Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse
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.
Indholdsfortegnelse
2.
Regler for ridning på Riderute Sydfyn
3.
Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn
4.
Præsentation af riderutens fem ejere
5.
Beskrivelse af lokaliteter i det valgte område i to kategorier: Natur / kulturhistorie
6.
Beskrivelse af temaer: Dyreliv/ Landskaber / Kulturhistorie / Jordbrug
7.
Fem detaljerede oversigtskort over ruten
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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.
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn
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 bag i guidebogen findes mere detaljerede kort over de fem rutestykker; Brahetrolleborg,
Holstenshuus, Svanninge Bjerge, Sollerup og Steensgaard.
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Ejendomme

PRÆSENTATION af riderutens ejere
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.
Nedenfor finder du en kort beskrivelse af de enkelte ejendomme og deres karakteristika.
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Ejendomme

Brahetrolleborg
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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Ejendomme

Holstenshuus
Herregården Holstenshuus startede som hovedgården Finstrupgård, der lå i den nu nedlagte
landsby Finstrup der lå mellem Diernæs og det nuværende Holstenshuus. Ligesom de fleste andre
hovedgårde blev Finstrupgård flyttet ud fra landsbyfællesskabet engang i middelalderen. I 1579,
byggede Knud Venstermand det først kendte herregårdsanlæg. Det nye Finstrupgård bestod af to
bindingsværksfløje, det blev placeret, hvor Holstenshuus ligger i dag.
Hvis en hovedgård kunne opnå en vis størrelse målt i areal og produktivitet kunne den slippe for
dels, at betale skat til kongen, dels at blive delt i forbindelse med arv. Til gengæld var ejendommen
underlagt en række restriktioner, herunder hjemfaldsret til kongen hvis der ingen arvinger var,
samt en række forpligtelser, der svarer til kommunens opgaver i dag.
I 1707 solgte enkefrue Ermegaard Sofie Gabel Finstrupgård til Oberst Christian Adolph von Holsten
og hans bror Godske Ditlev von Holsten. Obersten faldt i slaget ved Helsingborg i 1710 hvorefter
hans storebror Godske Ditlev von Holsten overtog Finstrupgård. Godske Ditlev ejede allerede
hovedgården Langesø vest for Odense, og han var en holden mand. Han købte de øvrige arvinger
til Finstrupgård ud, og på den måde fik Finstrupgård et samlet areal på 680 tønder hartkorn.
Dermed kom ejendommen op over de 400 tønder hartkorn, der var nødvendige for at blive til et
stamhus. Det var ved den lejlighed at Finstrupgård skiftede navn til Holstenshuus – Stamhuset
Holstenshuus oprettedes i 1723.
I 1747 indlemmes hovedgården Langesø i Holstenshuus og nu nåede ejendommen op over 1000
tønder hartkorn. Dermed er vejen banet for oprettelsen af baroniet Holstenshuus, som sker i
1778. Med oprettelsen af baroniet opnåede familien Holsten kun delvis skattefritagelse, da man
ikke ville tilslutte sig. I 1828 udvides baroniet med hovedgården Nakkebølle, som hører med frem
til 1928.
Hovedbygningen er opført i perioden 1908-1910 efter julebranden i 1908. Dele af kælderen er
bevaret, så de ældste dele af bygningen er fra 1644. Parken ved Holstenshuus er anlagt som en
rokokkohave i 1753. Parken og søen er restaureret i 2010 med støtte fra Fonden Realdania. Der er
offentlig adgang til haven i dagtimerne.
Holstenshuus drives som en moderne virksomhed med skovbrug, landbrug og forskellige
nicheerhverv. Se mere på hjemmesiden: www.holstenshuus.dk
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Ejendomme

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.
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.
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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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Ejendomme

Sollerup Skov (Naturstyrelsen Fyn)
Riderute Sydfyn passerer gennem Sollerup Skov, der ligger nord for Rislebækken. Sollerup Skov
ejes af Naturstyrelsen og er dermed en statsskov – eller en offentlig skov. Derfor er der andre
regler for ridning her, end der er i de private skove. I Statens skove må du ride over det hele –
undtagen i hegninger – selvfølgelig under hensyntagen til andre gæster i skoven. Derfor er du
velkommen til at tage på opdagelse væk fra den markerede riderute i Sollerup Skov. Sollerup Skov
har bevoksninger af både nåle træer og løvtræer og et tæt net af skovveje.
Helvedes Hule
De fleste skovveje i Sollerup Skov er af god kvalitet og kan nemt bære hest og rytter hele året.
Turen gennem Helvedes Hule langs Rislebækken er dog en undtagelse – her er der meget blødt
det meste af året og en hest træder dybe spor. Imidlertid er det en spændende tur at tage uden
hest. Rislebækken snor sig under høje løvtræer – mest bøge. I den østlige ende af Helvedes Hule er
der en håndfuld gamle bøgetræer, som har fået lov at blive meget ældre end bøge normalt bliver i
produktionsskoven. Måske har de fået lov at være i fred fordi, man har anset det for alt for
besværligt at skulle fælde dem på de stejle skrænter i dalen.
Vi har ikke kunnet finde en forklaring på navnet ”Helvedes Hule”. Måske er det er levn fra 1700tallet, hvor der ikke var skov, men marker både nord og syd for dalen med Rislebækken. Måske
har der stået nogle træer langs det lille vandløb, træer der har kastet skygge og har givet dalen et
dunkelt præg i forhold til de omgivende marker. Måske har man sagt, at der var mørkt som i
Helvede, og på den måde er navnet opstået.
En anden historie er, at der engang var en morder som gemte et lig i dalen, men jeg har ikke
kunnet få det bekræftet.
Tre sogne mødes – sogneskel
Lidt vest for Helvedes hule løbet tre store stengærder sammen. Det er de stengærder, der adskilte
sognene Svanninge, Øster Hæsinge og Brahetrolleborg. Sogneskellene er nogle af de ældste
administrative grænser i Danmark. Nogle af dem er mere end 1000 år gamle. Sogneskellene blev
oprettet omkring år 1000, da Danmark overgik til den kristne tro. Da havde man brug for at
markere, hvilken kirke befolkningen på en egn skulle benytte i forbindelse med gudstjenester og
man hav de brug for at have styr på, fra hvilke arealer, der skulle betales afgift til hvilken kirke.
Nogle gange byggede man stengærder for at markere de administrative grænser, andre gange
benyttede man naturlige grænser i landskabet – ofte vandløb eller markante dale.
Friluftsliv i skoven
Sollerup Skov er et yndet mål for mange mennesker. Både familiens søndagsture i skoven,
svampeture eller fugleture finder sted her. I den vestlige del af Sollerup Skov – ud mod Odensevej
- er der en hundeskov, hvor hundeejere kan få lov at lade deres hund løbe løs. Alle andre steder
skal hunde være i snor. To børnehaver har baser i Sollerup Skov. Børnene nyder at komme ud og
tumle i naturen og det har vist sig at de hyppige og lange ophold i naturen både giver sundere
børn og børn der har nemmere ved at lære. I hele skoven må vandrere og cyklister overnatte i telt.
Ved Rislebækken nær Sollerup er der et velbenyttet bålsted. Hvis der kommer sne om vinteren er
Sollerup Skov et af de absolutte hotspots for skiløbere. Så skal du huske ikke at ride i skisporene.
Spor af heste, fodgængere og cyklister gør nemlig skiløb besværligt. Så tag hensyn til hinanden.
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Ejendomme

Steensgaard
Steensgaard ligger mellem Millinge og Falsled hvor Svanninge Bakker møder det flade
englandskab.
Der er uenighed om hvor langt Steensgaards historie går tilbage. Nogle mener, at der allerede stod
en borg på stedet i 1300 tallet.
I 1400 tallet kom Bjørn slægten til Steensgaard og gården blev i slægtens eje indtil gården i 1494
overgik til slægten Emmeriksen. Gården var i denne periode kun sporadisk beboet af ejerne og
fungerede som produktionsgård.
Fra 1751 og frem til1938 hvor lensgreve Hendrik Bille-Brahe Selby døede udgjorde Steensgaard
sammen med Hvedholm, Østrupgaard og Damsbo grevskabet Brahesminde. I dette grevskab,
fungerede Hvedholm som hovedsæde indtil 1918 hvor Hendrik Bille-Brahe gjorde Steensgaard til
hovedsæde. Grevskabet blev opløst ved lensafløsningen i 1928.
Hovedbygningen som den ser ud i dag, med tre længer og fritlagt bindingsværk og kampesten, kan
ikke præcis tidsbestemmes da den er blevet ombygget mange gange siden Steensgaards
oprindelse. Dele af den nuværende bygning stammer helt tilbage fra 1400 tallet. De tre fløje har
oprindeligt været tre fritstående huse hvoraf sydfløjen har været hovedbygning. I 1906-1908
gennemgik Steensgaard en større renovering både udvendig og indvendig.
I nyere tid har Steensgaard været kendt for sin jerseybesætning, som ankom til Steensgaard i 1903
efter en brand hvor alle avlsbygninger og kvæg brændte. Jerseybesætningen, der var en af de
første i Danmark, var på stedet indtil 2011.
Fra 1956 til 2011 blev hovedbygningen på Steensgaard drevet som herregårdspension.
I dag drives Steensgaard efter økologiske principper med fokus på produktion, forarbejdning og
salg af kvalitetsfødevarer. Skovene på Steensgaard er ved at blive certificerede efter FSC og PEFC
ordningerne. Læs mere om Steensgaard på www.steensgaard.dk
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Lokaliteter

LOKALITETER langs Riderute Sydfyn
Nedenfor finder du en beskrivelse af 33 forskellige lokaliteter, som du kan møde undervejs på din
tur på Riderute Sydfyn. Lokaliteterne er inddelt efter de fem rideområder; Brahetrolleborg,
Holstenshuus, Svanninge Bjerge, Sollerup og Steensgaard.
Lokaliteterne er overordnet inddelt i to kategorier - Natur og Kulturhistorie.
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Brahetrolleborg
Lokaliteter

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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Lokaliteter

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.

15

Lokaliteter

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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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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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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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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Holstenshuus
Lokaliteter

Gammel Dyrehave - Natur
Nord for Holstenshuus ligger en skov med navnet Gammel Dyrehave. Gammel Dyrehave blev
anlagt i 1850’erne, og for at holde vildtet inde blev der sat et mægtigt stengærde rundt om
dyrehaven. Stengærdet var 1,5 – 2 meter højt og den samlede længde var 1 mil – 7 kilometer. I
Gammel Dyrehave havde Holstenshuus en bestand af Sika, der er en hjorteart, og vildsvin.
Dyrehaven bestod frem til 1930.
Hvis du ser på dit kort kan du se Gammel Dyrehaves afgrænsning: Mod syd: Dels stengærde, dels
asfaltvejen mellem Holstenshuus og Diernæs (Slotsalléen), mod vest af Dyrehavevej, mod nord af
Holstenshuusvej – Grønderupvej og mod øst af stengærder. Afgrænsningen af Gammel Dyrehave
mod nord og øst følger sogneskellet mellem Brahetrolleborg Sogn og Diernæs sogn. Lige nord for
Gammel Dyrehave ligger en bakke med navnet Rødeledsbanke. Det hedder den fordi, at her var
der et led i sogneskellet – Røde Led.
Inde i Gammel Dyrehave kan du se flere kulturhistoriske minder: Emiliehøj med udsigtstårnet af
kampesten, den stensatte stjernehøj Regitsehøj (Se: Lokaliteter – Højene ved Holstenshuus).
Lidt sydsydøst for Regitsehøj - på Dyrehavebakken – er der stadig et fundamentet af den tepavillon, som blev bygget i Dyrehaven omkring 1880.
Nordvest for Emiliehøj og nord for Regitsehøj fører Riderute Sydfyn dig forbi resterne af en
gammel kampestensbygning i skoven. Det er resterne af et hus, der blandt andet blev brugt til
foder til dyrehavens dyr.
Inde i Gammel Dyrehave – omkring 500 meter stik øst for Regitsehøj er der et markant vejkryds,
hvorfra 4 veje stråler ud. Lokaliteten hedder Akacien efter et stort akacietræ – Robinie, der vokser
her.
Akacien var mødested for lokale modstandsfolk i den sidste tid af Danmarks besættelse i 1940 –
1945. De store herregårdsmarker sydøst for Gammel Dyrehave var dels tilpas skjult af skove, dels
var de nemme at identificere fra luften, så de var velegnede til nedkastning af containere med
våben til den danske modstandsbevægelse. Kælderen under te-pavillonen på Dyrehavebakken
blev brugt til skjulested for de nedkastede våben. Faldskærme og containere blev ofte sænket i
moser og vandhuller i området.
Våbennedkastningerne i Danmark foregik overvejende i besættelsens sidste år. Der blev foretaget
omkring 700 flyvninger til Danmark og der blev nedkastet omkring 6000 containere med omkring
670 tons våben og ammunition. 61 % af nedkastningerne forgik i Jylland, 11 % på Fyn og 28 % af
nedkastningerne foregik på Sjælland.
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Lokaliteter

Øksnehaven og Nyhave - Natur
Fra Riderute Sydfyns hovedspor ved Holstenshuus går en afstikker østpå. Afstikkeren går gennem
Skovene Øksnehaven og Nyhave.
Der er tale om to mindre skove, der tidligere har tjent som fællesskove for bønderne i Pejrup. Her
havde de nemlig lov til at sende deres dyr på olden.
At sende sine dyr på olden betød, at man især lod landsbyen svin, få mulighed for at komme en tur
i skoven en periode i efteråret. Svinene åd masser af agern og bog – frugterne fra henholdsvis eg
og bøg, der samlet kaldes olden. Svinene havde en god tilvækst i den periode de var på olden, så
det var vigtigt for bønderne at have adgang til et skovområde.
Landsbyernes øvrige husdyr fik også lov, at græsse i skovene. De rodede ikke i jorden som svinene,
men græssede blade, små træer og buske.
De to skoves navne fortæller også historie. Endelserne ”haven” og ”have” fortæller, at der er tale
om områder der har været indhegnet. Navnet ”Øksne” betyder det samme som okser – eller
kreaturer.
Dyrenes græsning i skovene gjorde, at der ikke skete opvækst af nye træer. Omkring 1700
begyndte man at være bekymret for om der kunne opretholdes en tilstrækkelig produktion af træ
i Danmark. I løbet af 1700-tallet arbejdede man med at klare denne udfordring. I 1805 kom
skovforordningerne, som var noget af en revolution: Skoven skulle indhegnes, så dyrene ikke
kunne komme ind i dem. Man skulle plante nye træer, når man fældede de gamle træer, og man
skulle registrere sine skoves vækst ved regelmæssige målinger.
I 2005 blev der gjort et spændende fund i Nyhave: I forbindelse med drænarbejde, blev der fundet
ikke mindre end 19 huløkser af flint, en hulmejsel også af flint og to stenøkser. Der er sandsynligvis
tale om et offer foretaget i den del af bondestenalderen, som kaldes jættestuetid – det vil sige
omkring 3.300 – 3.200 før Kristi fødsel.

Enemærket syd for Holstenshuus - Kultur
Et ”enemærke” er et stykke jord, der hører til hovedgården, og som ikke har været med i det
dyrkningsfællesskab, der var almindeligt i Danmark i middelalderen. Mange hovedgårde flyttede
ud fra landsbyerne i 15-1600-tallet og ved den lejlighed blev deres jord udskilt fra den jord, der
hørte til landsbyerne.
Enemærket syd for Holstenshuus har været hovedgårdens private jagtmark.
Læs mere om dyrkningsfællesskab og organisering af arbejdet på under temaet – Kulturhistorie.
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Fiskedamme, fontæner, voldgrave og mølledamme - Kultur
På Holstenshuus der meget vand – og det har man fået meget ud af. Prøv at følge med på dit kort:
Nord for Holstenshuus går en dal nord-syd gennem landskabet vest for Emiliehøj og Regitsehøj. I
dalen nord for Slotsalléen ligger der tre små søer. Det er rester af karpedamme og de blev anlagt
omkring 1750.
Dalen fortsætter mod syd til Holstenshuus – og vandet fra området med karpedammene
fortsætter denne vej. I parken udnyttede man vandets fald til at få fontæner – springvand – til at
springe højt og flot.
Vandet fortsatte. Tidligere blev det benyttet i voldgravene om Holstenshuus og nu benyttes det i
søerne i parken.
Syd for Holstenshuus Slot løber vandet ind i mølledammen, hvorfra vandet tidligere drev
kværnene på godsets kornmølle. Efter kornmøllen løb vandet længere ned i dalen vest om skoven
Enemærket. Her findes lige vest for skovgærdet hvor det knækker 45 grader en stensat dam, der
måler omkring 75 m x 10 m. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad den har været brugt til – måske
en vaskeplads for vogne og trækdyr.
Men det var ikke slut endnu. Længere mod syd – stadig vest for Enemærket blev en del vandet
benyttet til at vande engene. Det næringsrige vand fra karpedamme, voldgrave og slotssø kunne
sikre god vækst til engens græs.
Resten af vandet fortsatte mod syd. Ved gården Egelund lå der en savmølle, som også blev drevet
af vandets kraft. Mølledammen er i dag fyldt op og har navnet Skovriderengen.
I dag benytter vi elektricitet, dieselolie eller benzin for at drive vores møller og motorer. Vi er
stolte over at have et energieffektivt samfund. Imidlertid havde folkene på Holstenshuus bestemt
også sans for at få noget ud af tingene i gamle dage!
Karpedammene nord for Holstenshuus blev anlagt fordi karpen er en fin spisefisk. Den bliver
stadig handlet til gode priser i Tyskland og Frankrig, mens den er gået noget af mode i Danmark.
Der er dog en del Sønderjyder som holder traditionen med at spise blå julekarpe i hævd.
Karper kræver høje vandtemperaturer for at yngle. Det opnår man ved at avlsfiskene holdes i
lavvandede damme, hvor solen hurtigt kan varme vandet op. Ellers er karpedambrug
karakteriseret ved, at dammene nemt kan tømmes for vand, så fiskene kan håndteres. Der er brug
for at sortere fiskene, så de fisk der skal bruges til avl kan skilles fra de fisk, der skal op og spises og
fra de fisk, der skal have lov at vokse sig større. Karpen er en robust fisk, der godt kan tåle at være
oppe af vandet en rum tid, hvis blot den opbevares køligt og fugtigt.
Naturstyrelsen, Sønderjylland har lidt karpedambrug ved Gråsten, ligesom der også er
karpedambrug på det Sjællandske gods Gisselfeld.
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Risemosetorn - Natur
Riderute Sydfyn går gennem Enemærket syd for Holstenshuus. Ud for Enemærkets sydvestligste
hjørne – på den andens side af asfaltvejen – ligger der en lille skov.
Den lille skov har navnet Risemosetorn, og den var gærdselsskov for bønderne i Katterød. Det var
sådan indrettet, at Holstenshuus havde 5/8 af skoven, mens tre gårde i Katterød havde hver 1/8.
I Risemosetorn kunne der hentes materialer til hegn, brænde, redskaber med videre.
I dag ligger Risemosetorn hen som urørt skov – læg især mærke til de store ege.
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Højryggede agre i Pipstorn Skov - Natur
I skovene som Riderute Sydfyn går igennem kan du flere steder se højryggede agre – især, hvis du
ved, hvad du skal kigge efter. De højryggede agre er spor efter fortidens landbrug og de kan
erkendes som lave bølger i landskabet. Fra bølgedal til bølgedal er der oftest en 8 – 10 meter og
mellem bølgetoppe og bølgedale kan der være en forskel på omkring en halv meter eller lidt mere.
I perioden fra bondestenalderen omkring år 3900 før Kristi fødsel og frem til slutningen af
jernalderen i vikingetiden benyttede bønderne en såkaldt ard, når jorden skulle behandles. Arden
blev trukket på kryds og tværs af markerne. Arden var sådan set blot en skarp gren, som blev
trukket af okser og ved hjælp af arden fik man ridset lidt i jordoverfladen. Arden benyttes stadig i
udviklingslande. (Tegning af ard)
I starten af middelalderen - omkring år 1050 efter Kristi fødsel – kommer en ny opfindelse til
Danmark. Det er hjulploven. Hjulploven er et langt tungt redskab, som trækkes af okser, den har
naturligvis hjul, men det der betyder den helt store revolution er, at den har en muldfjæl. Den kan
simpelthen vende jorden. Den græstørv som hjulploven skræller af bliver vendt, så det grønne
vender nedad og rødderne vender opad. Det er landbrugsteknisk en kæmpe landvinding. Moderne
plove har også muldfjæl. Hjulploven er da også i anvendelse helt op til slutningen af 1700-tallet,
hvor den afløses af den noget lettere – og langt mere elegante - svingplov. (Tegning af hjulplov)
(Tegning af svingplov – alternativt Peder Hansens maleri ”Plovmanden vender”)
Hjulploven var lang, tung og besværlig at vende. Derfor bestræbte man sig på at have så lange
marker som muligt, så ”venderiet” kunne begrænses.
Den rette mængde nedbør er vigtig for markernes afgrøder. Både for meget og for lidt er af det
onde. I dag graver vi drænrør ned i markerne for at lede overskydende nedbør væk. Den teknik
havde man ikke på hjulplovens tid. I stedet pløjede man jorden fra siderne og ind mod midten af
marken. I løbet af få år fik man så lavet de lange bølger gennem landskabet – de højryggede agre.
Det var smart: I våde perioder trivedes afgrøderne oppe på bølgetoppene, og i tørre perioder
trivedes afgrøderne i bølgedalene.
Efter nogle år blev hældningen mellem bølgedal og bølgetop for stejl, men så pløjede man bare
jorden ud igen.
De fleste af skovene langs Riderute Sydfyn har under 200 – 300 år på bagen og mange af dem er
plantet på tidligere agerjord. Mange gange er de første træer plantet på højryggede agre. I
skovbruget er man nødt til at vente en 80 – 100 år før man høster sine bøgetræer og gælder det
eg må man vente 100 – 120 år før de er hugstmodne. Derfor har jordbunden i skoven fred i lange
perioder, og derfor kan de højryggede agre – og andre fortidsminder – overleve i skoven.
I det dyrkede land er landmanden over sine marker med maskiner flere gange om året, så der er
de højryggede agre for længst blevet planeret ud.
Du kan blandt andet se højryggede agre i Kistrup Skov, i Svanninge Bjerge og i Pipstorn Skov.
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Pipstorn Skov - Storstensgrave – dysser og jættestuer - Kultur
Når du rider gennem Pipstorn Skov kan du ikke undgå at lægge mærke til de mange fortidsminder.
Skoven er nærmest spækket med dysser og jættestuer og har den tætteste koncentration af
fortidsminder på Fyn.
Både dysser og jættestuer stammer fra den del af Danmarks oldtid, som vi kalder Bondestenalder.
Bondestenalderens startede omkring 3900 år før Kristi fødsel og dysserne er bygget omkring 3500
- 3200 før Kristi fødsel, mens jættestuerne er bygget lidt senere – omkring 3200 – 3000 før Kristi
fødsel. Bondestenalder afløses af bronzealder omkring 2000 år før Kristi fødsel. I dag er der
omkring 2500 dysser og jættestuer tilbage i landet – det er måske 10 % af, hvad der oprindeligt
blev bygget.
Indtil 3900 havde vores forfædre ernæret sig ved at samle, jage og fiske. Man havde opholdt sig
kortere eller længere tid på forskellige lokaliteter afhængigt af hvad der var at skaffe af føde. Når
ressourcerne var udtømt drog men videre til en ny lokalitet.
Da vores forfædre begyndte at dyrke jorden var det slut med at vandre rundt mellem forskellige
fangstpladser. Bønder må være bofaste, så de kan passe deres afgrøder og deres husdyr. Måske
har dysser og jættestuer været en slags markering af, at dette område tilhører en bestemt gruppe
mennesker, for storstensgravene har kunnet ses vidt omkring i det dyrkede område. Her har man
begravet nogle af sine døde og her har været forskellig kult- eller religiøs virksomhed.
Vores stenalderforfædre har været samme slags kvikke mennesker, som os. De folk, der lavede
jættestuer har også været dygtige keramikere. Måske har du lagt mærke til det flotte bæger, der
er vist på den 50-kroneseddel, som kom i omløb i 2010. Det er det såkaldte Skarpsalling-kar, der
blev fundet i en jættestue i Himmerland i det jyske.
Det var også bondestenalderens mennesker, der lavede de store flotte slebne stenøkser, som man
har fundet i hele Danmark. De første bønder kunne nok have brug for gode økser, for der var
noget flere træer i Danmark i bondestenalderen, end der er i dag.
Jættestuerne er gennemtænkte bygningsværker. Det er naturligvis imponerende, at
stenalderfolkene har kunnet slæbe tonstunge sten sammen uden maskinkraft. De har kunnet
noget med rullet, vægtstænger, A-bukke og sådan. Men det har ikke været det hele at få bakset de
store sten sammen og få lagt overliggere på. Man har også sørget for at pakke revnerne mellem de
store sten med tørmure bestående af flade sten, stablet ovenpå hinanden. På den måde kunne
man undgå, at jord skred ind i gravkammeret. For at holde gravkammeret tørt har man i højen
over de store bæresten og dæksten lagt et lag af vandtæt ler. For at sikre at regnvandet kunne
løbe af, har man lavet afledningsgrøfter foret med småsten – faskiner. Endelig har man brugt store
mængder brændt og knust flint til at lægge omkring storstenene inde i højen. Måske har dette
stikkende materiale kunnet holde ræve og andre gravende dyr ude fra gravkammeret.
Jættestuerne har været brugt til begravelser gennem mange år. Arkæologerne har konstateret, at
man nogle gange har dynget de ældste knogler op i et hjørne for at få plads til senere begravelser.
Har du lyst at læse mere om storstensgrave så kig i bogen ”Danmarks Oldtid – Stenalder” fra
Forlaget Gyldendal, forfatteren er Jørgen Jensen.
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Brillesø ved Holstenshuus - Natur
Riderute Sydfyn fører nordpå fra Holstenshuus – gennem Gammel Dyrehave og Nørreskov. Lidt
nord for Kongehøjen ligger en sø med navnet Brillesø. Navnet skyldes faconen – som et par
moderne solbriller eller en halvmaske.
Brillesø er en gammel tørvegrav. Fra en nordsydgående banket midt i den nuværende sø har man
gravet tørven op mod vest og mod øst. Med tiden er den brilleformede sø opstået.
Der er gravet tørv i de fleste større danske enge og moser. Tørv består af dødt plantemateriale,
der er bevaret i den vandmættede mosejord, fordi iltindholdet her er meget lavt. I tørvemoser
består tørven af døde tørvemosser – Spaghnum-arter.
Når man ønskede at grave tørv i et moseområde gennemførte man ofte først en afvanding af
området. Der blev gravet grøfter og render, så vandet kunne løbe af.
Tørven blev gravet af i kasseformede blokke – klyner – der blev sat til tørre i stakke ved
tørvegraven. Ved afgravningen opstod der firkantede huller i mosen.
Når tørveklynerne var tilstrækkelig tørre hængte de godt sammen og kunne tåle transport.
Tørven blev benyttet til brændsel – både til opvarmning, madlavning og såmænd også til at fyre
under kedlerne i dampmaskiner.
Omkring 1950 ophørte brugen af tørv til brændsel. På det tidspunkt kunne det bedre betale sig, at
importere kul og olieprodukter og benytte dem til brændsel.
I dag foregår der stadig tørvegravning i nogle af de store jyske højmoser. Tørven herfra benyttes
som jordforbedringsmiddel. Spaghnumprodukter er velkendt af de fleste uanset om de blot har et
par potteplanter eller en stor have.
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H.C. Andersens Høj - Kultur
I Gammel Dyrehave nord for Holstenshuus slår Riderute Sydfyn et skarpt knæk mod øst nær
resterne af det gamle dyrehus. Et par hundrede meter nordvest for dette knæk ligger en bakke
med en stensætning og en trappe. Navnet på bakken er: H.C. Andersens Høj.
Bakken er naturligvis opkaldt efter den berømte forfatter og digter Hans Christian Andersen (1805
– 1875) og historien er at digteren var på besøg på Holstenshuus den 9. juli 1843 i anledning af Der
var en større fest på stedet. Digteren var naturligvis også ude at gå en tur i området, som dengang
var mindre skovbevokset, og fra H.C. Andersens Høj skulle han have nydt udsigten over det
sydfynske område og Øhavet.
Ved samme lejlighed mødte digteren den kvinde, han var blevet forelsket i i sin ungdom i 1830:
Riborg Voigt fra Faaborg. Desværre for Andersen var hun allerede forlovet. Her 13 år senere deltog
hun også i festen på Holstenshuus – sammen med sin mand og deres barn. Det må have gjort ondt
på H.C. Andersen: Senere samme år, skrev han eventyret ”Kærestefolk”, historien om Toppen, der
blev ulykkeligt forelsket i Bolden.
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Svanninge Bjerge
Lokaliteter

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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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”
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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.
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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
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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.
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Sollerup
Svanninge Bakker – Natur
Riderute Sydfyn kommer ind i Svanninge Bakker ved P-pladsen ved Restaurant Skovlyst ved
Odensevej. Svanninge Bakker ejes af Naturstyrelsen, Fyn og er dermed et offentligt skov- og
naturområde. Det betyder at du her må ride over hele det 300 hektar store område – selvfølgeligt
efter gældende regler og under hensyntagen til andre naturbrugere. Riderute Sydfyn passerer øst
og nord om de centrale dele af Svanninge Bakker.
Svanninge Bakker er et af Fyns mest besøgte naturområder. I den nordøstlige del – op mod
Odensevej og Dalkildegårds Allé - er det kuperede terræn dækket af skov. Her vokser både løv- og
nåletræer og mange steder har skoven et næsten urskovsagtigt udseende. De sydvestlige dele af
Svanninge Bakker består af åbne overdrev og parkagtige egebevoksninger. Fra midten af området
og mod sydvest er der med støtte fra EU-LIFE-midlerne blevet ryddet en del skov for at give
naturtypen overdrev en mulighed for at brede sig. Et område på 70 hektar er indhegnet og her
græsser Galloway kreaturer og geder (blanding af waliser- og boergeder). Dyrenes opgave er, at
holde vegetationen kort og forhindre træer og buske (navnlig gyvel) i at brede sig.
Folderen ”Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge”, giver en introduktion til området:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Svanning.htm
Er du interesseret i planter, bør du besøge den sydvendte skrænt Hestebakken. Her er områdets
mest artsrige overdrev med mere end 125 forskellige græsser og urter. Her kan du også opleve et
rigt insektliv i sommerperioden.
Indtil starten af 1800-tallet blev Svanninge Bakker betragtet som en stump sandet og værdiløst
udmark. I forbindelse med romantikken opstod der en interesse for at opsøge den slags øde
naturområder. Københavnere søgte til Vestkysten. Der opstod en kunstnerkoloni i Skagen, men
der var også mennesker, der rejste til Svanninge Bakker. Omkring 1900 arbejdede flere fynske
kunstmalere – Fynboerne – på Faaborgegnen og de fandt mange af deres motiver i Svanninge
Bakker. Det var malere som Fritz Syberg, Jens Birkholm, Peter Hansen og Johannes Larsen. Senere
arbejdede også Harald Giersing i området.
Konservesfabrikanten, rigsdagsmanden, og kunstelskeren Mads Rasmussen købte en del af
Svanninge Bakker og opførte her en pavillon i 1913. Pavillonen stod det samme sted, som kredsen
af dansende mennesker befinder sig i Fritz Sybergs maleri ”Aftenleg i Svanninge Bakker”.
De mange mennesker, der valfartede til Svanninge Bakker, dannede grobund for flere mindre
etablissementer, der solgte mad og drikke. I dag er der stadig Restaurant Skovlyst og Kiosk
Skovtrolden i Svanninge Bakker. Den første ejer af Skovlyst - Jens Andersen, opførte i 1935 Tårnet
bag restauranten. I toppen installerede han en stjernekikkert, for astronomi var hans store
interesse. Dengang lå Svanninge Bakker så langt fra Faaborg, at han ikke blev forstyrret af byens
lys.
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En anden markant person ejede arealet Heimdalsbakkerne nord for Restaurant Skovlyst. Det var
Carl Larsen, der var forstkandidat, og søn af en rig Faaborg købmand. Hans ene passion var
sommerfugle fra Danmark og fra udlandet. Hans anden passion var træer, og han plantede
forskellige eksotiske arter i Heimdalsbakkerne. Der står stadig et par store sitkagraner og
ædelcypresser i området.
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Dalkildegård og Faaborg Golfbane - Kultur
Dalkildegård ligger omkring halvanden kilometer nordøst for Svanninge. Området ved gården var
en gang én af Svanninges Bjergelodder i Bjergemarken. Bjergemarken var et bakket og
næringsfattigt område, som dårligt egnede sig til landbrug. Bjergemarken lå som overdrev og blev
græsset af får og kreaturer. I en lavning i Bjergemarken lå en kilde, som gav en vis frugtbarhed til
omgivelserne. Området blev kaldt Dalum Mark eller Dallemarken. Området med kilden hørte
under gården Gammel Strand, som ligger ved Flægmosevej i Svanninge.
Jørgen Jensen Dahlkild, ældste søn fra Gammel Strand, arvede i 1859 Dallemarken. Han købte
samtidigt et tilstødende areal fra Svanninge Præstegård. Her begyndte han at grundlægge den
gård, som blev til Dalkildegård. I løbet af 1860’erne byggede Jørgen Jensen Dahlkild
driftsbygninger og i 1875 flyttede han ind i det nye stuehus. Jørgen Jensen Dahlkild døde i 1880, 41
år gammel. Han var ugift og uden arvinger, så gården blev solgt til Viggo Jensen fra Mariboegnen.
Han brugte mange kræfter på at få drænet jorden og han etablerede en af egnens største
besætninger af malkekvæg. I 1916 købte cementvarefabrikant H.P. Hansen fra Svanninge Søgård
Dahlkildgård. Han havde kun gården et årstid før han solgte den igen. Det kneb for den nye ejer og
hans kompagnon – Jørgen Birkelund - at få overskud på den sandede, bakkede jord, så da
komtesse Caroline Bille Brahe Selby i 1920 tilbød at købe gården kontant, slog de til.
Komtessen var den yngste og datter fra Hvedholm. Hun var 53 år, ugift og handlekraftig. Allerede i
1920 stod den nuværende hovedbygning færdig, og driftsbygningerne blev bygget i perioden
1921-1923. Dahlkildgård kom til at hedde Dalkildegård. I den ene ende af den længe, der vender
ud mod vej-T’et Dalkildegårds Allé / Bjergevej blev der indrettet en forvalterbolig og her boede
Jørgen Birkelund med sin familie. Det var i praksis ham, der drev Dalkildegård. Komtesse Caroline
havde en stor passion for belgiske arbejdsheste. Hun var meget engageret i avlen af belgiere, og
hingstene fra Dalkildegård blev brugt i avlsarbejde både på Fyn og udenfor øen.
Efter komtesse Carolines død i 1947 havde Dalkildegård flere skiftende ejere, som havde svært
ved at få en god økonomi på ejendommen. I 1977 købte ingeniør Sten Blicher Dalkildegård. Han
havde udviklet et effektivt svinefodringssystem, og han fortsatte arbejdet med at udvikle et
forbedret svinefoder på Dalkildegård. Den sandede jord fik han til at eksperimentere med den
nøjsomme boghvede. Det var en succes og Blicher udviklede siden morgenmadsproduktet
Fagomor’n, som tegnede positivt. Imidlertid slog det ikke an – muligvis på grund af hård
konkurrence fra Kellogg’s.
I 1988 erhvervede Miljøministeriet Dalkildegård. En del at arealet er lejet ud til Faaborg Golfklub,
som driver Faaborg Golfbane med 18 huller. Faaborg Golfbane drives med store hensyn til miljøet
og i 2000 blev banen ”Committed to Green” som er en miljøcertificering for golfbaner. På
golfbanens rough-arealer er der kommet fine, små overdrev, og i golfbanens vandhuller – eller
water hazards – yngler blandt andet stor – og lille vandsalamander, springfrø, skrubtudse og grøn
frø.
Faaborg Golfklub har købt Dalkildegårds bygninger, som benyttes som klubhus for golfklubben.
Her er mødelokaler, butik, værksted og maskinhus etc. I hovedbygningen findes Restaurant
Dalkilden, hvor der også er adgang for folk, der ikke spiller golf.
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Hasselmusen ved Hammerdammen - Natur
I området ved Hammerdammen finder du den sjældne hasselmus.
Hasselmusen er af musestørrelse. Pelsen er gyldenbrun, øjnene er store og sorte, knurhårene er
lange og pelsen er lang og busket. På bugen er hasselmusen gråhvid.
På trods af navnet, hører hasselmusen til den gruppe gnavere der hedder Syvsovere. Man må sige
at den passer godt til betegnelsen, for i perioden november til maj holder hasselmusen
vinterlukket – den ligger simpelthen i hi i de 7 måneder.
Hasselmusen starter årets aktiviteter i maj måned. Den er sulten efter vintersøvnen, og den æder
knopper, friske skud, blomster og insekter. Hasselmusen er nataktiv og den er trælevende. Den
kommer ikke ned på jorden som mus, men tilbringer al sin tid oppe i træer og buske. Hasselmusen
optræder heller ikke i så tætte bestande som mus, så derfor er det ikke særlig tit, at mennesker
ser den lille gnaver.

Hasselmusen sover om dagen i kugleformede reder, som den laver af blade og plantestængler
oppe i træer og buske. Reden er oftest på størrelse med en håndbold. Den er placeret fra 1½
meters højde til flere meter over jorden. Hunnerne føder deres unger i en lidt større rede. Som
regel får hasselmusen kun ét kuld unger hvert år. Der er typisk tre – fire unger i kuldet. I gode år
kan hasselmusen få to kuld.
Det at hasselmusen er så tæt knyttet til træer og buske har betydning for dens evne til at spredes i
landskabet. Den er afhængig at levende hegn, krat, lunde og småskove for at kunne komme
omkring. Selv små skovveje kan være alvorlige barrierer for hasselmus, medmindre der er
grenkontakt mellem træer på begge sider af skovvejen.
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På arealerne i Svanninge Bjerge, Svanninge Bakker, Sollerup Skov og Hammerdammen er der gjort
en indsats for at forbedre hasselmusens livsbetingelser: De levende hegn i de åbne områder er
blevet udvidet og forbedret med frugtbærende buske, der er etableret indre bryn i skovene og
flere steder er der blevet sat små kasser op, som hasselmusene kan overdage i.
Hasselmusekasserne ligner små fuglekasser, men deres indgangshul vender ind mod træstammen
for at hindre småfugle i at flytte ind.
I løbet af sommeren og efteråret æder hasselmusen sig stor og tyk. Selv halen bliver tyk for den
fungerer som et fedtdepot. Sidst i oktober finder hasselmusen sig et sted at overvintre – og nu er
den søgt ned på jorden. Under et træ eller en stor sten finder den et godt beskyttet sted, hvor den
bygger en rede af græs og blade. Når reden er færdig ruller hasselmusen sig sammen med halen
hen over hoved og ryg, og lægger sig til at sove. Under søvnen sænker dyret sin kropstemperatur
til en 3 – 4 grader og puls og åndedræt bliver meget langsomme. På den måde kan hasselmusen
skrue sit energibehov ned til et minimum og på den måde nøjes med at leve af de fedtreserver,
den har opbygget i løbet af sommeren.

40

Lokaliteter

Gammelskov og Tranesvænge - Natur
Tranesvænge og Gammelskov hører begge under Arreskov Gods og er dermed private skove.
Længst mød vest støder Tranesvænge op mod Enemærket, og Tranesvænge er, ligesom
Enemærket, en løvskov domineret af bøg.
Lige hvor Riderute Sydfyn går fra asfaltvejen og ind i Tranesvænge mødes tre sogne: Mod sydvest
er det Svanninge Sogn, mod nord er det Håstrup Sogn og mod øst er det Øster Hæsinge Sogn. Til
overflod støder Vester Hæsinge Sogn til i Tranesvænges nordlige skovbryn.
I dag tænker vi nok ikke så meget over de gamle sogneskel, men de er nogle af de ældste,
administrative grænser i Danmark. Nogle af dem er omkring 1000 år gamle. Sogneskellene blev til
da kristendommen blev indført i Danmark: For at holde styr på, hvilke kirkegængere, der skulle gå
til hvilke kirker lavede man sogneskel. Nogle gange kunne man bruge endnu ældre skel, men ellers
lavede man nye. De der boede i Svanninge Sogn gik i kirke i Svanninge, de der boede i Håstrup
Sogn gik i kirke i Håstrup og så fremdeles. Det var naturligvis også i sognet, at man betalte skat
eller tiende til kirken.
Det er også lige, hvor Riderute Sydfyn går fra asfaltvejen, at vandreruten Øhavsstien fortsætter
mod nord ad den gamle hovvej mellem Svanninge og Østrupgård.
I den vestlige del af Tranesvænge kan du se en stendysse lidt nord for skovvejen. Stendyssen blev
bygget af nogle af de tidligste bønder i Danmark. Den er bygget omkring 3.500 før Kristi fødsel.
Landskabet hæver sig fra vest mod øst. Asfaltvejen vest fro Tranesvænge ligger ca. 75 meter over
havet, gården Erikslund ligger omkring 90 meter over havet.
Mellem Tranesvænge og Gammelskov – øst for Erikslund åbner landskabet sig, og der er kig mod
syd i retning af Svanninge Bakker.
Stigningen fortsætter gennem Gammelskov, hvor Riderute Sydfyn fører dig op i svimlende 100
meters højde.
Tranesvænge og Gammelskov er ikke særlig besøgt af skovgæster. Derfor har du en god chance for
at se for eksempel rådyr, dådyr, ræv og grævling især hvis du færdes omkring daggry eller
skumring. Husk: I private skove må du kun færdes mellem kl. 6 og solnedgang.
I Gammelskov dyrkes nåletræer. Riderute Sydfyn bringer dig tæt forbi store rødgraner og
Gammelskov virker mere mørk end Tranesvænge, og her kan du på lune dage – eller når der har
været skovet – nyde duften af harpiks.
Et par steder i Gammelskov kommer du forbi lavninger, hvor vand og sumpet bund har gjort
skovdyrkning umulig. Her er der et urskovsagtigt præg.
I den østligste del af Gammelskov krydser du et gammelt skovgærde i form af et mosgroet
stendige, før du kommer ud i det åbne landskab ved Hammerdammen.
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Steensgård
Lokalitet
Enemærkeskoven – Enemærket nord for Østerby og Millinge - Natur
I den nordvestligste del af Riderute Sydfyn kommer du gennem en spændende løvskov med
navnet Enemærket. Enemærket hører under godset – eller hovedgården - Steensgaard.
Et ”enemærke” var et stykke jord, der hørte til hovedgården, og som ikke var med i det
dyrkningsfællesskab, der var almindeligt i Danmark i middelalderen. Mange hovedgårde flyttede
ud fra landsbyerne i 15-1600-tallet og ved den lejlighed blev deres jord udskilt fra den jord, der
hørte til landsbyerne. På de såkaldte enemærker, var det kun ejeren, som havde adgang.
Enemærket har været hovedgården Steensgaards private jagtmark.
I Enemærket følger Riderute Sydfyn den skovvej, som går gennem skoven på langs. Landskabet
hæver sig fra 25 meter over havet mod sydvest til 75 meter over havet mod nordøst. Langs
skovvejen står der flere store bøgetræer. I den sydligste del af skoven kan du se flere gamle bøge,
der vokser i skovbrynet. Disse gamle træer er fyldt med tøndersvampe og huller, og de er vigtige
levesteder for flagermus, hulrugende fugle, svampe, biller og andre små organismer.
At ride gennem Enemærket en dag i maj eller først i juni er noget af en oplevelse. Her er et rigt
fugleliv. Gransangerens ”Tjif, Tjaf, Tjif, Tjif, Tjaf” høres ofte. Bogfinkens ”Det-det-det-ka-je-da-si-liså-tit-detskavær”! lyder også igen og igen. Tag kikkerten med, og få et glimt af de syngende
småfugle.
Nogle gange lyder en trommehvirvel gennem skoven. Det er den store flagspætte, der har fundet
en tør gren, som den bruger som instrument. Det betyder det samme som når småfuglene synger:
”Territoriet er optaget – her har jeg mit område, så kære artsfæller af hankøn: Hold Jer væk!”
I dalen i den sydlige del af skoven snor Bøllebækkens sig afsted. Her kan du vinter og tidligt forår
opleve et klukkende vandløb, mens du i løbet af en tør sommer kan opleve et helt udtørret
bækleje. Vandstanden varierer meget og er afhængig af nedbør og snesmeltning.
I den nordlige del af Enemærket følges Riderute Sydfyn med Øhavsstien et par hundrede meter.
Øhavsstien er en 220 kilometer lang vandrerute, der går hele vejen rundt om Det Sydfynske Øhav.
Du må ikke ride på Øhavsstien, så den må du gå engang, hvor hesten holder ferie.
Landevejen mellem Enemærket og skoven Tranesvænge følger den gamle hovvej mellem
Svanninge og hovedgården Østrupgård. Det var den vej, som bønderne fra Svanninge fulgte, når
de skulle udføre tvangsarbejde på Østrupgård. Ved gården Kronborg, mellem det to skove ved
landevejen, fik Svanninge bønderne lov til at sætte deres redskaber, så de ikke behøvede at bære
dem det sidste stykke til eller fra Svanninge.
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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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TEMA – Dyrelivet i land og skov

Dyrelivet i land og skov
På din tur gennem landskabet vil du have gode muligheder for at møde en række dyr. Dyr som
findes langs hele rideruten.
Her fortæller vi mere om:







Fasanen
Haren
Hvepsevågen
Ravnen
Ræven
Rådyret
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Fasanen
Fasanen vil du med stor sikkerhed møde, når du rider på Riderute Sydfyn - den farvestrålende kok
og hønerne der holder styr på kyllingerne i forsommeren.
Fasanen stammer fra Asien. Den har sin naturlige udbredelse i et bælte fra Sortehavet og østpå
gennem Asien til Kina, Korea og Taiwan. Fasanen blev indført i Danmark i 1562 af Kong Frederik d.
2. der fik fasaner i betaling for en tilladelse til at indfange falke. Det er dog først omkring 1840 at
det lykkes at lave nogle gode opdræt af fasaner i Kongelunden på Amager. I 1870’ene lykkes det at
få fat i fasaner, der trives i det danske klima. Det var såkaldte ringfasaner, der kommer fra Kina. De
fasaner der lever vildt i Danmark i dag er en blanding af ædelfasan og ringfasan. Den vilde bestand
suppleres af udsætningsfugle.
Fasanen trives godt i det fynske mosaiklandskab, hvor skove, lunde og krat veksler med levende
hegn, landbrugsarealer og udyrkede områder. Den lever af mange forskellige plantematerialer,
men spiser også snegle og forskellige insekter som biller og græshopper.
Kokken etablerer et territorium i det tidlige forår. Kokken markerer territoriet ved at skogre og
andre kokke jages ud fra området. Det kan gå hårdt for sig. Hønen strejfer rundt i flere kokkes
territorium og parrer sig med flere af dem. I april lægges æggene i en rede, som blot er en godt
skjult fordybning i jorden. Hønen lægger mellem 8 og 15 æg. Rugetiden er 24 dage. Kyllingerne er
redeflyende. Det betyder, at de forlader reden sammen med hønen lige så snart de er tørre.
Fasanen er ikke blot smuk at skue men ligeledes et yndet bytte for jægere. Derfor ser man ofte
foderpladser til fasaner rundt om i landskabet. Hvis man ønsker fasanen skal trives på ens jorder,
kan man bl.a. anlægge insektvolde og striber med bar jord mellem markerne. Insektvoldene er
blot lave jordvolde, hvor de vilde planter får lov at gro. Her bliver der hurtigt en stor
mangfoldighed af planter og dermed levesteder for mange smådyr. Sådanne oaser tiltrækker
fasaner, men også andre dyr som agerhøns og harer. Striber med bar jord har betydning for
kyllinger af både fasaner og agerhøns og for harekillinger: Her har de nemlig mulighed for at sidde
og tørre sig i solen.
Fasanen er som nævnt et populært bytte for mange jægere. Der nedlægges omkring 750.000
fasaner i Danmark om året. Mange af dem er vilde fugle, men en stor del af fasanerne er fugle, der
er opdrættet med henblik på at blive udsat før jagten. På mange af de fynske godser – eller
hovedgårde – er jagten en vigtig indtægtskilde, og der er lange traditioner i forbindelse med
jagterne. Ofte kommer jægerne langvejs fra og betaler store beløb for at deltage i én eller flere
jagter. Fasanjagt foregår som regel som klapjagt, hvor skytterne sættes på post og afventer at
driverne eller klapperne går gennem det område, som fasanerne og eventuelt andet vildt befinder
sig i.
I Danmark må fasankokken skydes i perioden 1. oktober – 31. januar, mens hønen må skydes i
perioden 16. oktober – 31. december.
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Haren
Harebestanden i Danmark er reduceret de senere årtier. Alligevel ser man ofte harer i det
landskab, som Riderute Sydfyn fører igennem.
Mange tror, at haren er en gnaver, men sammen med vildkaninen tilhører den pattedyrordenen,
”de støttetandede” - navnet skyldes, at de har et par små stiftformede tænder bag fortænderne i
overmunden.
Haren er kendt af de fleste. Den er et mellemstort dyr med en kropslængde på mellem 55 og 70
cm. og en vægt på mellem 3 og 5 kg. Ørene er omkring 10 cm. lange. Hunnerne er ofte lidt tungere
end hannerne. Harens farver er meget velegnede til at camouflere dyret. Når den ligger stille med
ørene hen over ryggen, vil den som regel blive opfattet som en sten i landskabet. De store øjne
sidder på siderne af hovedet og gør det muligt for haren, at se næsten hele horisonten rundt uden
at dreje hovedet. Hvis du imidlertid skulle komme lige mod en hare forfra, så kan det godt være,
der går lidt tid før haren opdager dig, hvis du er helt stille. Det svageste område i harens synsfelt
er nemlig området lige fremad, hen over snuden.
Hvis haren opdager en fare – for eksempel et menneske – satser den ofte på sin camouflage. Den
forholder sig helt roligt og ser om ikke faren forsvinder. Ofte sidder haren i sit sæde – en
fordybning i jordoverfladen – og det er med til at gøre den vanskelig at opdage. Hvis faren
kommer for tæt på er det harens speciale at sætte af sted med stor hast. De kraftige bagben, der
har ligget foldet op under dyret, kaster det fremad med stor kraft, og i løbet af et par sekunder
kan det være oppe på 60 kilometer i timen. Tophastigheden er omkring 80 kilometer i timen, og
dermed er haren et af Danmarks hurtigste dyr.
Harerne er mest aktive om natten. De strejfer om på åbne områder og æder af friske urter og
græs. Ind imellem kan harerne også finde på at æde bark af unge træer og buske.
Harerne parrer sig fra januar-februar. Man kan være heldig at se hannerne slås om hunnerne. De
løber efter hinanden og indimellem rejser de sig på bagbenene og ”bokser” så ulden kan flyve dem
om ørerne. Hunnerne er drægtige i cirka 42 dage og de første killinger sættes sidst i februar.
Harekillingerne ligger og trykker sig i en skjult fordybning i jorden og moderen kommer kun forbi
en gang eller to i døgnet for at give dem mælk. Som regel kommer hun en times tid efter
solnedgang. Så, hvis du ser én eller et par harekillinger ligge og trykke sig, så er de sjældent
forældreløse. Mor skal nok komme forbi senere, så lad harekillingerne ligge!
Hunnerne kan parre sig få dage efter fødslen, og hun får 3 – 4 kuld om året. Ungerne kan klare sig
helt selv, når de er omkring en måned gamle. Mange harekillinger går til – især i våde somre.
Der er jagttid på harer fra 1. september til 15. december. Harerne skydes ofte i forbindelse med
klapjagt, men der er også jægere der går specifikt efter harer og benytter særligt opdrættede
hunde til at lokalisere harerne.
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Hvepsevågen
De fleste, der færdes i den danske natur vil kende musvågen. Musvågen ses i hele landet og den er
nem at kende når den roligt svæver over landskabet. Mange har også set musvågen, når den
sidder på en hegnspæl eller i et træ og holder øje med omgivelserne.
Derimod er der ikke så mange, som kender hvepsevågen. Hvepsevågen minder meget om
musvågen – bortset fra at den har en slankere hals og et mindre hoved end musvågen. Hovedet
har en vis lighed med et duehoved. Hvepsevågen har desuden fine mørke linjer på den lyde
underside af vinger og hale.
Et besøg på Riderute Sydfyn kan dog være en lejlighed til lære hvepsevågen at kende, for denne
helt specielle fugleart er en del af udpegningsgrundlaget for det Natura 2000-område, som
rideruten fører igennem på Brahetrolleborgs arealer. (Se også Landskabet - Natura 2000)
Hvepsevågen er en trækfugl, der kommer til Danmark efter løvspring fra midten af maj.
Hvepsevågen gør ikke meget væsen af sig, men lever et diskret liv. Den bygger sin rede i træer i
områder, hvor der både er skov og mere åbne områder. Reden er speciel fordi den mest består af
kviste med blade på. Kuldet på 1 – 3 æg lægges omkring starten af juni og rugetiden er lidt over 30
dage. Fra klækningen går der mellem 30 og 45 dage, før ungerne er flyvefærdige og yderligere 2
uger før ungerne kan klare sig selv. Det vil sige slutningen af august eller starten af september. Så
kan efterårstrækket – til Afrika, syd for Sahara, begynde.
Føden har givet fuglen dens navn. Den lever nemlig af gedehamse/hvepse og deres larver, samt af
de ”kager” som hvepselarverne bor i. I mangel af gedehamse æder hvepsevågen også humlebier
inklusive larver og bikager. I perioder med regn, skifter hvepsevågen til at æde for eksempel frøer
og fugleunger – som den tager fra reder. Hvepsevågen æder også edderkopper, forskellige
insekter, krybdyr og små pattedyr. Sidst på sommeren ædes også bær og frugter.
Hvepsevågen flyver lavt over landskabet, eller sidder i træ og lokaliserer på den måde hvepseboer
eller andre fødeemner. Hvepsevågen ser sandsynligvis gedehamsene/hvepsene, når de flyver ind
og ud af hullet til deres bo, men muligvis kan fuglen også forfølge gedehamsene frem til deres bo.
Hvepsevågen æder både de gedehamse, der for eksempel har deres bo i hule træer, og
gedehamse der har deres bo i jorden. Hvepsevågen går ikke af vejen for selv større gravearbejder.
Med næb og kløer kan den grave hvepseboer op fra en lille halv meters dybde! Kagerne trækkes
op og larver og pupper ædes. Voksne gedehamse, der ikke ser at komme af vejen, kan også blive
ædt. Tilsyneladende bliver hvepsevågen ikke stukket af gedehamsene. Dels er den beskyttet af sin
fjerdragt, dels er der mellem næbbet og øjnene et område med stride børster, som hindrer
gedehamsene i at angribe der.
Når hvepsevågen jager andre insekter, kan den trave af sted gennem græs og urter for at finde
græshopper og biller.
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Ravnen
På Riderute Sydfyn kan du næsten ikke undgå at møde den store, sorte fugl ravnen. Jeg tror ikke
jeg har færdedes på de åbne områder i Svanninge Bjerge uden at høre og se ravnen. Dens
klangfulde kald lyder tit over landskabet: ”Rårrk… Rårrk… Rårrk”.
Når man går i skovene i det sydfynske, så hører man den også Hvis den er blevet overrasket af én,
så advarer den: ”Krak, Krak, Krak,…”
Ravnen hører til kragefuglene. Den måler mellem 54 til 67 cm fra næbspids til halespids og
vingefanget er ikke mindre end 120 til 130 cm. I runde tal svarer det nogenlunde til størrelsen på
en musvåge. Den voksne ravn kan veje op til 1,5 kg.
En ravn er sort – med metalglans i grønt og blålilla. Næbbet er meget stort. Den er en dygtig flyver
med slanke vinger og en lang kileformet hale. Den flyver med rolige vingeslag og den bevæger sig
hurtigt. Ravnen er desuden en glimrende svæveflyver. Vingerne hænger lidt på den svævende
fugl. Noget af det bedste jeg ved, er når ravnene holder ”flyveopvisning”. Det sker ofte i foråret. Så
udfører fuglene den rene luftakrobatik, hvor de både kan rulle rundt i luften og flyve på ryggen!
Ravne er altædende, men tager oftest animalsk føde, og de går heller ikke af vejen for æg, fugleog dyreunger eller ådsler.
Et ravnepar holder sammen hele livet. De har et stort territorium, hvor de bevæger sig rundt efter
føde. Ofte kommunikerer parret højlydt under disse ture. Som regel holder ravnene sig væk fra
landsbyer og byer.
Et ravnepar bygger deres store rede af grene i et højt træ og de 4 – 6 æg lægges tidligt på foråret.
Det er hunnen, der ruger æggene ud, mens hannen henter føde til hende. Når æggene klækkes
efter 3 uger, er det i starten kun hannen, der fodrer ungerne, men efterhånden tager hunnen
over. Omkring 6 uger efter klækningen forlader ungerne reden. De følges med forældrene de
næste mange uger. Gradvist lærer de selv at finde føde, og til sidst jager forældrene dem væk. De
unge ravne slutter sig sammen i flokke og de lever i flokken i 2 - 3 år, før de bliver kønsmodne og
danner par. En ravn kan blive mere end 15 år i naturen.
Ligesom de fleste andre kragefugle er ravne kvikke. De er opfindsomme, nysgerrige og
agtpågivende, så de kan klare sig mange steder. Det er stort set kun menneskers efterstræbelse,
der kan gøre, at der er steder de mangler. Den findes overalt på den nordlige halvkugle: Europa,
Afrika, Sibirien, det nordlige Asien, Nord- og Mellemamerika. Der er også ravne på Grønland.
Det er ikke tilfældigt at Odins to fugle, Hugin og Munin, der hjalp ham med at holde øje med
menneskenes aktiviteter, netop var ravne.
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Ræven
På Riderute Sydfyn har du gode muligheder for at få et glimt at et af Danmarks største rovdyr,
nemlig ræven. Ræven trives godt i det varierede, Sydfynske landskab. Her veksler skove og lunde
med områder med marker og udyrkede arealer. Her er levende hegn, moser og overdrev. Ved den
spredte bebyggelse kan ræven finde en høne eller noget andet spiseligt.
Ræven er kendt af ethvert barn og mange myter knytter sig til dyret. De fleste kender udtryk som
”At have en ræv bag øret”, at ”Være snedig som en ræv” eller at være en ”Rævepels”. Ræven har
med andre ord ry for at være snedig og udspekuleret. Det hænger nok sammen med, at mange
jægere er blevet overrasket af rævens uforudsigelighed, når de har været på rævejagt. Tilsvarende
er der mange hønseholdere, der har haft besøg af ræven, på trods af at hønsehus og hønsegård
var konstrueret med henblik på at holde ræven ude og hønsene inde.
Ræven er et rovdyr af hundefamilien. Hanræven vejer oftest omkring 8 kg, mens hunnen normalt
vejer omkring 6,5 kg. Kropslængden er omkring 70 cm. Hertil en halelængde på en 40 cm. Pelsen
er rødbrun på ryggen og hvidgrå på strube og bug. Halespidsen er også hvidgrå. Det nederste af
benene er næsten sorte.
Ræven strejfer rundt i et ganske stort område. Den er mest aktiv om natten, men kan dog ses hele
døgnet. Især de store hvalpe ses om dagen. Ræven er ikke kostforagter, men æder hvad der er til
at få fat på: Mus, æg, fugle, padder, krybdyr, insekter, ådsler, frugt og bær. Hanræven markerer sit
territorium med urinstænk – jeg tror de fleste der færdes i naturen har stødt på steder, der har
den ramme og karakteristiske lugt af ”rævepis”. Desuden placerer rævene deres ekskrementer
oppe på tuer eller andre forhøjninger for at vinden nemmere skal kunne bringe færten rundt og
informere andre ræve om, at territoriet er besat.
Ræven parrer sig i januar-februar og de 4 – 7 hvalpe fødes i hunnens hule sidst i marts til først i
april. Hunnen er mest sammen med hvalpene for at varme dem og give dem die. Hanræven
henter føde. I løbet af en måned har hvalpene fået pels, deres øjne er åbne, og de begynder at
lege udenfor hulens indgang. Kommer du forbi sådan et kuld legende rævehvalpe en majmorgen,
så giv dig tid til at se på det. Det er en herlig og morsom oplevelse at se rævehvalpene tumle med
hinanden.
De første par måneder holder rævehvalpene sig tæt på den rævegrav, hvor de er blevet født.
Siden begynder de at strejfe mere og mere omkring. I starten af efteråret forlader hanhvalpene og
nogle af hunhvalpene området. Disse unge ræve har ikke altid lært at det kan betale sig at være
forsigtig, så det er mest dem man ser i terrænet. De fleste ræve dør i deres første leveår og det er
få ræve, der bliver 5 år gamle. Den maksimale levealder er antagelig 10-12 år.
Rævejagt er populært blandt mange jægere. I høj grad fordi det er udfordrende – man ved aldrig
helt, hvad ræven kan finde på. Egentlig rævejagt foregår ofte om vinteren, og der benyttes
gravhund eller små jagtterriere for at få ræven op af rævegraven. Der bliver også skudt en del
ræve i forbindelse med især klapjagter. Ræven på jages i perioden 1. september – 31. januar.
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Rådyret
Når man færdes til hest har man en stor fordel: Mange dyr opfatter ikke en som ”et farligt
menneske”, men snarere som en del af en fredelig græsæder. Man kan iagttage, at for eksempel
rådyr tager det mere afslappet når de møder en rytter, end de gør, når de møder en fodgænger
eller en cyklist.
Du kan næppe undgå at støde på vores mindste hjorteart rådyret. Rådyret er udbredt i hele
Danmark. På Fyn er der en stor bestand, for rådyret trives godt i mosaiklandskabet med levende
hegn, små og store skove, udyrkede arealer og landbrugsland. Et voksent rådyr er omkring 75 cm i
skulderhøjde, kropslængden er omkring 1,25 m og vægten ligger på 20 – 25 kg. Rådyrets krop er
kileformet – en tilpasning til at kunne smutte gennem tætte krat.
Begge køn har et hvidt bagparti, der kaldes spejlet. Hannens er ovalt, mens hunnens er
hjerteformet. Når dyrene flygter spredes hårene på spejlet ud, og det er tydeligt at se det hvide
spejl, når rådyrene springer bort fra én. Spejlet er sikkert en hjælp, når dyrene skal holde øje med
hinanden i mørke omgivelser.
Rådyrhunnen kalder man for en rå og hannen kaldes en buk eller en råbuk. Ungerne kaldes lam
eller rålam. Om vinteren kan rådyrene ofte gå i små flokke, som man kalder for ”spring”. Resten af
året går rådyrene hver for sig. Råerne går meget ofte sammen med deres seneste lam to lam.
Rådyrene får en gråbrun, tyk vinterpels i september-oktober. I april-maj skifter de til en rødbrun,
kort og glat sommerpels. Råbukken har et gevir, som kaldes en opsats. Voksne bukker kaster
opsatsen i november-december, hvorefter en ny vokser frem. Den nye opsats er færdigudviklet
omkring april. Råen har ingen opsats.
Rådyret æder oftest de mest næringsrige knopper og skud. Sommeren igennem æder de masser
af urter, græs og afgrøder på markerne. Om vinteren kan man se at rådyrene opsøger toppene af
fældede træer for at æde knopper og kviste. Man kan også se, hvor rådyr har skrabet sne og blade
til side for at komme til at æde anemonernes jordstængler. Rådyr kan også æde svampe, bog,
laver, mos og nåle fra grantræer.
Rådyrene parrer sig i juli-august og lammene fødes (sættes) omkring starten af juni. Som regel får
en rå to lam. I den første tid efter fødslen ligger lammene i lange perioder hver for sig og skjuler
sig i urter og krat. Råen opsøger dem nogle få gang i døgnet for at de kan die. Efter et par måneder
følger lammene råen hvor end hun går. Lammene følger råen indtil næste forår, hvorefter de må
klare sig selv.
Du kan træffe rådyr hele døgnet, men de er hyppigst på færde omkring solopgang og solnedgang.
Nogle gange kan man høre rådyrene. De kan udstøde en kort gøen, som kaldes smælen. Den hører
man oftest, hvis man har skræmt et rådyr ved at være kommet tæt på det, uden at det har
registreret én. Så lyder de høje ”bjæf” nogle gange mens dyret løber væk. Andre gange smæler
råbukkene i forbindelse med at de hævder deres territorium eller revir.
Der drives jagt på rådyr i Danmark og i perioden 16. maj til 15. juli må råbukken skydes. I perioden
1. oktober – 15. januar må både rå, buk og lam skydes.
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Landskabet fra istid til nutid
Det sydfynske landskab er først og fremmest præget af dramatiske istider, som har skabt dette
unikke kuperede terræn. Men også dyr og mennesker har og er stadig med til at sætte sit præg på
landskabet.
I det følgende fortæller vi om:






Sydfyns overordnede karakteristika
Hvad er Natura 2000 områder
Engen
Højmosen
Løvskoven



Overdrevet
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Sydfyns overordnede karakteristika
Når du færdes på Riderute Sydfyn, bevæger du dig gennem nogle af de mest spændende dele af
Fyn. Landskabet er kuperet og dramatisk, du bevæger dig gennem skove, landbrugsland og
naturområder. Flere steder er der vide udsigter ud over det Sydfynske Øhav og over Sydvestfyn.
Det dramatisk landskab er formet af isen under den sidste istid, der sluttede for omkring 11.500 år
siden. Især i den sidste del af den 100.000 år lange Weichsel istid var der gang i processerne. En
mægtig isbræ gled hen over landskabet fra nordøst i forbindelse med en særlig kold periode.
Senere smeltede isen noget tilbage igen. En ny kuldeperiode fulgte og med den kom en ny isbræ.
Denne gang gled bræen gennem Østersøen og stødte ind mod det nuværende Fyn fra sydøst.
Isbræerne har været meget tykke – op til halvanden kilometer og det er klart at vægten af sådan
en langsomt glidende bræ kan give nogle alvorlige buler i den jordoverflade, de passerer.
Områdets geologiske historie er meget sammensat, og geologerne har stadig masser af fornøjelse
af at undersøge forholdene. I Svanninge Bjerge er der gennemført en del undersøgelser for at få
klarhed over nogle af detaljerne. Jordlagene er blevet blandet grundigt – nogle steder ligger
næringsfattige moser få meter fra lerholdig og næringsrig jord, som igen ligger som nabo til det
argeste sand. Et forhold er der ændret voldsomt på siden isen slap sit greb i landet: Der lå en
masse store og små sten strøet ud over landskabet. Dem har generationer af bønder
møjsommeligt slæbt væk for nemmere at kunne dyrke jorden. Stenene har fundet anvendelse i
bygninger, veje, dæmninger, broer – og ikke mindst i de mange stengærder i området.
Skovene tjener mange formål, og der produceres bl.a. tømmer af høj kvalitet i skovene omkring
Riderute Sydfyn. I slutningen af 1700-tallet var der træmangel i Danmark. Det var nødvendigt med
en målrettet indsats for at sikre træ til skibsbygning, bygninger, redskaber, brænde mv. Johan
Ludvig Reventlow på Brahetrolleborg var én af forgangsmændene for de reformer, der gjorde, at
Danmarks skovareal er seksdoblet på et par hundrede år. Flere steder i området er der spor af
højryggede agre i skovene, hvilket er et vidnesbyrd om en tid, hvor det danske landskab var langt
mere åbent end det er tilfældet i dag.
På Fyn har jorden generelt en høj bonitet. Den gode jord er en væsentlig del af forklaringen på den
store mængde hovedgårde der er på Fyn. I dag er der bevaret ikke mindre end 123 hovedgårde i
landsdelen. Hovedgårdene har været med til at bestemme, hvordan bosætningen i området er
placeret. De marker der lå nærmest hovedgården var store – meget større end de marker som
bønderne havde rundt om landsbyerne. Du kan stadig få en fornemmelse af de store
herregårdsmarker ved Holstenshuus, Brahetrolleborg og Steensgaard, når du ser på kortet.
Endelig ligger nogle af de største fynske søer i området: Brændegård Sø, Nørresø og Fyns største
sø: Arreskov Sø. Ved alle tre søer er der et rigt fugleliv, med havørnen som den absolutte konge.
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Hvad er Natura 2000 områder
Natura 2000-områder er en række udvalgte naturområder i EU-landene. Natura 2000-områderne
omfatter dels såkaldte Fuglebeskyttelsesområder, dels såkaldte Habitatområder. Formålet med
Natura 2000 områderne er at sikre biologisk mangfoldighed i EU’s medlemslande.
I Fuglebeskyttelsesområderne skal fuglene beskyttes. I Habitatområderne beskyttes udvalgte
naturtyper, plantearter og dyrearter. EU’s medlemslande skal udpege og forvalte Natura 2000
områder. Desuden skal de beskytte en række udvalgte dyre- og plantearter mod efterstræbelse i
hele landet.
Natura 2000-områderne omfatter særligt værdifulde naturområder. Forvaltningen sker især på
grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbeskyttelsesloven. Endelig udgør bestemte arter og
naturtyper det der betegnes som udpegningsgrundlaget. Der er krav om aktivt at forvalte Natura
2000-områderne, så udpegningsgrundlaget sikres gunstig bevaringsstatus eller genoprettes.
Natura 2000-områderne ligger som større og mindre ”natur øer” spredt ud i EU’s medlemslande.
Trædesten af stor betydning for bevarelse af dyr og planter.
Landskabet med de store fynske søer og skove ved Brahetrolleborg er udpeget som Natura 2000område. Formelt består det af Fuglebeskyttelsesområde F74 og Habitatområde H104. Det samlede
areal er 2575 hektar – eller næsten 26 kvadratkilometer. Det meste af Natura 2000-området ejes
af Brahetrolleborg.
Det såkaldte udpegningsgrundlag – årsagen til, at man har valgt at have et Natura 2000-område
her - er blandt andet forekomsten af naturtyperne: ”Næringsrige søer og vandhuller med
flydeplanter eller store vandaks”, ”Vandløb med flydeplanter”, ”Aktive højmoser”, ”Rigkær”,
”Bøgeskove på muldbund” med flere. De arter, der er nævnt som udpegningsgrundlag er: Havørn,
Hvepsevåge, Fjordterne og Skeand.
Der er gennemført en grundig kortlægning af naturtyperne og de forskellige dyr og planter, der
findes i Natura 2000 området. Det kan du for eksempel læse mere om hvis du søger på internettet
på ”Natura 2000 Brahetrolleborg”.
Udpegningen som Natura 2000 område har vidtrækkende konsekvenser. Særligt den fremtidige
drift af skoven er lagt i helt nye rammer med udpegningen, og det er endnu uklart hvordan
lodsejerne skal agere for at efterkomme kravene.
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Engen
Naturtypen eng er karakteriseret ved et kort plantedække domineret af græsser, halvgræsser og
urter. Der kan være enkelte træer og buske på enge, men det overordnede indtryk er det åbne
landskab. Eng findes på fugtige arealer typisk rundt om søer eller moser eller i bunden af ådale.
Enge skal afgræsses for ikke at gro til med høje urter eller træer og buske. Enge er levested for et
stort antal forskellige plantearter, mosser og svampe. Det er ikke ualmindeligt at finde mere end
100 forskellige plantearter på en god eng. Dermed er der også livsbetingelser for en lang række
smådyr, fugle, krybdyr, padder og større dyr i enge. Enge har en stor biologisk mangfoldighed –
biodiversitet – og rummer store naturværdier. Derfor er naturtypen eng også beskyttet af lov om
naturbeskyttelse.
Siden 1800-tallet er mange enge blevet drænet og opdyrket. De er dermed blevet en del af det
øvrige produktionslandskab, hvilket har bevirket at det oprindelige plante- og dyreliv på disse
arealer er forsvundet. I dag er den største trussel mod engene dels tilgroning på grund af
manglende afgræsning, dels tilførsel af næringsstoffer – især kvælstof fra atmosfæren. Hvis et
stykke eng er blevet drænet, taget under plov og for eksempel dyrkes med græs, kan man ikke
forvente at finde mere end 5 – 8 forskellige plantearter på sit engareal.
Mange landmænd har gennem generationer benyttet gårdens enge til afgræsning. Typisk tog man
et tidligt slæt hø på engene sidst på foråret og sikrede på den måde vinterfoder til sine dyr. Efter
det tidlige slæt blev dyrene bundet ud på engen og gik her sommeren over. På den måde blev
engens plantedække holdt kort og det var gunstigt for en lang række forskellige planter. I flæng
kan nævnes mange orkideer, Engblomme, Hjertegræs og Eng nellikerod. Det korte plantedække
gav også gode levesteder for mange fuglearter. Blandt andet er viben en af engens karakterfugle.
Storken var også en hyppig gæst på Danmarks enge. Den kunne finde masser af sin føde her i form
af frøer, snoge og store insekter.
I dag er det for mange landmænd desværre urentabelt at sende dyrene på græs på engene. Der er
meget arbejde med at holde hegnene. Dyrene skal tilses og det er ikke helt enkelt at få tilskud til
driften af engarealerne. Derfor vælger mange landmænd, at lade engen ligge hen. I løbet af
ganske få år gror engen til. Først med høje urter, så med buske og træer. De mange små planter
der før voksede på engen bliver skygget bort.
Engene står imidlertid over for flere trusler, bl.a. tilførslen af kvælstof fra atmosfæren. Det
moderne samfunds industri, oliefyr, trafik og husdyrbrug udleder store mængder kvælstof. Før
industrialiseringen faldt der omkring 10 kg. kvælstof pr. hektar. I dag falder der mellem 10 og 20
kg – og nogle steder helt op mod 40 kg – kvælstof pr. hektar. Det giver helt andre livsbetingelser
for plantelivet. Hurtigvoksende arter som Stor nælde (Brændenælde) kan klare sig på bekostning
af mange af de andre arter. I løbet af en periode på ca. 30 år er 70 procent af de mest almindelige
engplanter forsvundet fra de fynske enge.
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Højmosen
Højmoser findes kun meget få steder på Fyn. En af de fynske højmoser er Nybo Mose nord for
Brændegård Sø. Her passerer Riderute Sydfyn tæt forbi.
Højmoser er domineret af tørvemosser (sphagnum), og der er et helt specielt planteliv på en
højmose. De kan dannes i områder, hvor der er køligt og hvor der er rigelig nedbør. Området skal
også være næringsfattigt, ellers kan tørvemosserne ikke klare konkurrencen fra andre planter.
Tørvemosser kan opstå på to måder:
Tilgroningsmosen opstår ved at en sø enten fyldes op med sediment (forskellige aflejringer) og
siden kan tørvemosserne etablere sig på den fugtige overflade. Søen kan også vokse til ved at
plantedækket gradvist vokser ud over søens vandoverflade inde fra bredden. Sådan et tæppe af
planter, der vokser ud over en sø kaldes for en ”hængesæk”. Hængesækken kan blive ganske tyk –
så tyk at den kan bære færdsel af mennesker og dyr. Gradvist kan tørvelaget i hængesækken blive
så kraftigt, at den oprindelige sø helt fyldes op.
Nybo Mose og Igelsø er eksempler på sådanne tilgroningsmoser. Nybo Mose har stadig en aktiv
højmosedel, mens Igelsø er under udvikling til højmose.
Forsumpningsmosen opstår i en fugtig lavning i landskabet. Hvis tørvemosserne får lejlighed til at
etablere sig her vil deres forsurende virkning gøre, at mange andre plantearter ikke kan klare sig.
Så kan tørvemosserne brede sig endnu mere. Tørvemosser er i stand til at trække vand op fra
underlaget og på den måde kan tørvelaget i mosen vokse sig tykkere. Typisk vokser tørvelaget
med en millimeter om året.
Flere steder i Svanninge Bjerge er der eksempler på såvel tilgronings- som forsumpningsmoser.
Når højmosen er etableret er den en helt speciel naturtype. Som en stor, vandfyldt svamp ligger
den i sin lavning i landskabet. Svampen er oval i tværsnit – tyndest ude i kanten og tykkest inde på
midten. Inde på midten, eller inde på mosefladen, er det kun få andre planter, der tåler det sure
miljø, som tørvemosserne skaber. På de tørre tuer vokser for eksempel hedelyng, revling,
klokkelyng og rosmarinlyng. Her kan man også finde den spinkle tranebær. I de våde høljer (Små
lavninger) vokser tørvemoser, hvid næbfrø og smalbladet kæruld.
Mange steder er højmoserne søgt afvandet. Dels fordi man ønskede at dyrke skov eller landbrug
tæt på moserne, dels for at gøre det lettere at grave tørv til brændsel i moserne. I Nybo Mose er
der således gravet tørv, men i de senere år er de gamle dræn og grøfter blevet blokeret for at
hæve vandstanden på mosen – og holde gang i den aktive højmose. Desuden har man fjernet
opvæksten af birkeskov i mosens randområde.
Nogle af de store, jyske højmoser har udviklet sig i mere end 10.000 år. De tykke tørvelag udnyttes
i dag til f.eks. udvinding af spagnum til blomsterjord.
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Løvskoven
Når du rider på Riderute Sydfyn, kommer du gennem en masse skov. En stor del er løvskov, som
kan bestå af mange forskellige træarter og der er stor forskel på de skovbilleder de giver.
Det ordnede skovbrug blev indført omkring 1800, hvor der ikke var ret meget skov tilbage i
Danmark, kun et par procent. Nutidens skove bygger på principperne for det ordnede skovbrug,
hvor produktion af træ til diverse brug blev et overordnet mål.
I det ordnede skovbrug sørger man for at hegne små planter, så træerne ikke ædes af dyr. Man
sørger for at plante træer, der trives på den jordbund, der er i skovens afdelinger. Undervejs måler
man løbende på sine træer og foretager udtyndinger, så træerne får passende mængder af lys til
at vokse. De træer, der får lov at gro op bliver fældet, når de er hugstmodne. Det vil sige, at det er
udvoksede, men de er endnu ikke begyndt at få et gammelt træs skavanker med råd og svamp.
Ofte fælder man alle træerne i en afdeling på én gang – det er det der kaldes en afdrift. Når
stammerne, der kaldes kævler, er kørt på savværket og trækronerne er skåret op til brænde og
fjernet fra skovbunden, er man klar til at plante nye træer.
De skovbilleder, som mange af os holder af, hænger sammen med det ordnede skovbrug. Bøgens
søjlehal, som om foråret kan være aldeles smuk med hvide anemoner forneden og lysegrønne
blade foroven, er et godt eksempel. Grunden til at der ikke er andre vækster i skovbunden er, at
bøgen effektivt lukker af for lyset.
I egeskoven er billedet anderledes. Egen tillader, at der kommer lys ned gennem kronerne, og
derfor kan der gro mange forskellige buske, urter og græsser på skovbunden i egeskoven.
Men skoven kan mere end at producere træ. Skovene er vigtige levesteder for en mængde
forskellige organismer, og mange steder kan træproduktion forenes med, at svampe, insekter,
fugle, pattedyr, laver osv. Tilgodeses. F.eks. får nogle træer lov at ældes, dø og formulde i
skovbunden visse steder og andre indføres gamle driftsformer som stævningsdrift og
græsningsskov, for at genskabe nogle af de naturtyper og elementer, der som udgangspunkt ikke
er en del af det ordnede skovbrug.
Fra naturens hånd er de fleste danske træarter løvtræer – det er kun ene, taks og skovfyr, der har
repræsenteret nåletræerne. Alle andre nåletræer er indførte. Derfor har vi også langt flere
organismer, der er knyttet til løvtræer end til nåletræer. Man kan sige at løvskov giver mere natur.
Imidlertid kan der være andre gode grunde til også at dyrke nåletræer. Nogle af dem har en hurtig
vækst og giver hurtigere en indkomst og nogle af dem danner ved, der naturligt er imprægneret
mod råd og svamp. Det kan indebære miljømæssige fordele.
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Overdrevet
Naturtypen overdrev er domineret af græsser og urter. Der kan være enkelte træer og buske på
overdrev, men det overordnede indtryk er det åbne landskab. Et overdrev bliver afgræsset, det
bliver ikke pløjet, ligesom det ikke må gødskes og sprøjtes. Et overdrev rummer et stort antal
forskellige græsser, halvgræsser, urter, mosser, laver, svampe og giver dermed også livsbetingelser
for en lang række smådyr. Overdrev har med andre ord en stor biologisk mangfoldighed – eller
biodiversitet – og er dermed værdifulde. Overdrev er omfattet af lov om naturbeskyttelse og skal
derfor bevares. Der er bevaret små overdrev flere steder langs Riderute Sydfyn blandt andet i
Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker.
Tidligere – frem til omkring 1950 - var overdrev temmelig almindelige i Danmark. Siden er de gået
tilbage. I dag er kun omkring 1 % af landets areal overdrev. I gamle dage – frem til omkring 1800 –
lå gårdene samlet i landsbyer. Rundt om landsbyerne lå de dyrkede marker. Uden for de dyrkede
marker lå overdrevet – det var her man sendte vogterdrengene og hyrdepigerne ud med kvæg, får
og geder. Flokke af husdyr afgræssede landskabet og holdt det åbent. Træer og buske fik sjældent
en chance for at vokse op, men blev gnavet af før de rigtigt kom i gang. Det havde naturligvis den
konsekvens, at Danmarks skove omkring 1750 kun dækkede et par procent af landets areal.
Omkring 1800 blev mange gårde flyttet ud fra landsbyerne og mere areal kom under plov. Dermed
forsvandt en del overdrev.
I takt med at de landbrugsmæssige tekniker blev bedre, kom der gradvist mere jord i dyrkning:
Man blev bedre til at dræne, der blev udviklet bedre maskiner, der kom kunstgødning og
sprøjtemidler, og det blev muligt at dyrke arealer, som hidtil var blevet betragtet som alt for
besværlige at have med at gøre. Fra omkring 1950 forsvandt de Østjyske, Fynske og Sjællandske
overdrev næsten fuldstændigt og dermed også de dyre- og plantearter, der knytter sig her til. Det
samme gælder også landets heder, enge, moser og andre lysåbne naturtyper.
I dag er overdrevene som nævnt omfattet af lov om naturbeskyttelse, men de er stadig truede. De
vigtigste trusler er i dag manglende afgræsning og tilførsel af næringsstoffer – især kvælstof – fra
atmosfæren. De få overdrev der er tilbage har overlevet, fordi de lå lidt afsides og var for sandede
og bakkede til, at det kunne svare sig at dyrke dem
Overdrevene bliver, ligesom engene, også belastet af tilførsel af kvælstof fra atmosfæren.
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Det historiske fundament
Læs om:






De fynske malere
Hovedgårde – herregårde - godser
Underfundige stednavne
En fæstebonde
En herremand
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De fynske malere
Egnen omkring Svanninge var omkring 1900 udgangspunkt for flere dygtige malere som Fritz
Syberg og Anna Syberg, Jens Birkholm, Peter Hansen og Johannes Larsen. Gruppen af malere fik
navnet Fynbomalerne.
Især Fritz Syberg og Jens Birkholm fandt flere af deres motiver i det bakkede landskab i Svanninge
Bakker og Svanninge Bjerge, som Riderute Sydfyn i dag fører igennem.
Når man læser om de fynske malere, kan man ikke undgå at få respekt for dem. De ville virkelig
deres kunst. Eksempelvis Fritz Syberg var som ganske ung i lære hos en malermester i Faaborg.
Her handlede det om at male vinduer, døre og vægge og ikke så meget om kunsten. De unge
malerlærlinge sov om natten med tynde tæpper over sig. På den måde var de sikre på at blive
vækket tidligt af morgenkulden, og så kunne de lige nå at kunstmale et par timer før det igen
gjaldt vægge og lofter.
Omkring 1900 boede Mads Rasmussen også i Faaborg. Han var initiativrig og dygtig og ville noget
med sit liv. Han kom fra små kår på et lille teglværk. Som helt ung udviklede han en maskine, der
gjorde det muligt at forme flere mursten ad gangen, og senere rejste han til USA, hvor han lærte
sig sproget og uddannede sig inden for konservesproduktion. Han kom hjem fuld af energi, og
efter lidt startvanskeligheder fik han gang i sin virksomhed og blev en stor mand, når det gjaldt
konservering af grøntsager, fremstilling af frugtvin m.v.
Mads Rasmussen skabte sig en formue. Han interesserede sig også for politik og blev noget så fint
som Rigsdagsmand, hvad der svarede til folketingsmedlem. Mads Rasmussen var også
kunstinteresseret. Han havde tit kontakt med fynbomalerne og han købte flere af deres værker.
I 1910 stiftede han Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst i sit hjem i Grønnegade. Museet ligger
der den dag i dag: Følg gågaden Østergade helt mod øst, så ligger museet lige på den modsatte
side af Grønnegade. Museet er et besøg værd. Det er smukt og overskueligt og det rummer en
masse dejlige billeder. Hvis du afsætter et par timer kan du få en rigtig god oplevelse.
Et af de mest kendte malerier på Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst er Fritz Sybergs ”Aftenleg
i Svanninge Bakker” som han malede i 1900, og som i dag hænger på Faaborg Museum for Fynsk
Malerkunst. Landskabet i maleriet kan i dag genfindes i Svanninge Bakker nær restaurant Skovlyst.
Jeg har haft det privilegium at færdes i det samme område i tyve år, så det er jævnligt hændt, at
jeg pludselig har oplevet, at ”Det her har jeg da set før”. Flere gange har det vist sig, at jeg har
genkendt et af maleriernes motiver. Det er en god oplevelse af såvel landskab som af maleri. Jeg
nyder også at kunne genfinde de stemninger og belysninger som malerne har skildret.
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Hovedgårde – Herregårde – Godser
Bebyggelsen i det åbne land på Fyn er i høj grad betinget af hovedgårdene eller herregårdene. I
dag er der 123 hovedgårde på Fyn, men der har sandsynligvis været flere.
Op gennem oldtiden bestod bosætningerne i Danmark af små enheder bestående af nogle få
gårde af nogenlunde ens størrelse. Sidst i jernalderen begyndte der at ske noget: Ét af husene i
nogle af landsbyerne var større end de andre. Én af landsbyens beboere havde tilsyneladende
behov for mere plads end de andre. På Østfyn er Gudme Fyrstens Hal et veludviklet eksempel på
sådan et stort hus. De første godser i Danmark er antagelig opstået i vikingetiden, hvor Danmark
også får sine første konger.
Kongen havde en hird. Hirden var kongens betroede mænd og livvagt. Hirden kunne optræde på
vegne af kongen. Hirdmand er det samme som herremand og herremanden er kongens lokale
repræsentant.
Kongen var ikke i stand til at holde øje med hele sit rige, så derfor havde han brug for sine lokale
repræsentanter. I starten lå herremandens gård – hovedgården - som en del af landsbyfællesskabet, men i 1500 – 1600 tallet blev mange hovedgårde flyttet ud. Ved den lejlighed blev
mange gårde og hele landsbyer nedlagt og flyttet for at give plads til store hovedgårdsmarker. De
nye gårde og landsbyer blev tit placeret lige uden for hovedgårdsmarkerne, så landsbyens bønder
nemt kunne komme på hoveriarbejde på hovedgården. Herremanden skulle opkræve skatter og
naturalieafgifter til kongen fra bønderne.
Gud var den øverste. Nummer to i rangfølgen var kongen og efter ham var det herremændene,
som bestemte. Det var herremændene, som ejede jorden, landsbyerne, gårdene og de folk der
boede der.
Bønderne betalte for at bo på deres fæstegårde. Betalingen var som regel naturalier og
hoveriarbejde – tvangsarbejde – på hovedgården eller hovedgårdsmarkerne.
Samfundet var yderst konservativt. Det var stort set umuligt, at skifte plads i samfundet. Var man
født i en bondefamilie, var det ens skæbne selv at blive bonde – og det måtte ens børn også regne
med at blive. Ligesom kongen skulle sørge for landets ve og vel, var det herremændenes opgave at
sørge for at deres godser blev passet godt og sørge for at bønderne arbejdede og at tingene
fungerede. De fleste herremænd behandlede deres bønder hæderligt, men der var bondeplagere
ind i mellem. Demokrati var endnu ikke et kendt begreb i Danmark.
Herremanden måtte i krigstid stille som officer i kongens hær. Soldaterne var – naturligvis –
bønder.
Hvis en hovedgård opnåede en vis størrelse kunne den blive fritaget for at betale skat og den
kunne slippe for at blive delt i forbindelse med arv. De mindste skattefri hovedgårde blev kaldt
stamhuse, de næst hed baronier og de største var grevskaberne.
For at blive oprettet som stamhus skulle en ejendom være på mindst 400 tønder hartkorn. For at
blive oprettet som baroni skulle ejendommen op på mindst 1.000 tønder hartkorn. For at blive
oprettet som grevskab skulle ejendommen være på mindst 2.500 tønder hartkorn.
TEMA – Det historiske fundament
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Tønder hartkorn var en måleenhed for et områdes produktivitet – eller en ejendoms rigdom.
Hartkorn betyder ”hårdt korn”, og det vil sige rug eller byg. Man opgjorde, hvor mange tønder
land, der skulle til før man kunne producere én tønde hartkorn.
På de arealer, hvor Riderute Sydfyn passerer igennem, skulle man bruge mellem 2 og 10 hektar. (I
de sandede jyske hedeegne skulle man bruge mellem 17 og 831 hektar for det samme!)
Det er først i forbindelse med lensafløsning i 1920, at de sidste rester af hovedgårdssystemet
ophører.
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Underfundige stednavne
Når man færdes i landskabet ved Brahetrolleborg – eller blot kigger på kortet – vil de fleste lægge
mærke til flere stednavne, der umiddelbart kan forekomme ejendommelige. Andre steder i landet
kan gårdene hedde Stenbæk, Nørager, Højager eller tilsvarende, men ved Brahetrolleborg får
navnene lige en ekstra tand.
Indtil omkring år 1750 havde de danske gårde ligget samlet i landsbyer – oftest rundt om kirken.
Markerne lå rundt om landsbyen i vange. Vangene var inddelt i marker. Den enkelte gårds marker
lå spredt ud på flere agre i flere vange. En enkelt gård kunne have mere end 50 marker liggende
spredt. Landsbyens bønder passede markerne i fællesskab.
Fra 1750 og frem til 1814 kommer der en række reformer, som alle har til formål at effektivisere
det danske landbrug.
Fra 1769 blev der givet mulighed for, at den enkelte gård kunne få sine marker samlet i én
sammenhængende flade. Det foregik på den måde at al landsbyens jord blev puljet og fordelt på
en ny måde. Det blev kaldt ”udskiftning”. Enten blev jorden målt op i et antal rektangulære felter
(blokudskiftning) eller også blev den enkelte gårds jord samlet som i en ege, der strålede ud fra
landsbyen (stjerneudskiftning).
Efter at landsbyernes marker var blevet lagt om blev de fleste gårde flyttet ud på markerne. En
gård på hver blok. Hvis gården blev liggende i landsbyen sørgede man for at den tilhørende jord lå
i tilknytning til gården. Man kan sige, at gården lå som ”navet” i forhold til den ”ege” som dens
marker strålede ud i. Det var et mægtigt brud med det landsbyfællesskab og samarbejde om
markdriften, der havde været sædvanen i flere tusinde år. Pludselig boede den enkelte
bondefamilie alene ud på markerne – langt fra landsbyen. Det har givet været en stor omvæltning.
Man skal huske at langt de fleste af gårdene og markerne var ejet af hovedgården Brahetrolleborg.
Herremanden på hovedgården ”forpagtede” gårdene ud til bønderne, som dels betalte
forpagtningsafgift, som hed landgilde, og dels udførte pligtarbejde (hoveriarbejde) på
hovedgårdens marker.
Brahetrolleborgs landsbyer blev udskiftet i 1787. Omkring 200 gårde blev flyttet ud fra
landsbyerne. Det er i den forbindelse de specielle stednavne opstår. På den tid var digteren Jens
Immanuel Baggesen (1764 – 1826) på et længere ophold på Brahetrolleborg. Den unge digter
havde allerede skabt sig et navn og selvom han kom fra fattige kår, var der mange af Danmarks
adelsfamilier, som syntes om den talentfulde mand. Fra flere sider fik han bidrag til livets ophold.
Sammen med lensgrevinde Anna Sybille Reventlow (1753 – 1828) og hendes mand Johan Ludvig
greve Reventlow (1751 – 1801) navngav Jens Baggesen gårdene og landsbyerne i området. De tre
var inspireret af oplysningstidens tanker og værdier. For eksempel, at man skulle tage personligt
ansvar, være flittig og beskeden. Desuden hentede de inspiration rundt om i Europa. I alt 40 gårde
fik navn af de tre.
Derfor kan du i dag støde på navne som: Flidsager, Nøjsomhedsglæde, Aksglæde, Høsthåb,
Blidager, Skøndal, Yndevæld, Stilledal, Heldbjerg, Solhøj, Grønhøj, Grønvang, Tryggesæde,
Oldingro, Glædemark, Yndevel, Hædersdal og mange, mange flere.
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En fæstebonde
Fra den tidligste middelalder omkring 1100 og helt frem til omkring 1900 var fæstebonden
samfundets byggesten. Det var primært bønderne, der skabte det overskud, der skulle til for at få
samfundets øvrige lag til at fungere.
Kongen var – efter Gud – den mægtigste i landet. Da kongen ikke fysisk kunne være til stede over
det hele havde han et net af herremænd, der varetog hans interesser rundt om i landet.
Herremændene ejede hovedgårdene eller herregårdene og den jord, de landsbyer og langt
hovedparten af de gårde der lå på herregårdens område.
Fæstebønderne fæstede de gårde som herremanden ejede – det vil sige de fik lov til at drive eller
forpagte gården imod, at de aflevere en vis del af gårdens produktion – enten i form af naturalier
eller i rede penge – til herremanden. Selvom fæstebonden boede ”til leje” i herremandens gård
var det også fæstebondens pligt at sørge for at gården blev holdt i orden og at de nødvendige
vedligeholdelses og reparationsarbejder blev gennemført.
Fæstebønderne var også forpligtede til at udføre hoveriarbejde – gratis arbejde eller
tvangsarbejde - på hovedgårdens marker. Én dags hoveriarbejde om ugen var ikke ualmindeligt, og
som regel startede dagens arbejde ved solopgang og sluttede ved solnedgang. Endelig var det
bønderne, der stillede som soldater i landmilitsen.
For at undgå, at fæstebønderne og deres sønner forlod den herregård, hvor de hørte til, indførte
man i 1733 det såkaldte stavnsbånd. Der var krise i landbruget og mange fæstebønder søgte ind til
byerne. Afvandringen fra land til by gjorde, at herremændene havde svært ved at skaffe fæstere
nok til fæstegårdene og det kneb med at fylde landmilitsens geledder ud. ’
Stavnsbåndet betød, at man ikke måtte rejse den hovedgård, hvor man var født fra man var 18 til
man var 36 år. Aldersgruppen der ikke måtte forlade hovedgården blev udvidet flere gange – sidst
i 1764 hvor det gjaldt at drenge eller mænd mellem 4 år og 40 år ikke måtte forlade fødeegnen.
Stavnsbåndet ramte ikke selvejerbønder så hårdt, for de havde mulighed for at købe sig fri. Det
blev først ophævet i 1788.
De fleste fæstebønder boede med deres familier i fæstegårdene, der som regel lå i landsbyer i
udkanten af herregårdens store marker. De marker som fæstebønderne selv dyrkede i samarbejde
med landsbyens andre fæstebønder og frie bønder lå rundt om landsbyen. Markerne lå typisk
fordelt i tre vange. Hver vang var opdelt i et antal åse (Der kunne være mere end 100 åse i en
vang), og i hver ås havde hver gård en langstrakt ager. Jorden var fordelt på den måde for at sikre
at alle bønder havde såvel dårlig - som god jord at dyrke. Det har ikke altid været lige effektivt, når
flere agre skulle passes, og når meget af arbejdet var nødt til at foregå i samarbejde mellem flere
bønder.
Man kan roligt sige, at fæstebondens liv lå i helt faste rammer og at man som søn på en fæstegård
ikke behøvede at spekulere på, hvad man skulle lave, når man blev voksen. Valget var at gå i fars
fodspor. Det er først i forbindelse med lensafløsningen i 1919, at der helt gøres op med den måde,
Danmark har været organiseret på fra omkring 1050.
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En herremand
Når man læser om gamle dages landbrugssamfund med bønder og herremænd, så får man tit stor
sympati, for de arme bønder, der måtte døje med ondskabsfulde herremænd. Imidlertid var
forholdene lidt mere nuancerede. Her en kort redegørelse:
De første tilløb til et dansk kongerige kom i yngre romersk jernalder – omkring 300 år efter Kristi
fødsel. Gennem hele oldtiden har bosættelserne i Danmark tilsyneladende bestået af små
samlinger af huse og gårde spredt ud i landskabet, hvor jorden var egnet til dyrkning, og hvor der
var adgang til ressourcer som vand, fiskeri, jagt, myremalm etc. I jernalderen opstår der en
tendens til, at én af gårdene i landsbyerne bliver lidt større end de andre gårde. Helt ekstremt
bliver det i Gudme på Fyn, hvor der er fundet rester af et par meget store bygninger fra den tid –
Gudmefyrstens Hal og en hal der måske har haft religiøs betydning. Bosættelsen ved Gudme var i
øvrigt den største i landet med omkring 40 gårde.
Arkæologerne tolker observationer og fund sådan, at der begynder at være mennesker, der har
større magt end andre og at der begynder at ske en specialisering i samfundet – en organisering af
arbejdet. En organisering, der i yderste konsekvens har ført til den rigdom vi i dag har i vores del af
verden.
Hvis man sikrer håndværkeren de basale fornødenheder og giver ham mulighed for at blive for
eksempel en dygtig smed, så kan han fremstille langt bedre smedevarer, end hvis han skal bruge
en stor del af sin tid på at dyrke jorden. Specialisten kan drive sit fag langt videre end den, der
også må passe andre opgaver.
Gudmefyrsten og andre fyrster har sikkert spillet en rolle i forhold til samfundets organisering. En
fyrste må have haft interesse i at have dygtige håndværkere i sit nabolag. Fyrsten har ikke kunnet
været til stede alle steder i sit fyrstedømme, men han har måttet benytte sig af betroede folk, der
kunne repræsentere ham ude i fyrstedømmets fjerneste afkroge. Sidst i jernalderen – i
vikingetiden - er flere fyrstedømmer vokset sammen til det første kongerige Danmark, men i
princippet styres det på samme måde som de mindre fyrstedømmer.
Fyrsternes, eller kongens, betroede mænd kaldtes hirden. Hirden var nok oprindeligt fyrstens
livvagt, men opgaverne blev flere. En trofast livvagt kunne belønnes med en rig gård i
fyrstedømmet – eller kongeriget, når hans tjeneste som livvagt var overstået. Livvagten eller
hirdmanden var nu blevet ejer af en hovedgård eller herregård. En hirdmand er det samme som
en herremand.
Herremanden havde pligt til at passe sin hovedgård og sin egn efter kongens anvisninger.
Tilsvarende havde bønderne i lokalområdet pligt til at stå til rådighed for herremanden. I
ufredstider skulle herremanden optræde som officer i kongens hær, mens bønderne tjente som
soldater. I fredstid skulle herremanden sørge for at kræve skat og naturalieafgifter fra bønderne,
og han skulle optræde som dommer, når der var splid og tvister mellem bønderne.
Han havde hånd og halsret over sine bønder og skulle sørge for, at de havde det nogenlunde godt
og var nogenlunde flittige for at skabe det overskud som han selv, kongen og i sidste ende: Som
det specialiserede samfund havde brug for.
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Land- og skovbruget i dag
En meget stor del af det landskab du oplever på Sydfyn i dag er et resultat af land- og skovbrug.
Landbruget er et gammelt erhverv, som gennem tiden har præget den natur og det landskab vi
kender i dag her på Sydfyn.
For at give dig en indsigt i denne udvikling fortæller vi nedenfor om:





Brahetrolleborgs land- og skovbrug
Jagtvæsen
Juletræer og pyntegrønt
Skovens historie
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Brahetrolleborg Skov- og Landbrug
Brahetrolleborgs arealer ligger overvejende syd for Brahetrolleborg Slot. I alt er der godt 2600 ha –
eller 26 kvadratkilometer - når man regner veje og søer med. Godset har i alt seks til syv
fastansatte medarbejdere og to til tre elever.
Skovbrug
Skovene dækker 1740 ha fordelt på godt 930 ha løvskov og godt 770 ha nåleskov. Der til kommer
små 40 ha, som består af krat eller midlertidigt er uden skov. Brahetrolleborg har 235 ha, hvor der
produceres juletræer, heraf er de 170 ha på agerjord. Endelig har godset små 200 ha, hvor der
dyrkes pyntegrønt. Du kan læse mere om produktion af juletræer og pyntegrønt længere nede
under afsnittet ”Erhverv – Juletræer og pyntegrønt”.
Brahetrolleborg er hovedleverandør til Korinth savværk, der blandt andet producerer elementer til
Wegner møbler og har en stor produktion af gulve. Ellers benyttes skovens produkter til tømmer,
emballage, cellulose, brænde, specialprodukter til skibsindustrien med videre.
Landbrug
Det meste af Brahetrolleborgs landbrugsjord er forpagtet bort. Det betyder at jorden er lejet ud.
De bortforpagtede arealer dyrkes med traditionelle afgrøder. På en betydelig del af
landbrugsjorden produceres der juletræer. En del arealer er fugtige enge, som afgræsses.
Afgræsningen er med til at holde engene i en god naturtilstand, og de er da også omfattet af
naturbeskyttelseslovens paragraf 3.
Landskabet med de store søer og skove ved Brahetrolleborg er udpeget som Natura 2000område. Formelt består det af Fuglebeskyttelsesområde F74 og Habitatområde H104. Det samlede
areal er næsten 26 kvadratkilometer. Det meste af Natura 2000-området ejes af Brahetrolleborg,
og det har betydelige konsekvenser for godsets drift. Læs mere om Natura 2000 under Temaet –
Landskaber fra istid til nutid.
Jagtvæsen
På mange gamle hovedgårde er der tradition for jagt, og sådan er det også på Brahetrolleborg.
Godset har en fast ansat skytte og en skytteelev. Deres arbejde går ud på at forbedre godsets
levesteder for vildtet - de små biotoper, der ligger rundt om i landskabet - samt at sørge for den
generelle naturpleje. Desuden arbejder de med godsets opdræt af fasaner. I jagtsæsonen er
skytten en nøgleperson i forhold til jagternes afvikling. Der jages primært rådyr, fasaner og en
smule ænder.

Juletræer og pyntegrønt
Langs Riderute Sydfyn ligger der flere steder store marker ned juletræer. Med en årlig produktion
på omkring 10 millioner juletræer står Danmark for en ikke ubetydelig af den europæiske
produktion af Nordmannsgran. Brahetrolleborg er en af de større producenter i Danmark – i 2011
leverede godset omkring 130.000 juletræer.
Af den samlede danske produktion bliver omkring 1,7 millioner solgt i Danmark. Resten
eksporteres primært til Tyskland, England, Frankrig, Holland og Belgien.
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I dag er de mest almindelige juletræer af arten Nordmannsgran. (Abies nordmanniana)
Nordmannsgran er populær fordi den beholder sine mørkegrønne nåle længe efter at den er
fældet, og fordi de små træer er tætte og harmoniske at se på. Juletræerne fældes typisk i
november og leveres derefter løbende til kunderne frem til kort før jul.
Nordmannsgran stammer fra det vestlige Kaukasus og de tyrkiske bjerge, som ligger sydøst for
Sortehavet. Træet blev indført som parktræ i Danmark i 1848, og på trods af, at Nordmannsgran
stammer fra bjergegne, trives det godt her i landet.
Nordmannsgran dyrkes mange steder på marker som en landbrugsafgrøde, men det er også
muligt at have områder med juletræer i skoven. Der går typisk mellem 6 og 10 år før træerne er
store nok til at blive brugt som juletræer. For at sikre en god vækst og mørke nåle benyttes der
sprøjtemidler og kunstgødning på samme måde som i konventionelt landbrug, dog er det meget
begrænset hvad der i dag må benyttes af midler, ligesom træerne ikke er så krævende som typiske
landbrugsafgrøder. Det kan også være nødvendigt med formklipning for at opnå
veldimensionerede juletræer. Der findes enkelte økologiske juletræsdyrkere. De anvender blandt
andet får for at holde ukrudtet nede mellem træerne.
Juleskikken med at tage et grantræ ind i huset, pynte det og danse rundt om det stammer fra
Tyskland. Det første juletræ i Danmark var sandsynligvis en rødgran, der blev sat op og pyntet på
Holsteinborg Gods ved Skælskør i 1808.
Andre steder i skovene kan du støde på nogle bevoksninger af høje, slanke graner. Stammerne er
næsten grenløse, noget forpjuskede og der er en lille krone i toppen. Det kan være
Nordmannsgran eller Sølvgran, som oftest kaldes Nobilis (Abies procera), der vokser her. De bliver
jævnligt klippet og grenene anvendes til pyntegrønt.
Danmark er Europas største producent af pyntegrønt. I de seneste år har produktionen ligget
omkring 35.000 tons klippegrønt fra Nordmannsgran og Nobilis. Omkring en fjerdedel af
skovbrugets samlede indtjening stammer fra klippegrønt. Beløbet ligger omkring 1,5 milliarder kr.
Nobilis stammer fra det østlige Nordamerika – fra staterne Oregon og Washington. Træet kom til
Danmark i midten af 1800-tallet.

Skovens historie
Danmark et skovland. Efter sidste istid blev landet gradvist koloniseret af skov. I årtusinder var
landet dækket at løvskove, vekslende med lysninger skabt af græssende dyr. Omkring år 3.900 før
Kristi fødsel skiftede vi fra at være jægere/samlere/fiskere til at ernære os som bønder. Bønderne
ryddede et område for træer, dyrkede jorden nogle år, og når jorden var ved at være udpint, så
rykkede de videre til et nyt sted. Med relativt få mennesker i landet, gik der mange år, før et
område igen blev ryddet og dyrket, så skoven havde god tid til at generobre de opgivne marker.
Indtil omkring 1750 tog vi skoven for givet. Ligesom man altid fik frisk luft i lungerne, når man trak
vejret, således kunne man altid hente træ i skoven, når man havde brug for det til brænde,
redskaber og byggematerialer. Kongen og herremændene benyttede desuden skoven til jagt,
mens bønderne sendte svinene på olden og kreaturerne ud at græsse.
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Flere steder havde man den ordning, at herremanden måtte bruge de store træer, mens bønderne
kun måtte benytte småtræerne.
Der var ingen, der tænkte på at plante nye træer.
Sidst i 1700-tallet var kun 2 % af Danmarks areal skovklædt. Man begyndte at mangle træ. I
København kneb det med brændeforsyningen så befolkningen frøs. Man manglede også træ til
byggeri, redskaber og sidst - men ikke mindst - så manglede man store egetræer til bygning af
krigsskibe. Der var i høj grad tale om en krise.
Midt i 1700-tallet var fremsynede skovfolk opmærksomme på problemet. Forstmanden Carl
Christian von Gram inviterede den tyske forstmand von Langen til Danmark i 1763. De to
udviklede Den Gram-Langenske Forstordning: Langsigtet planlægning, inddeling af skoven,
opmåling af skoven, opmåling af skovens bevoksninger og vurdering af den fremtidige
vedproduktion. Desuden indførtes nye træarter: Rødgran, skovfyr, ædelgran og ahorn. Unge træer
blev dyrket i planteskoler og udplantet på passende arealer. Træerne blev udtyndet med
mellemrum, og til sidst blev hele bevoksningen fældet på én gang. Så var man klar til en ny runde.
I princippet på samme måde som man dyrker grøntsager i bede – blot tager det her måske mellem
80 og 150 år før træerne er klar til hugst.
Von Gram og von Langen arbejdede på Nordsjælland, men ved von Langens død i 1778 stoppede
projektet.
I 1805 var tiden moden for det ordnede skovbrug. Man indførte Fredskovsforordningen: Skovene
blev hegnet inde med stengærder og jorddiger, husdyrene blev forment adgang, der blev indført
krav om at tilplante mindst lige så store arealer som der blev ryddet. Desuden blev der udlagt
arealer til ny skov. Nogle steder blev landsbyer nedlagt for at give plads til skoven. Frem til 1990
voksede Danmarks skovareal til 12 %, så det ordnede skovbrug var en succes. De skove man
lavede var produktionsskove. Midt i 1990’erne blev man mere opmærksom på skovenes
naturindhold, og siden, har der været store bestræbelser i retning af at skabe bedre vilkår for de
organismer, der har deres levesteder i skoven - samtidig med en fornuftig produktion af træ til
samfundet.
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Detaljerede oversigtskort over hver del af ruten
Nedenfor findes kort over de fire delområder Brahetrolleborg, Holstenshuus, Svanninge Bjerge og
Steensgaard, samt til forbindelsesstykket ved Sollerup.
På oversigtskortene er markeret interessepunkter; parkeringsplads, kulturseværdigheder og
naturseværdigheder. Du kan ride efter disse kort – desuden er hele rideruten markeret og alle stikryds er skiltet med numre.
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