
Tag på opdagelse i
Svendborg Friluftskommune

HELT UD I DET BLÅ

Svendborg Kommune takker alle,  
som har været involveret og gjort det muligt

at blive kåret som friluftskommune.

TAK TIL ALLE

Find mere inspiration til en tur  
HELT UD I DET BLÅ

www.svendborg.dk/udinaturen
www.detsydfynskeøhav.dk
www.havørredfyn.dk
www.blåflag.dk
www.friluftsrådet.dk
 www.skoveniskolen.dk
www.udinaturen.dk
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser
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Svendborg Kommune er af Friluftsrådet 
kåret som Danmarks Friluftskommune 
2012 indenfor temaet friluftsliv i de blå 
områder, dvs. ved sø, å og hav.

Denne folder er således udarbejdet med 
støtte fra den pengepræmie, der fulgte 
med friluftsprisen.



Vi vil gerne invitere alle ud at opleve de 
dejlige friluftsområder, vi har i Svendborg 
Kommune.

Derfor viser vi i denne folder 12 udvalgte 
områder, hvor vi har lavet forslag til en 
tur i det fri hver måned - hele året rundt. 

Tag folderen med ud i det blå
På hvert opslag kan du se et lille kort, 
læse om hvad der er særligt for stedet, 
hvad man kan opleve, og hvilke faciliteter 
der er - og så kan du krydse den lille 
tjekliste af i løbet af besøget.   
 
Bagest i folderen finder du en signatur-
forklaring og et oversigtskort med alle  
12 områder.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

Velkommen
HELT UD I DET BLÅ
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Skansen, 
Vindebyøre
– et storslået naturområde tæt på byen, og 
alligevel så stille. Gå en tur gennem den vilde 
skov ud på det åbne græsareal, Skansen, 
hvor køerne græsser. Nyd udsigten til byen, 
Svendborg Havn, Sundbroen, Christians-
minde og de mange flotte skibe, der sejler 
forbi. Prøv at se, hvordan havet konstant 
æder af Skansen og blotlægger skrænterne 
og se, om du i skrænterne kan finde spor 
fra tidligere tiders beboere på Skansen. 

 

JANUARIsær i
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Kvæget

Vandmøllen

Skoven  
og vandløbet

Lille Eng
– en grøn oase tæt ved boligområder. Du 
kan opleve det skotske højlandskvæg 
græsse på eng og i mose helt tæt på, og du 
kan gå ad stierne rundt i området og ned til 
opholdspladsen ved kysten. Hér kan du som 
en sidste rest efter Kogtved landsby se den 
lille idylliske vandmølle arbejde og sende 
vandet videre mod kysten. Gå ad Øhavsstien 
mod byen forbi Christinedal Skov og  
Skt. Jørgens Park. 

F EBRUARIsær i

Gå ikke hjem  
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Sofienlund Skov
– skoven midt i den nye bydel Tankefuld. 
Gå på opdagelse ad de mange små stier i 
den store skov og find de store egetræer, 
slanke bøgetræer og koglerne fra alle de 
forskellige grantræer. Slå dig ned ved en af 
de små søer, hør fuglene og se, om rådyret, 
haren eller måske det sorte egern kigger 
forbi. Ved bålpladsen er du velkommen til 
at tænde et bål, hvis du husker at slukke 
det igen. 

MARTS

De store 
egetræer

Især i

Gå ikke hjem  
uden at have set
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Gå ikke hjem  
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Legepladsen

Minigolf

Thurø Rev

Smørmosen
- en børnevenlig Blå Flag-strand med mange 
aktivitetsmuligheder for hele familien. Her 
finder du legeplads, badebro, iskiosk, mini- 
golf samt andre sjove aktiviteter. Fra den 
fine faste sandstrand kan du følge den  
stenede kyst til skov og Thurø Rev. På 
Thurø Rev kan du opleve heste og kvæg 
græsse på strandengen og se de mange 
vadefugle, som lever der.

APRILIsær i

Gå ikke hjem  
uden at have besøgt
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Ballen
 – en lille hyggelig Blå Flag-strand, børne-
venlig og lavvandet med badebro. En lille 
lystbådehavn grænser op til stranden, og 
vest for denne udløber Syltemade Å gen-
nem et større strandengsområde. Herfra 
kan du følge Langegyde og gå videre ad 
Øhavstien mod Fjællebroen eller mod nord 
gennem Syltemade Ådal.

MA JIsær i
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hørt klokke-
frøerne

fanget en fisk

set fossilerne  
og kalkgravene

Klintholm
– et kystområde med badestrand og gode 
muligheder for fiskeri. Fra stranden kan 
du gå sydpå til Klintholm Kalkgrave, som 
byder på spændende natur og geologi. Følg 
kyststien, gå ind i de hvide kalkgrave og 
find spor efter millioner år gammelt dyre- 
og planteliv i de stejle skrænter. I juni og 
juli skal du lytte efter den hule kvækken fra 
den sjældne klokkefrø ved et af naturområ-
dets mange vandhuller. 

JUNIIsær i

Gå ikke hjem  
uden at have
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Christiansminde
– Svendborgs strandpark, fyldt med aktivi-
tet, leg og historie. Den største og flotteste 
Blå Flag-strand i kommunen med stor hvid 
sandstrand, badebro, grill og bålpladser, 
legeplads, kiosk, minigolf, stor boldbane 
og beach volley-bane. Træk dig tilbage fra 
stranden og gå en tur forbi de store søer og 
op i skoven, hvor du kan nyde synet af de 
flotte historiske villaer.

JULIIsær i
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bygget et  
sandslot

samlet  
hjertemuslinger

fanget en fisk

Elsehoved Strand
– en dejlig børnevenlig, lavvandet bade-
strand. Slå jer ned på stranden og mærk 
sommerens sol, havets blide brusen og 
nyd børnene lege i vandkanten. Stranden 
indbyder til mange timers leg og aktivitet. 
Hvem laver det flotteste sandslot? Hvor 
mange forskellige muslinger kan man finde 
på ét minut? Eller tag fiskestangen med og 
prøv lykken og se, om du kan fange en frisk 
fisk til grillen.

AUGUSTIsær i
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Krabberne

Skibene i havnen

Ankeret ved  
Flagstedmarken

Lundeborg
– den gamle handelsby fyldt med aktivitet. 
Besøg den Blå Flag-strand, hvor du kan bade 
i Storebælt fra den fine sandstrand eller 
badebroen. Hvis du vil spille bold, er der 
gode muligheder for det på det store grøn-
ne areal ved Flagstedsmarken og Pavillon-
marken. Besøg også det helt nye aktivitets- 
område oven for stranden, køb en is og nyd 
udsigten over Storebælt og Langeland, 
eller kig på de mange flotte skibe i havnen. 

SEPTEMBERIsær i

Gå ikke hjem  
uden at have set
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Skt. Jørgens Park
– den lille park ved Sct. Jørgens Kirke. Lige 
under Sundbroen kan du tage en tur i Skt. 
Jørgens Park, tag et kig på alle skibene, der 
sejler forbi i sundet, nyd udsigten til broen, 
Ilholm og Tåsinge. I parken kan du besøge 
den fine rosenhave og staudehaven. Følg 
Øhavsstien ind til byen eller mod vest til 
Christinedal Skov og Lille Eng. 

OKTOBERIsær i
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Lærkekoglerne

Bækken

Egetræerne

Christinedal Skov
– en lille skov midt i byen med et drama-
tisk terræn. Tag på skovtur og saml ind til 
juledekorationer. Følg skovstierne ned til 
vandet, hvor du lige i skovkanten kan nyde 
udsigten over sundet. Christinedalbækken 
går gennem skoven og har for mange år si-
den, da der var meget mere vand i bækken, 
dannet de meget stejle skrænter, du kan se 
i skoven.

NOVEMBERIsær i

Gå ikke hjem  
uden at have set
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Hulstenene

Blåmuslingerne

Krabberne

– et skønt uforstyrret område. Tag godt 
med tøj på, put madpakken, bedstemor, 
hunden og børnene i bilen og tag på jule-
tur til stranden. Slå jer ned i ly af skoven, 
mens I spiser madpakken, og gå en tur til 
stranden. Mærk, hvordan den friske havluft 
bider i kinderne, mens I finder fine sten, 
muslingeskaller, sneglehuse, tang og andre 
spændende ting på stranden. 

DECEMBER
Skovhaven, 
Bøsøre

Især i

Gå ikke hjem  
uden at have set



ADG A NG TIL  N ATUREN
Du er velkommen til at færdes på kommunens arealer og 
øvrige offentlige naturarealer hele døgnet, året rundt. 

I det åbne land må du færdes til fods og på cykel ad  
eksisterende gennemgående veje og stier hele døgnet. 

I private skove må du færdes til fods og på cykel ad veje  
og stier mellem kl. 6.00 og solnedgang. 

Du må færdes til fods langs alle kyststrækninger hele  
døgnet.  På private strande må du dog ikke tage ophold  
eller bade indenfor 50 meter fra beboelsesbygning. 

Husk, at hunden altid skal føres i snor, både af hensyn  
til det vilde dyreliv, ejerne og andre besøgende. 

Om vinteren må hunden dog gå uden snor på stranden  
i perioden fra 1. oktober til 1. april.  



A D G A NG  T IL  NATURE N
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