
Velkommen til Riderute Sydfyn
Din personlige rideoplevelse

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

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

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

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

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

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

2) Adgang og ridning sker på eget ansvar. 

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

sammen med billedlegitimation. 

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

5) Ridning er tilladt fra kl. 6 til solnedgang 

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

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

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

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

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

køretøjer i skridt. 

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

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

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

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

reglerne. 

12) Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og i Miljøministeriets Bekendtgørelse om Offentlighedens 

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

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

inddragelse af ridekort og bortvisning. 

13) Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse. 

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

http://riderutesydfyn.dk/kob-dit-ridekort/lukkedage/
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Oversigtskort over ridestinettet på Riderute Sydfyn og 
detaljeret oversigtskort over ridestinettet ved Steensgaard 
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 Steensgaard, 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 Steensgaard 
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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.  

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 

  

http://www.steensgaard.dk/
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LOKALITET langs strækningen Steensgaard 
 

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-li-
så-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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