregårdsmarker ved Brændegaard Sø - Kultur
Hvis du kigger på dit kort, kan du se, at der bl.a. omkring Holstenshuus, Brahetrolleborg og også
rundt om Brændegård ved Brændegård Sø ligger store åbne områder. Det er de store
herregårdsmarker du kan se. Herregårdsmarkerne er markant større end de marker, der hører til
de almindelige bøndergårde.
Oprindeligt, fra jernalderen og frem til omkring 1500 – 1600-tallet, lå hovedgårdene som regel
sammen med de andre og mindre gårde i landsbyfællesskabet. I 1500 – 1600-tallet bliver mange af
hovedgården flyttet ud fra landsbyerne og mange af de imponerende bygningsanlæg vi kan se i
dag stammer fra den periode. Samtidig med denne udflytning af hovedgårdene foretog man en
samling af hovedgårdens jord, sådan at den kom til at ligge lige rundt om hovedgården. I
forbindelse hermed var det af og til nødvendigt at nedlægge gårde og måske ligefrem flytte hele
landsbyer for at få kabalen til at gå op. Landsbyerne blev ofte placeret lige udenfor hovedgårdens
marker. Det var vigtigt, at fæstebønderne ikke skulle vandre alt for langt, når de skulle til og fra
hoveriarbejdet på hovedgårdsmarkerne.
Det var arbejdskrævende at dyrke de store herregårdsmarker, men arbejdskraften var til stede i
skikkelse af fæstebønderne, der blev indkommanderet til hoveriarbejdet.
Når du kigger på kortet og ser de fede sorte linjer, der markerer jorddiger og stengærder i
landskabet, så vil du måske undre dig over, at nogle af linjerne bugter sig som slanger gennem
landskaber mens andre er snorlige.
Den korte forklaring er, at det er de ældste diger og gærder, som snor sig langs landskabets
konturer: Dalstrøg, bakkekamme, vandløb og tilsvarende. De snorlige diger og gærder er fra
perioden efter 1800. Det er nemlig først i slutningen af 1700-tallet at ”linealen” kommer ind i det
danske landskab. Se for eksempel det gamle sogneskel, der starter ved Rislebækken i Sollerup
Skov og så går mod syd og sydsydvest til Sundet ved Faaborg. Det er et gammelt dige – måske fra
omkring år 1000. Til gengæld er de fleste af de mange gærder ved Brahetrolleborg og Brændegård
formodentlig opført omkring år 1800.
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Kalkunholm - Kultur
Sydvest for Brændegård Sø fører Riderute Sydfyn dig gennem et område med det pudsige navn
”Kalkunholm”.
Forklaringen skulle være, at en tidligere godsejer på Brahetrolleborg (Christian-Einar Ferdinand
Ludvig Eduard lensgreve Reventlow, der ejede Brahetrolleborg i perioden 1875 - 1929) skulle have
udsat kalkuner på lokaliteten.

Skeanden ved Brændegård Sø - Natur
Fra rideruten på den sydlige del Brændegård Sø kan du opleve Skeanden, som er en spændende
fugl. Umiddelbart ligner den en almindelig svømmeand, men ved nærmere eftersyn lægger man
mærke til det lange skeformede næb. Skeanden er ikke så almindelig i Danmark og derfor er den
også med i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området med de store fynske søer.
Skeanden er en smule mindre end gråanden. Hannen har et hvidt bryst, en brun bug og en hvid
undergump. På ryggen er den sort med hvid længdestriber. Den nederste del af halsen er hvid.
Den øverste del af halsen og hovedet er sortgrønt, øjet er gult og det store flade næb er sort.
Hunnen ligner en gråand, men er mørkere brun på bugen og har det store næb. Begge køn har
grønligt vingespejl med hvid forkant og gråblå forvinge.
Der er små tusinde par skeænder der yngler jævnt fordelt over hele Danmark. Skeænderne
kommer til Danmark fra vinterkvartererne i Sydvesteuropa sidst i marts eller først i april. På den
tid kan man se småflokke på søer og strandenge. I maj fordeler yngleparrene sig ud over hele
landet til ynglepladserne, der tit er på strandenge.
Reden bygges skjult på jorden tæt ved vand. Den består af plantedele og dun. Kuldet er på en halv
snes lysebrune til grønlige æg. Hunnen ruger i lidt over 3 uger. Når ungerne er klækket går der
yderligere 6 uger før de er flyvefærdige.
I august trækker de første skeænder mod syd. Resten følger i august – september. Trækket til
Sydvesteuropa foregår ofte i småflokke.
Det er naturligvis det store, skeformede næb, der har givet skeanden navn. Næbbet er
specialiseret til at filtrere smådyr fra vand. Næbbet og tungen er besat med frynser. Anden tager
et næbfuld vand ind, lukker næbbet og presser vandet ud med tungen, som skubbes frem i en fure
i undernæbbet. Frynserne filtrerer dafnier, små muslinger, insektlarver og andre smådyr fra. I
princippet skaffer skeanden sin føde på damme måde som de store bardehvaler.
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Skarven ved Brændegaard Sø - Natur
Skarven – eller ålekragen yngler ved Brændegård Sø, og de trækker til og fra ynglepladser og
fiskepladser i større eller mindre flokke. Fuglene flyver ofte i uregelmæssige V-formationer.
Skarven er en fugl som mange mennesker har en mening om. Den har i mange år haft et dårligt ry
blandt både fiskere og skovejere. Nogle fiskere bryder sig ikke om skarver, fordi skarver fanger og
æder fisk. Nogle skovejere kan ikke lide skarver for skarvernes ekskrementer i løbet af få år
dræber de træer, hvor skarverne laver deres ynglekolonier.
Skarven har levet i Danmark i flere tusinde år. Vores forfædre i stenalderen har jagtet skarver –
det ved vi fordi der er fundet skarvknogler på stenalderbopladser fra ældre stenalder og i
køkkenmøddinger fra Ertebøllekulturen. Midt i 1870’erne var skarven udryddet som ynglefugl i
Danmark. På grund af dens dårlige ry blandt fiskere og skovbrugere blev der indtil 1927 udbetalt
såkaldte skydepræmier, til folk, der havde nedlagt skarver.
I perioden fra sidst i 1930’erne og frem til starten af 1970’erne forsøgte skarverne at yngle på
forskellige lokaliteter. Det var dog kun i naturreservatet på Vorsø i Horsens Fjord at skarvene fik ro
til at etablere sig. De fik dog ikke mere ro end at bestanden frem til 1972, ikke fik lov til at vokse
sig større end til omkring 200 ynglepar. Fra 1972 lod man skarverne på Vorsø være i fred. I 1981
blev skarven fredet i alle lande i Fællesmarkedet. Siden da er bestanden vokset til mange tusinde
par i Danmark. De danske fugle udgør en stor andel af Europas samlede skarvbestand. Det hænger
sammen med, at de indre danske farvande er et rigt spisekammer for skarverne.
Som levende organisme er skarven et spændende bekendtskab. Først og fremmest er den en
formidabel fisker, som virkeligt er tilpasset jagt under vand. Normalt har fugle en fjerdragt, der
skyer vand. På den måde kan dun og dækfjer sørger for at en fugl kan holde sig tør og varm. Sådan
er det ikke med skarver – deres fjer skyr ikke vandet. Fordelen er, at skarven ikke skal slæbe en
masse luft med sig ned under vandet når den jager. Det giver også den fordel, at den ikke afgiver
en masse bobler, der kan skræmme byttefiskene før skarven kommer tæt på.. Ulempen er, at
skarven tynges af de våde fjer, når den igen skal op at flyve. De våde fjer isolerer heller ikke særlig
godt mod kulde. Skarven er nødt til at tørre sine fjer med jævne mellemrum. Derfor kan du se
skarverne sidde med udbredte vinger på bundgarnspæle, sten og træer nær kysten, mens de
tørrer deres fjer. Behovet for at få tørret fjerdragten gør, at der er grænser for, hvor langt til havs
skarverne kan tage hen og fiske.
Skarver yngler i kolonier. De kan både bygge rede på jorden eller oppe i træer. Som regel bygger
de kun rede på jorden på isolerede øer. De skarver, der overvintrer i Danmark kommer til kolonien
allerede i januar-februar. Det gælder om at sikre sig de bedste redetræer. Der kan allerede være
unger i rederne i marts-april, når de mange fugle, der har været på vintertræk ned i Europa,
indfinder sig. De fleste unger klækkes i april-maj. Rugetiden er knap 4 uger og der går yderligere 50
dage før ungerne begynder at forlade rederne. Efterhånden som skarvernes unger er flyvefærdige
forlader de kolonien sammen med forældrene. Der sker således en fraflytning fra kolonien i en
lang periode fra maj til september. Mellem 5 og 10 % af de danske skarver bliver i landet om
vinteren. Resten trækker mod syd og overvintrer mere milde steder i Europa. Nogle kommer helt
ned til Middelhavet.
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Lokaliteter

Brændegård Sø - Natur
Brændegård Sø er Fyns næststørste sø. Den har et overfladeareal på 108 hektar – lidt over én
kvadratkilometer. Brændegård Sø er omgivet af skov, og der er ikke adgang til søbredden, fordi
søen og området omkring denne er fredet. Ved Brændegård – øst for søen - er der opsat
informationsplancher ved vejen, og herfra er der et godt kig ud over søen. Her står tit ornitologer,
som – hvis man spørger pænt – som regel gerne fortæller om søens fugle. Det bedste kik fås om
morgenen og om formiddagen, når man har lyset i ryggen.
Brændegård Sø er kendt af fugleinteresserede viden om. Skarverne yngler på øen i søen, og i en
koloni i skoven nord og vest for søen. Da kolonien var på sit højeste i 1991-1992 husede den ikke
mindre end 7.000 ynglepar og var dermed Nordeuropas største skarvkoloni.
Skarverne lever af fisk og deres ekskrementer indeholder en del ammoniak. Det er hård kost for
redetræerne, som ofte går ud efter få år. Der er en hel speciel atmosfære i skoven under en
skarvkoloni: Skarvernes lyde, lugten af ammoniak, levende og døde træer, der er grå af gødning og
de regelmæssige stænk af mere gødning fra ungerne i rederne oppe i trækronerne. Når vinden er
østlig kan lugten af ammoniak fornemmes fra rideruten vest for søen i forsommeren.
Skarverne påvirker fiskebestanden i søen. Skarverne er effektive fiskere og selv ret store fisk
fanges og ædes. Fiskebestanden kan blive kraftigt formindsket. Det giver fiskenes byttedyr - blandt
andet de små krebsdyr dafnier gode livsbetingelser. De formerer sig og bliver meget talrige.
Dafnierne lever af at filtrere små planter – alger – fra søens vand, så det bliver helt klart. Når
algerne er spist op, er der ikke længere føde til dafnierne, så de store bestande går hurtigt til. Når
dafnierne er væk, kan algerne igen blomstre op og deres enorme antal kan farve søvandet helt
grønt og uklart. Skarvernes ekskrementer tilfører søen næringsstoffer, som fremmer algernes
vækst. Sollyset kan ikke trænge gennem det grønne vand, så de vandplanter, der gror på
søbunden dør af mangel på lys. I længere perioder med uklart, grønt søvand er det svært for
skarverne at fiske, da de ikke kan se deres bytte. I sådanne perioder kan mængden af småfisk blive
så stor, at den kan holde dafniebestanden nede, så vandet forbliver grønt og ugennemsigtigt. Den
store skarvbestand bringer således søen ud af balance.
I andre søer er det som regel vi menneskers udledning af alt for mange næringsstoffer, der
ødelægger søernes balance. Her er det skarvernes fiskeri og deres ekskrementer, som er synderen.
Hvis fiskeriet i søen er dårligt, afholder skarverne sig ikke fra at flyve 40 – 50 kilometer ud til havet
for at fiske
Omkring 2000 begyndte et par havørne at yngle i området. Det fik dramatiske konsekvenser for
skarverne, for ørnene var ikke sene til at plyndre skarvrederne for unger. I 2010 var der således
blot 2.208 reder i kolonien.
Hele året er der gode chancer for at få spændende observationer af fugle ved Brændegård Sø. Det
mest dramatiske er i august, når havørnene om morgenen træner deres unger i at fiske i søen.
Fiskeørn, rørhøg, spurvehøg og musvåge ses også regelmæssigt. Forår og efterår raster store
flokke af grågæs på Brændegård Sø. Nogle gange kan man se Stor Skallesluger på søen.
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Lokaliteter

Nybo Mose - Natur
Nybo Mose ligger nord for Brændegård Sø og sydvest for Nørresø. Nybo Mose er en højmose og
den slags er sjældne på Fyn. Området er af stor betydning både nationalt og internationalt.
Nybo Mose dækker et areal på 17 hektar – svarende til 34 fodboldbaner.
Højmoser er dannet af tørvemosser (Sphagnum) og højmoser kan dannes på to måder:
1) Ved, at tørvemosser etablerer sig i en lavning i terrænet og langsomt danner et tørvelag,
der med årene kan blive meter tykt. Tørvemosserne har den egenskab, at de er i stand til
at trække vand op fra bunden af lavningen og det gør det muligt for tørvelaget at vokse sig
tykkere år for år.
2) Ved at et roligt område i kanten af en sø langsomt overvokses af tørvemos, der vokser i
vandoverfladen hen over søen (Det kaldes en hængesæk). Med tiden bliver hængesækkens
tørvelag så tykt, at der bliver forbindelse mellem søbunden og mosens overflade.
3) Nybo Mose er dannet ved, at tørvemosserne har overvokset den nordlige ende af Brændegård Sø.

Tørvemosserne kan trække vand op fra bunden af lavningen eller fra søens vandspejl og det gør
det muligt for tørvemosserne at gro på mosens overflade. Tørvelaget vokser med omkring én
millimeter i tykkelse om året. Så siden Kristi fødsel har højmoserne dannet et tørvelag på omkring
to meters tykkelse. Tørvemosserne virker forsurende på omgivelserne og udskiller konserverende
stoffer. Det er forklaringen på at tørvelaget langsomt vokser.
Oppe på højmosens overflade er der en helt speciel natur. Her findes dyr og planter, der kun kan
leve på højmoser. I Nybo Mose gror sjældne planter som Rosmarinlyng, Klokkelyng, Tue-kæruld og
Hvid næbfrø. Her lever også sjældne insekter som Sortgrå sækspinder, Bølleblåfugl, EngPerlemorsommerfugl og Moseperlemorsommerfugl.
Gennem tiden har man gravet tørv i Nybo Mose. Tørven er blevet anvendt til brændsel. For
nemmere at kunne arbejde i mosen, har man drænet og grøftet den, for at få vandet ledt bort.
Tørvegravningen er nu ophørt, men der er stadig spor af tørvegrave og drængrøfter. Når mosen
tørrer ud standser tørvemossernes vækst og mosen gror til med andre planter.
For at sikre Nybo Mose som højmose er der gennemført et naturgenopretningsprojekt i området.
Projektet er finansieret dels af EU-LIFE-midler, del af midler fra først Fyns Amt og siden fra Skovog Naturstyrelsen.
Vandstanden er blevet hævet i store dele af området ved at blokere dræn og grøfter. Desuden er
den birkeskov, der havde bredt sig i mosens mest tørre dele blevet fældet og træerne er blevet
fjernet. Problemet med birketræerne er, at de dels suger en masse vand op fra mosen, dels fanger
den del af det regnvand, der ellers ville falde på mosens overflade og endelig så skygger de for de
små, sjældne planter, der hører til på højmosen.
Den hævede vandstand gør, at tørvemosserne igen kan vokse og danne tørv og den hindrer at birk
igen kan sprede sig på mosens overflade. Så højmosen Nybo Mose er i gang igen.
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Lokaliteter

Jernbanen mellem Faaborg og Ringe - Kultur
Riderute Sydfyn krydser et jernbanespor to steder syd for Korinth. Det er den gamle jernbane
mellem Faaborg og Ringe. I dag er togdriften ophørt, bortset fra den kørsel som den Syd Fyenske
Veteranjernbane gennemfører.
Jernbanen mellem Ringe og Faaborg blev indviet i 1862 og den var i drift frem til 1962.
I perioden 1882 – 1897 kørte toget kun mellem Faaborg og Ringe, men i 1897 blev banen
forbundet med den nye jernbane mellem Nyborg og Ringe.
I 1949 blev jernbanen mellem Ringe og Nyborg nedlagt, og jernbanen mellem Ringe og Faaborg
blev herefter udelukkende anvendt til godstransport.
Årsagen til jernbanens nedlæggelse var at der efterhånden var bygget gode veje og at transport
med lastbil, rutebil og personbil blev foretrukket fremfor togtransport.
Jernbanen mellem Ringe og Faaborg blev mindre og minder benyttet og i 1988 kørte det sidste
godstog til Faaborg.
Jernbanen mellem Faaborg og Korinth blev erhvervet af Fyns Amt omkring 1990. I 2007 blev Fyns
Amt nedlagt og i dag er det Faaborg-Midtfyn Kommune, der ejer den gamle jernbane. I Faaborg
stopper sporene ved de gamle remiser lige øst for Stationsbygningen i Faaborg, hvor der i dag
blandt andet er turistbureau.
Formålet med det offentlige ejerskab var at bevare jernbanestrækningen, og at stille den til
rådighed for foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane.
Så når du kommer til en af jernbaneoverskæringer, så husk, at advarselsskiltene ikke kun er et
minde fra gamle dage – der kommer i ny og næ et tog forbi. Der er også mulighed for at løse billet
og køre med toget mellem Korinth og Faaborg – hvis hesten skulle trænge til en pause.
Den Syd Fyenske Veteranjernbane har en fin hjemmeside. Her kan du blandt meget andet finde
køreplanen for togdriften mellem Faaborg og Korinth: http://www.sfvj.dk/koreplan/index.htm
Kort fortalt er der kørsel i juni, juli og august på torsdage og søndage. I skolernes efterårsferie er
der en enkelt dag med kørsel og årets sidste ture er i december.
Miljøministeriet fik i 2010 overdraget jernbanen mellem Korinth og Ringe af Trafikministeriet.
Formålet med overdragelsen er at skabe en vandre-, cykel-, og ridesti mellem Korinth og Ringe.
Skinner og sveller skal fjernes, og der skal anlægges en asfalteret sti og en gruslagt sti på det gamle
jernbanetrace. Langs med stien laves der pladser, hvor man kan holde pauser og læse lidt om
historien og omgivelserne. Det er Naturstyrelsen, Fyn, som står for anlægsfasen. Herefter vil
Faaborg-Midtfyn Kommune overtage driften af stien. Den nye sti forventes færdig i løbet af
efteråret 2012. Dermed bliver der flere muligheder for at udvide blandt andet rideture fra
Riderute Sydfyn.
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