Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse

Sollerup
De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres
ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med ridestierne i Svanninge Bjerge og statens skove omkring Sollerup udgør de én af landets smukkeste og
længste rideruter.
Riderute Sydfyn strækker sig rundt om Brændegård Sø i øst og til Millinge i vest. Det
samlede riderutenet er ca. 75 km, og fører dig igennem den smukke sydfynske natur og
storslåede kulturlandskaber. Hvert sted med en historie at fortælle har vi på kortet markeret med et symbol for enten natur eller kulturhistorie.
Din guidebog er bygget op på følgende måde:
1.
Regler for ridning på Riderute Sydfyn
2.
Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn
3.
Detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Sollerup
4.
Præsentation af Sollerup (Naturstyrelsens areal)
5.
Beskrivelse af lokaliteter i det valgte område i to kategorier: Natur / kulturhistorie

Råd og regler for ridning på Riderute Sydfyn
Mange mennesker færdes i de sydfynske skove. Nogle er på arbejde, andre nyder naturen. Selv
om du har købt ridekort, skal du selvfølgelig vise hensyn til alle andre på stierne.
Du skal følge den mærkede sti. Ruten er lagt, så du kommer gennem spændende natur, og så
ryttere og andre skovgæster ikke forstyrrer hinanden. Stien fører dig sikkert uden om elektriske
hegn og færiste.
Hold god afstand til andre og tag dig tid til en snak, hvis de synes, det er spændende at møde en
rytter og en hest. Især børn kan få en stor oplevelse, hvis de får lov at hilse på det store dyr,
mærke, hvor blød mulen er og får et par venlige ord fra rytteren.
Regler for ridning på Riderute Sydfyn
1) Ridning og trækning med hest på Riderute Sydfyn kræver gyldigt ridekort.
2) Adgang og ridning sker på eget ansvar.
3) Ridekortet er personligt. Årskort skal bæres synligt, dagskort skal forevises på forlangende
sammen med billedlegitimation.
4) Ridning er kun tilladt på de afmærkede veje og stier.
5) Ridning er tilladt fra kl. 6 til solnedgang
6) Fra 16. maj til 16. juli er ridning kun tilladt kl. 8 – 18. Undtaget er Svanninge Bjerge og
Naturstyrelsens arealer, hvor der året rundt må rides fra kl. 6 til solnedgang.
7) På veje skal ridning foregå i midter- eller siderabatten.
8) Galop er tilladt, hvor vej- og oversigtforholdene tillader det
9) Ryttere skal vise hensyn til vildtet og det øvrige publikum. Passér andre gæster og eventuelle
køretøjer i skridt.
10) Riderute Sydfyn forbeholder sig retten til midlertidig begrænsning af færdselsretten i tilfælde af
skovningsarbejde, nyanlæg af veje, tøbrud, jagt eller andre aktiviteter på ruten.
Find information om lukkedage - datoer, hvor hele eller dele af ruten er lukket for ridning.
11) Riderute Sydfyn forbeholder sig ret til erstatning for skader som følge af ridning i strid med
reglerne.
12) Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og i Miljøministeriets Bekendtgørelse om Offentlighedens
adgang til private Skove skal overholdes. Hovedbudskabet er, at ryttere skal vise ansvarlighed,
bruge deres sunde fornuft og ride med omtanke. Overtrædelse af reglerne kan medføre
inddragelse af ridekort og bortvisning.
13) Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse.
Specielt for Naturstyrelsens arealer: Du må som udgangspunkt ride overalt, og du er velkommen
hele døgnet. Hvis du kommer til en sti, hvor der er meget blødt, så overvej, om ikke du bør tage en
anden vej. I perioder med megen regn skal der for eksempel ikke mange ryttere gennem Helvedes
Hule i Sollerup Skov, før stien er helt umulig at bruge for andre skovgæster.
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn og
detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Sollerup
Nedenfor er vist et oversigtskort over de 75 km ridestier med markering af interessepunkter,
sti-kryds og parkeringspladser. På den både bliver det nemt at planlægge hvor traileren skal stilles
og hvad du vil se på turen.
Du får også et mere detaljeret oversigtskort over Sollerup, kun med sti-kryds og parkeringspladser
markeret. Du kan ride efter dette kort, da hele rideruten er markeret og alle sti-kryds er skiltet
med numre.
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PRÆSENTATION af Sollerup
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.
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
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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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LOKALITETER langs Sollerup
Nedenfor finder du en beskrivelse af forskellige lokaliteter, som du kan møde undervejs på din tur
på strækningen ved Sollweup. Lokaliteterne er overordnet inddelt i to kategorier - Natur og
Kulturhistorie.
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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.
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.
Lokaliteter
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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.

Lokaliteter
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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.
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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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