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Naturen og det gode liv

I Svendborg Kommune har vi en enestående 
natur, smukke landskaber og rige muligheder 
for udfoldelser i det fri. Det er vi stolte af, og 
vi vil gerne gøre det endnu bedre.

Der er allerede krav om forbedringer i vores 
Natura 2000-områder, men vi vil også styrke 
den øvrige natur og gøre en ekstra indsats - 
ikke kun for naturens egen skyld, men også for 
at give os et sundere og rigere liv ved at bruge 
naturen aktivt. I naturen kan vi få vores dagli-
ge motion og rekreation, vi kan stresse af, og 
vi kan være sammen med andre. Og naturen 
kan være med til at skabe vækst, f.eks. ved 
at fremme turisme og ved at lade naturpleje 
indgå som en driftsgren i landbruget.

Øhavet er vores fyrtårn. Vi har også andre 
værdifulde naturområder, men mange af dem 
er små og ligger spredt. Der skal vi skabe stør-
re sammenhængende områder og gøre dem 
tilgængelige gennem frivillige aftaler med lods-
ejerne. Vi skal også skabe mere bynær natur 
for at gøre naturen endnu mere tilgængelig, og 
her er Svendborg Kommunes egne arealer af 
særlig interesse.

Udviklingen skal naturligvis ske på en sådan 
måde, at aktiviteterne tager hensyn til både 
naturens sårbarhed og de lokale beboeres 
ønsker. Det er nemlig vigtigt, at naturen også 
fremover opleves som en kvalitet.

Med ’Natur og Friluftsliv’ beskriver vi, hvor-
dan indsatsen for natur, friluftsliv, sundhed og 
vækst kan ske i en balanceret udvikling. Vi har 
valgt seks indsatsområder, som hver beskriver 
et antal handlinger. Nogle kan gennemføres 
umiddelbart, andre har en tidsramme på op 
til tolv år afhængig af Svendborg Kommunes 

egen økonomi, muligheder for eksterne midler 
og frivillig medvirken. Planen vil blive revideret 
hvert 4. år.

De seks indsatsområder og indholdet af dem 
er besluttet i dialog med natur-interesserede 
borgere og Det Grønne Råd. Vi vil gerne takke 
for det meget store og fine engagement og 
håber, at rigtigt mange vil gå aktivt ind i at 
realisere ’Natur og Friluftsliv’.

God læselyst!

Curt Sørensen
Borgmester



Naturen og friluftsliv
er en fælles sag

Mange bruger naturen enten som organiseret i 
en forening eller på egen hånd og har et godt 
kendskab til deres lokale område. De fleste har 
også forslag og ønsker om naturforbedringer 
eller nye rekreative muligheder. 

Jo flere kræfter, der lægges i indsatsen for na-
tur og friluftsliv, jo længere kommer vi. Svend-
borg Kommune kommer ikke så langt alene - 
vi har brug for opbakning - at mange er villige 
til at bidrage til planlægningen, gennemførelse 
og drift, lægge jord til eller bidrage til finansie-
ringen.

Folk i alle aldre samles om at pleje  
en orkidé-eng ved Trappebækken.
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Pleje af natur  
kan også være en friluftsaktivitet
En blandet flok borgere og kommunale folk har 
gennem flere år trodset kulde og blæst og deltaget i 
en fælles arbejdsdag på Monnet for at fjerne buske 
fra strandoverdrevet. Nogle kommer med traktor 
og vogn, andre med grensakse eller kage til kaffen. 
Fælles for dem alle er, at de holder af at komme 
på Monnet. Tidlig sommer samles en anden flok 
på engen ved Trappebækken for at slå engen med 
le. Nogle kommer for at sikre naturen, andre for at 
dyrke deres passion for at høre leen glide gennem 
græsset. Alle kan være med.

Der bliver gået til den,  
når folk samles om at pleje Monnet.

Mange borgere er allerede igang
Workshop kickstarter 
planlægningsproces
Arbejdet med ‘Natur og Friluftsliv’ blev sat i gang 
med en workshop med temaet ‘hvordan skal natu-
ren være i Svendborg Kommune’. Engagerede lods-
ejere, naturplejere, brugere af naturen, naturspe-
cialister og repræsentanter for organisationer med 
interesse i natur diskuterede intenst i nogle timer. 
Og vi fik mange idéer og klare ønsker til retninger 
for udviklingen af naturen samt ønsker til aktivi-
tetsmuligheder at arbejde videre med. 

Inden de fælles diskussioner skriver alle deres idéer 
ned på små papkort - herved får vi alles tanker i spil.

Gudmes borgere køber Gudme Sø og 
udvikler et rekreativt område
I 1980 købte 100 af Gudmes borgere Gudme Sø og 
oprettede et sølaug. Sølauget anlagde en ca. 3,5 
km lang natursti rundt om søen, fældede granbe-
plantninger og sikrede afgræssede enge og udsigt 
over søen. Fiskeriet er frit, der afholdes fælles 
jagt ca. 5 gange om efteråret, og byens borgere 
bruger stien til den daglige gå- eller løbetur, mens 
håndboldklubben bruger stien til fælles konditions-
træning. Der er bålplads samt borde og bænke til 
hyggeligt samvær. Kommunen bidrager til vedlige-
holdelse af stien.

Gudmes borgere på fælles nattergaletur  
ved Gudme Sø en aften i maj.

Naturskole og skolerne plejer 
skovsøer i kommunens skove
Svendborg Natur- og Miljøskole har fået støtte fra 
friluftsprisen fra Friluftsrådet til udstyr, som skal 
bruges til at rydde træer omkring nogle af kom-
munens tilgroede skovsøer. Det er et undervis-
ningsprojekt i naturpleje, hvor eleverne skal følge 
udviklingen af skovsøerne og se på, om plejen har 
den ønskede effekt med flere planter og dyr i vand-
hullerne.

Svendborg Natur- og Miljøskole fælder træer  
for at sikre lys til skovsøerne.



Naturen i 
Svendborg Kommune

Størstedelen af landskabet består af moræne fra 
sidste istid. Langs israndslinjen i den nordvest-
lige del af kommunen er der markante bakker 
med en stor variation i levesteder. Fra bakke-
området og ud mod kysten forløber markante 
ådale, og den lange kystlinje med klinter og 
pålejringskyster sætter ligeledes sit markante 
præg på naturen. Det varme og tørre klima 
specielt langs kysten beriger vores natur med 
en række arter, som ellers kun findes længere 
sydpå. 

Værdifulde naturområder
Det Sydfynske Øhav er unikt med de mange 
afgræssede øer og holme sammen med store 
lavvandede havområder. Og i Vejstrup Å, Tan-
ge Å og Stokkebækken er der strækninger, der 
stort set er upåvirkede af mennesker og udgør 
nogle af Fyns bedste vandløb.

Hertil kommer overdrev og større moser som 
Ollerup Åmose, Lundemosen samt Gammel-
lung, men størstedelen af naturområderne er 
relativt små, ligger spredt og uden sammen-
hæng. De beskyttede naturtyper enge, moser, 
overdrev, vandhuller og søer omfatter ca. 
1.850 ha og udgør en mindre del af landskabet 
sammenlignet med resten af Fyn og landet 
som helhed. Mange af kommunens skove er 
varierede og artsrige og er levested for en 
række sjældne plante- og dyrearter.  

Der er seks Natura 2000-områder, som ligger 
helt eller delvist i Svendborg Kommune. De 
seks områder omfatter 1.880 ha og rummer 
værdifulde naturtyper i europæisk sammen-
hæng og er levested for en række truede arter. 

Særlige arter 
I Svendborg Kommune findes en række arter, der 
er særlige, enten fordi de generelt er sjældne 
i Danmark, eller fordi en stor del af landets 
samlede bestand findes her. F.eks.

Pattedyr:  hasselmus og sort egern
Fugle:  rørdrum, havørn, havterne,  

mosehornugle og klyde
Planter:  tangurt, hjertelæbe, blomstersiv, 

guldblomme, kongebregne og 
strand-loppeurt

Svampe:  dadelbrun vokshat, knaldrød 
vokshat og djævle-rørhat

Padder:  klokkefrø, springfrø  
og grønbroget tudse

Krebsdyr: forårsfereje
Krybdyr: markfirben
Insekter:  mose-perlemorsommerfugl,  

hvid admiral og lakrød møgbille

Trængt natur skal hjælpes
Mange af naturområderne og arterne er truet 
af tilgroning, tilførsel af næringsstoffer, afvan-
ding og af at områderne ligger spredt. Det er 
derfor vigtigt at værne om naturområderne og 
at kæde områderne sammen for at sikre gode 
spredningsmuligheder. De større sammen-
hængende naturområder skaber også flere og 
bedre muligheder for friluftslivet med større 
kvalitet i oplevelserne. 

Helhedsorienteret indsats
Vi arbejder helhedsorienteret i de enkelte geogra-
fiske områder og tænker en flersidig indsats for 
både natur og friluftsliv sammen fra projektstart.  



Bedre natur og miljø i hele Europa
Fra EU stilles der krav om, at naturen og 
miljøet i Europa skal sikres og forbedres. 
Miljøministeriet har i forlængelse deraf udar-
bejdet vand- og Natura 2000-planer. Vand-
planerne skal sikre en god økologisk tilstand 
for grundvand, vandløb, søer og fjorde. 
Natura 2000-planerne skal bevare og genop-
rette de internationale naturområder (Natura 
2000-områder). De statslige planer er over-
ordnede planer, der indeholder målsætninger 
og retningslinjer for indsatsen. 

Kommunerne har efterfølgende udarbejdet 
handleplaner, som konkret beskriver, hvilke 
indsatser der skal gennemføres i den før-
ste planperiode frem til udgangen af 2015. 
Kommunen har også ansvaret for, at handle-
planerne gennemføres. 

Vi vil gøre en ekstra indsats
Denne plan har fokus på naturindsatser, der 
ligger ud over handleplanerne og på indsatser 
for friluftslivet. 

Udsnit af  
kommunens naturarealer

Det er kendetegnende, at vores naturområder 
er små og ligger spredt.
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Klokkefrøen findes  
på østfyn og øerne  

i øhavet. Dens  
kvækken lyder, som 
når man blæser i en 

hul flaske.

Tangurt farver  
strandengene røde 
om efteråret. Den 
kan kendes på de 
snoede stængler.

Guldblomme vokser 
i Rødme Svinehaver 
som det eneste sted 

i Østdanmark.

Mose-perlemorsommer-
fugl er sjælden, men  

lever i Skovholm Mose.

Markfirbenet lever 
på solrige sandede 

skrænter få steder i 
kommunen.

Mosehornuglen både 
yngler og overvintrer på 

øerne i Øhavet.



Friluftslivet i 
Svendborg Kommune

I 2012 blev Svendborg Kommune kåret af 
Friluftsrådet som Danmarks Friluftskommune 
2012 inden for temaet friluftsliv i de blå områ-
der, det vil sige ved sø, å og hav. Friluftsrådet 
udpegede Svendborg Kommune med ordene: 

”Svendborg Kommune har gjort en flot ind-
sats for at skabe gode rammer for friluftslivet 
i kommunens blå områder, og vi er meget 
imponeret over variationen i de gennemførte 
tiltag. Kommunens indsats for friluftslivet er 
overbevisende og er baseret på en strategi, 
der binder de mange tiltag sammen. Derud-
over har vi lagt vægt på, at kommunen også 
har mange spændende og nytænkende projek-
ter i støbeskeen, som vil skabe endnu bedre 
muligheder for friluftslivet både over og under 
havets overflade……” 

Enestående natur og rigt friluftsliv 
Naturen danner rammen om mange af vore 
friluftsaktiviteter og rummer rige muligheder 
for at dyrke forskellige former for friluftssport 
og friluftsaktiviteter både til lands og til vands. 
Friluftsaktiviteter som vandreture, jogging, 
kajakroning, mountainbike, orienteringsløb, 
ridning og lystfiskeri er nogle af de mest popu-
lære friluftsinteresser.

Over 80% af de idrætsaktive mener, at natu-
ren har stor betydning, når man dyrker mo-
tion og sport. Andre finder, at ro og stilhed i 
naturen – steder til fordybelse og et særegent 
dyre- og planteliv – også har stor betydning 
for brugen af naturen. Særligt naturskønne 
kyster, strande og hav vægtes højt.

Svendborg Kommune er en kystkommune med 
en lang og varieret kyststrækning. Hér er både 
uberørte kyster med stejle skrænter og ste-
nede strande, fine børnevenlige sandstrande 
med fast bund. Andre steder finder man flade 
strandenge med en helt enestående natur. 
Som kystkommune har vi en stærk maritim 

kulturarv, og Svendborg Kommunes kyster er 
da også omkring byerne tæt bebygget med 
mange bade- og bådebroer og små havne, 
som vidner om det maritime liv.

Vi arbejder målrettet på at udbygge og forny 
mulighederne for et aktivt friluftsliv i naturen 
- både det bynære og i lokalområderne. Det 
sker bl.a. inden for den maritime kulturarv ved 
støtte til opbygning af et maritimt aktivitets-
center i Svendborg Havn (Maritimt Center), 
inden for undervisning af skole- og gymna-
sieklasser i samarbejde med Svendborg Na-
tur- og Miljøskole, ved formidling af natur- og 
kulturoplevelser i spændende naturområder og 
udbygning og sikring af adgangen i naturen.

Kreativt liv – Sundt liv – Maritimt liv
Svendborg Kommune har udpeget de tre tvær-
gående temaer Kreativt liv – Sundt liv – Maritimt 
liv som tænkes ind i den fremtidige planlæg-
ning i Svendborg Kommune. Det binder op om 
kommunens særlige naturgivne muligheder 
i natur, landskaber, kystmiljøer, øhavet og et 
bredt friluftsliv.

De tre temaer er nøje udvalgt på grund af 
Svendborg Kommunes styrker, men også som 
følge af, at Svendborg blev Cittaslowby i 2008. 
Cittaslow har bl.a fokus på byrumskvaliteter, 
på beskyttelse af natur og miljø, på lokale 
særpræg og produkter samt på gæstfrihed.

Blå friluftsstrategi
Naturturisme I/S, der er en tværkommunal 
udviklingsorganisation ejet af de fire sydfynske 
kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø 
og Svendborg, har udarbejdet en blå frilufts-
strategi for Det Sydfynske Øhav for 2012–2016.
Denne fælleskommunale strategi sætter fokus 
på friluftslivets muligheder i øhavet med ind-
satsområder som havkajak, lystfiskeri, lystsej-
lads og undervandsaktiviteter. 
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Svendborg Kommune tilbyder
●  85 km Øhavssti fra Fjællebroen  

mod Langeland og Lundeborg

●  Stier med afmærkede ruter i eks. Stevne-
skov og Hallindskoven (Hjerterute og O-løb) 
samt på Skarø og Drejø

●  760 bådepladser i private og offentlige havne

●  12 afmærkede lokale cykelruter af længder  
på 20–48 km

●  Kajakruter i kommunen på mellem  
45 og 100 km (Øhavskort med rutebeskrivelser)

● Fugletårne ved 4 større naturområder  
 (heraf 2 kommunale)

●  250 ha kommunal skov

●  55 ha kommunale naturområder

●  God adgang til de kommunalt ejede  
fortidsminder, adgangsaftaler til en række 
spændende private fortidsminder

●  11 gode badestrande

●  5 Blå Flag-strande

●  17 bynære legepladser,  
heraf 1 større naturlegeplads

●  Fri fiskeret i kommunale søer

●  Årlige udsætninger af havørreder via  
Havørred Fyn  

Gode muligheder for at kombinere vandretur 
ad Øhavsstien med et forfriskende strandbad 
ved én af kommunens mange badestrande - 
her Christiansminde Strandpark og Vindebyøre 
Strand på Tåsinge.

Svendborg Kommunes kystvand er velegnet  
til et maritimt friluftsliv.

Mountainbikere holder hvil efter en tur i bakkerne.

Guidede naturture er et hit selv om vinteren.

Naturen kan også nydes til hest.



Naturen er ramme for samvær og fysisk 
udfoldelse for hele familien.
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Sundhed  
med naturen som scene

At være i naturen har betydning for vores 
velvære – naturen kan forebygge og behand-
le sygdomme ved at fungere som ramme for 
fysisk aktivitet, sociale interaktioner og ved at 
forebygge mental træthed.

Naturens betydning  
for den mentale sundhed
Mennesker har to typer opmærksomhed. Den 
rettede opmærksomhed, hvor vi ubevidst og 
konstant sorterer information. Vi bruger denne 
opmærksomhed i bymiljøer, på arbejdet, når 
vi kører bil – altså i de unaturlige miljøer. Vi 
påvirkes her af store informationsmængder, 
og sorteringen kræver energi. Længere tids 
ophold i disse miljøer gør os mentalt trætte. 

Den anden opmærksomhed er den spontane 
opmærksomhed, som stimuleres i naturen. 
Den spontane opmærksomhed scanner omgi-
velserne, men der foregår ikke en energikræ-
vende sortering. Denne opmærksomhed virker 
derfor afstressende og giver mental hvile og 
opbygning.

Den fysiske sundhed
Vi bruger naturen meget forskelligt, men man-
ge er aktive i naturen. Det kan være ved at gå 
ture eller tage på vandringer, løbe, cykle, fiske, 
gå på jagt, samle bær eller svampe eller bare 
være på tur med familien.

Vi skal helst være aktive 30 minutter dagligt, 
og naturen kan hjælpe os til at nå det mål. 
Stier og ruter i naturen øger muligheden for at 
være aktiv. Det kan være stier, der giver mu-
lighed for f.eks. gang, løb, cykling, ridning eller 
stier, hvor der er aktiviteter undervejs f.eks. 
legepladser, udendørs motionsrum og sansehaver. 
Vandet giver også mange muligheder for at 
være aktiv.

Sociale relationer
Når vi færdes i naturen, foregår det ofte sam-
men med familie og venner. Sociale relationer 
har stor betydning for vores sundhed, og naturen 
kan i den sammenhæng bruges på mange måder 
- den giver os nemlig mulighed for

●  at blive inspireret af andre  
og selv prøve noget af

●  at være fælles om noget og at kunne  
’trække sig’

●  at være nødt til at arbejde sammen med 
andre, fx for at tænde et bål

● uformelle samtaler
●  at se nye sider og kvaliteter hos andre  

mennesker, som ikke ellers var synlige
● at være sammen

Naturen skal være tæt på
Vi stiller krav til naturens tilgængelighed og 
kvalitet. Tilgængelighed handler om, at vi skal 
kunne bevæge os rundt i naturen - vi skal 
have let adgang til naturen, og vi skal bo tæt 
på naturen. Afstanden mellem bopælen og 
naturen har direkte betydning for vores sund-
hedstilstand både psykisk, fysisk, socialt og 
vores almene helbred. Kvaliteten af et grønt 
område eller en naturoplevelse bedømmes 
ofte af den enkelte ud fra en helhedsvurdering 
af forskellige aspekter som f.eks. områdets 
funktionalitet, udstyr, udseende, tilstand og 
tilgængelighed.



Sundhedsværdi

Forskning viser, at der er positiv sammen-
hæng mellem adgang til naturen, vores 
fysiske aktivitetsniveau og generelle sund-
hedstilstand.

Social værdi 

Brugen af naturen og de grønne hverdags-
rum kan medvirke til at skabe fællesskab, 
som kan gavne lokalområdets sammen-
hængskraft og lokalliv.

Klimaværdi

Skove og naturområder lagrer CO2, og lavt 
beliggende arealer kan fungere som buffer 
for fremtidens kraftigere regnskyl og sam-
tidig udvikles som natur. Og i byerne kan 
naturens blå og grønne elementer skabe en 
renere og mere iltholdig luft. Grønne tage, 
træer og beplantning kan tilbageholde og 
optage store mængder regnvand og forsin-
ke afstrømningen af regnvand.

Erhvervsværdi

Lystfiskere genererer f.eks. mere end 
64.000 overnatninger på Fyn, Ærø og 
Langeland om året og en omsætning på 38 
mio. kr. Naturpleje kan blive en driftsgren 
i landbruget med produktion af specialpro-
dukter.

Fælles glæde ved at fiske.
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Værdier i naturen

Naturen har værdi på mange måder. Naturen 
har værdi i sig selv og værdi for ’det gode 
liv’, men den har også en mere økonomisk og 
pragmatisk værdiskabelse. Der kan f.eks. være 
tale om en sundhedsværdi, en boværdi, en kli-
maværdi, en social værdi og en erhvervsværdi. 
Det vil vi udnytte og skabe synergi. Naturen 
og de tilknyttede friluftstilbud skal styrke en 
attraktiv bosætning. Virksomheder, der sælger 
oplevelser til kommunens borgere og gæster 
(turister), skal kunne vokse og skabe nye op-
levelsesprodukter i samspil med kommunens 
natur- og friluftstilbud. Og naturpleje må gerne 
indgå som en driftsgren i landbruget.

Natur øger byernes attraktivitet
Nærhed og adgang til grønne og blå områder 
spiller en væsentlig rolle i forhold til byernes 
attraktivitet for bosætning. Faktisk vægtes 
nærhed til grønne områder højere end nærhed 
til offentlig transport og kulturliv. Det er for 
nylig dokumenteret, at værdien af huse stiger, 
hvis der findes en park eller et bynært naturareal 
inden for 500 m.

Natur og friluftsliv  
som grundlag for turisme
Danmark har blandt udenlandske turister et 
forholdsvist stærkt image, som i høj grad er 
forbundet med landets særlige natur, og over 
80 % af de udenlandske turister besøger Dan-
mark for at opleve naturen. 

Havørred Fyn er et godt eksempel på, hvor-
dan en indsats med at forbedre naturen - her 
vandløbene – har givet grobund for en økono-
misk givtig turisme. Øhavsstien er ligeledes 
et eksempel på, hvordan friluftsmuligheder i 
naturen er med til at brande Svendborg, som 
feriedestination. 

Svendborg Kommune arbejder sammen med 
Naturturisme I/S på at udvikle nye produkter 
og gøre Sydfyn og øerne endnu mere attraktiv 
for turister og lokale beboere ud fra, at ople-
velser og aktivitetsmuligheder kan flytte folk. 
Det Sydfynske Øhav har potentialet til at leve-
re oplevelser i verdensklasse, men også andre 
steder i kommunen er der gode muligheder for 
at udvikle naturoplevelser.

Private er også med til at udvikle oplevelser i 
naturen, og vores efterskoler går ofte foran og 
udfordrer med nye friluftsaktiviteter.

Tilgængelighed er afgørende
Tilgængelighed er en forudsætning for de gode 
oplevelser i naturen. Vi arbejder på at forbedre 
adgangsforholdene til naturen og formidlingen, 
men vi ser også gode muligheder for, at lokale  
kræfter kan medvirke. De lokale beboere, 
foreninger og erhvervsdrivende har ofte god 
viden om områdernes værdier, hvor det er 
godt at færdes, hvem der vil lægge jord til og 
kan bidrage med gode fortællinger.
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Bynatur

Også i byen har naturen sin berettigelse. Na-
turområder i byen er med til at skabe værdi 
- f.eks. i form af øgede boligpriser, sundere 
borgere, formidlingsmæssige værdier og natu-
rens iboende værdi. 

Bynatur er natur i byen. Her tænker vi på den 
samme slags natur, som findes i det åbne land. 
Nemlig de arter og naturtyper, der er hjemme-
hørende i Danmark. 

Vi vil sørge for, at der fortsat findes naturom-
råder af høj kvalitet i byen med en høj grad af 
naturlighed og artsrigdom. Vi vil skabe mere 
plads til natur i byen og bedre forbindelse i 
mellem byens grønne områder og skove.

Vi går foran
Vi vil sætte Svendborg kommunes egne arealer 
i spil på nye måder. Vi vil arbejde for at højne 
naturindholdet ved at benytte hjemmehørende 
arter, når der skal plantes og sås i de grønne 
områder.

I Svendborg by og tæt på byen har kommu-
nen nogle fine skove, der er af stor værdi for 
borgerne. Skovene er også levested for sjæld-
ne dyr som hasselmus og sort egern. Vi driver 
de kommunalt ejede skove under hensyn til 
naturen, og vi arbejder for en artsrig skov med 
høj naturkvalitet. Vi tager konkret stilling til 
artsbeskyttelsen i hver enkelt skov.

I byernes naturområder findes f.eks. også 
springfrø, flagermus og stor vandsalamander. 
I Kobberbækken og Trappebækken midt i byen 
svømmer der bækørreder rundt - det er ikke 
mange danske byer, der kan prale af at have 
så fine vandløb.

Vi vægter naturen højt i vores byplanlægning. 
I vores nye bydel ‘Tankefuld’ tages særlige 
hensyn til beskyttede frøer og vandsalaman-
dre samt vores allesammens hasselmus ved at 
etablere nye levesteder og spredningsmulighe-
der før området bebygges.

For at sikre en artsrig flora sørger vi også for 
afgræsning af kommunens lysåbne arealer. På 
Lille Eng i den vestlige del af Svendborg har vi 
fjernet træer og buske for at skabe et større 
areal med eng og mose. Vi afgræsser også et 
af Svendborg bys bedste naturområder, Ør-
kild Voldsted, der desuden er en del af vores 
kulturarv og byder på en fantastisk udsigt. I et 
andet af byens fine naturområder Gammel He-
stehauge samt Hallindskoven og Stevneskoven 
holdes den centrale del åben og artsrig ved 
høslæt, fordi stedets mange broncealderhøje 
vil blive ødelagt ved afgræsning. I Stevnesko-
ven findes en bestand af markfirben, som vi 
værner om.

Naturen er tæt på
Afstanden mellem bopælen og naturen har 
direkte betydning for vores sundhedstilstand 
både psykisk, fysisk, socialt og vores almene 
helbred, hvorfor natur i byen har stor betyd-
ning. Grønne ‘oaser’, der giver ro og hvile for 
øjnene, kan gavne vores mentale sundhed i 
det pulserende byliv. Når naturen er lige uden 
for døren, er der også større sandsynlighed for, 
at vi bruger den aktivt til at bevæge os i ved 
at cykle, gå eller løbe ture samt indgå i sociale 
relationer sammen med andre f.eks. gennem 
boldspil og leg. Dermed gavner natur i byen 
også den fysiske sundhed. 
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HANDLINGER

●  Vi vil sørge for, at der 
fortsat findes naturom-
råder af høj kvalitet i 
byen med en høj grad 
af naturlighed og arts-
rigdom.

●  Vi vil forøge andelen af 
hjemmehørende arter i 
byens grønne rum.

●  Vi vil øge indsatsen for 
naturfremmende drift i 
kommunalt ejede skove 
og på naturarealer. 

 

●  Vi vil skabe nye leve- 
steder i byen, hvor 
dette er muligt under 
hensyntagen til byens 
rammer.

●  Vi vil forbedre den 
grønne infrastruktur i 
byen, og vi vil forbedre 
forbindelser til naturen 
uden for byen.

●  Vi vil formidle naturen 
i byen og forbedre mu-
lighederne for under-
visning og aktiviteter i 
bynatur.

●  Vi vil forbedre naturkvaliteten i de kommunalt 
ejede vandhuller i Sofienlund, Poulinelund  
(Rantzausmindeskoven) og i Svendborg by.

●  Vi vil sørge for at tilgodese og udvikle levesteder 
for hasselmus i Sofienlund Skov.

●  Vi vil udlægge mindst 2 parceller som urørt skov 
i Sofienlund, Poulinelund (Rantzausmindeskoven) 
eller Hallindskoven.

●  Vi vil sørge for en drift af Midtermosen på Thurø, 
der bidrager til et højere naturindhold.

●  Vi vil forbedre levesteder for hasselmus - vi starter 
med levende hegn og skovbryn vest for Svendborg.

●  Vi vil skabe flere og bedre levesteder for dag- 
sommerfugle på kommunale arealer.

●  Vi vil understøtte naturfremmende borgerinitiativer.

●  Vi arbejder for at højne naturindholdet i kommunalt 
ejede skove med udgangspunkt i Naturstyrelsens 
principper for ”naturnær skovdrift”.

●  Vi vil hvert år gennemgå den forstlige driftsplan 
for at sikre naturhensyn og naturværdier.

●  Vi vil omlægge driften af større kommunalt ejede 
græsarealer fra intensiv klipning til ekstensiv drift 
- eksempelvis det grønne område ved Ollerup Sø 
og i byparken i Stenstrup.

●  Vi vil arbejde på at skabe et nyt større naturom-
råde med gode oplevelsesmuligheder og gode 
adgangsforhold tæt på Svendborg by.

●  Vi vil etablere stiforbindelser imellem Caroline 
Amalielund, Margrethelund og Græsholmene.



Mangfoldig natur

Vi vil bevare en mangfoldig natur til glæde for 
kommunens borgere og gæster (turister), og 
fordi vi har et særligt ansvar for at modvirke, 
at naturen bliver fattigere end det allerede er 
tilfældet i det intensivt udnyttede landskab.

Vi passer på naturen
Kommunerne har en stor del af ansvaret for 
at passe på naturen i Danmark. I Svendborg 
Kommune vil vi gerne værne om vores eksi-
sterende natur og skabe ny natur. Vi vil sikre 
bedre og flere levesteder for kommunens arter 
af dyr, planter og andre organismer.

Vi passer på naturen ved at udføre konkrete 
projekter. Svendborg Kommune udfører både 
naturgenopretningsprojekter, naturpleje og 
skaber mere ny natur. Dette hjælper alt sam-
men til at bevare og udvikle en mangfoldig 
natur. En natur, hvor der er plads til både 
sjældne arter, som f.eks. hasselmus, tangurt 
eller klokkefrø og de mere almindeligt fore-
kommende arter, der også er en vigtig del af 
en mangfoldig natur.

Fantastisk natur 
- også i fremtiden
Vi vil også i fremtiden kunne byde på nogle 
store oplevelser, en artsrig natur og naturom-
råder af høj kvalitet. Vores børn skal kunne 
opleve frøen i søen, orkideer på engen, flager-
mus om aftenen og sværmende sommerfugle. 
Vi skal fortsat kunne glædes over, at Svendborg 
kommune er hjemsted for hasselmus, guld-
blomme og andre sjældne arter. Vi skal under- 
støtte og udvikle den mangfoldige natur på 
vores fantastiske strandenge og øvrige natur-
områder. 

Større areal og flere arter
Eksempler på naturområder i kommunen, der 
er levesteder for sjældne arter eller artsrig 
natur, er strandengen på Monnet og overdrevet 
i Rødme Svinehaver, naturområderne omkring 
Syltemae Ådal og Skovholm Mose.

Svendborg Kommune har en mangfoldig natur, 
men vi skal gøre mere for at skabe både fysisk 
rum og økologisk rum til naturen og de arter, 
der lever i naturen omkring os.

Større naturarealer giver plads til større arts-
rigdom og genetisk mere robuste bestande af 
vores særlige arter. 

Vild natur er sund
Det har betydning for folks mentale sundhed, 
hvilken form for natur, de har mulighed for at 
opholde sig i. Undersøgelser viser, at en ‘vild’, 
varieret, mangfoldig og artsrig natur virker 
mere afstressende og opbyggende end den 
trimmede og retlinede natur, der ofte findes i 
parker og udearealer.

Svendborg Kommune gennemfører flere for-
skellige typer projekter for at passe på naturen:
 
●  I nogle tilfælde er der behov for at udføre 

pleje af naturen for at sikre, at sjældne 
arter ikke forsvinder eller uddør i området.

●  I andre tilfælde er den rigtige tilgang at 
genoprette naturen for at genskabe værdi-
fuld natur, der er gået tabt, eller skabe ny 
natur som f.eks. vandhuller.

●  For mange arters vedkommende er gode 
spredningsmuligheder afgørende. 
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●  Vi vil sørge for at 
der fortsat findes 
naturområder af høj 
kvalitet i kommunen 
med en høj grad af 
naturlighed og arts-
rigdom.

●  Vi vil skabe flere og 
bedre levesteder for 
kommunens sjældne 
eller på anden måde 
særlige dyrearter.

HANDLINGER

●  Vi skaber bedre og flere levesteder for grønbroget 
tudse og strandtudse på Skarø og Drejø.

●  Vi vil producere ‘fakta-ark’ om, hvad borgerne 
kan gøre for at forbedre levevilkår for kommunens 
særlige arter.

●  Vi sætter fokus på dagsommerfugle og skaber 
eller forbedrer 5-10 levesteder i kommunen.

●  Vi vil arbejde for at forbedre levesteder for  
hasselmus - vi starter med levende hegn og 
skovbryn vest for Svendborg.

●  Vi vil bidrage til at skabe bedre forhold for 
springfrø og stor vandsalamander – vi forbed-
rer 5-10 kommunale vandhuller og graver nye 
vandhuller på kommunale arealer.

●  Vi vil arbejde for bedre forhold for flagermus 
ved at sikre bedre levesteder og gode ledelinjer.

●  Vi skaber nye levesteder og bedre sprednings-
muligheder for klokkefrø på østkysten.

●  Vi vil tilgodese den sjældne forårsfereje ved at 
forbedre vandhuller, hvor arten er registreret  
- eks. i Sofienlund.

●  Vi plejer og værner om eksisterende levesteder 
for markfirben, sikrer deres spredningsveje eks. 
langs motorvejen ved Svendborg by og opretter 
en reservebestand til udsætning på nye egnede 
levesteder i kommunen.

●  Vi vil arbejde for at skabe spredningskorridor  
for grønbroget tudse og strandtudse mellem 
Tåsinge Vejle - Monnet - Stjoul.

●  Vi vil skabe nye overdrevsarealer i Egebjerg 
Bakker.

●  Vi vil medvirke til at forbedre den grønne in-
frastruktur i det åbne land ved at arbejde for 
mere naturvenlig landbrugsdrift på marginaljorde 
– indsatsen vil ske i tråd med kommuneplanens 
natur- og landskabsplanlægning. 

●  Vi understøtter naturfremmende borgerinitiativer 
og opfordrer borgerne til at komme med ideer 
og projekter, som de selv kan indgå i.

●  Vi understøtter lodsejerne i forbedringen af 
levende hegn i det åbne land og i byen som 
spredningskorridor (sammenbinde isolerede 
småbiotoper) af hensyn til hasselmus, padder 
og flagermus.

●  Vi vil opdatere vores om viden om biodiversitet 
på kommunale arealer i samarbejde med lokale 
specialister.

●  Vi vil arbejde for at udvide arealet med over-
drev på Højbjerg.

●  Vi vil arbejde for at råstofgrave efterbehandles til 
natur- og rekreative formål efter endt indvinding.



Naturpleje

Vi ønsker at vores naturområder har en høj 
grad af autencitet med et rigt plante- og dyre-
liv. Og at naturområderne har stor oplevelses-
værdi og bruges til forskellige aktiviteter, der er 
afstemt efter områdernes sårbarhed og hensyn 
til lokale beboere. 

Vores mest værdifulde natur
I Det Sydfynske Øhav har vi nogle af landets 
bedste strandenge, der har været brugt til som-
mergræsning i århundreder, f.eks. Monnet. Inde 
i landet har vi værdifulde moser og overdrev af 
international betydning. Rødme Svinehaver er 
et af Fyns bedste overdrev, der kun har været 
brugt til afgræsning siden bønderne i Rødme for 
få hundrede år siden fældede skoven, der var 
indvandret efter istiden. Her er et væld af sjæld-
ne planter og insekter og en fantastisk udsigt, 
der kan sende tankerne på rejse.

Pleje sikrer naturværdier,  
fremkommelighed og oplevelser
Den særlige og artsrige natur, der er knyttet til 
de lysåbne naturtyper, er lang tid om at udvikle 
sig - fra flere årtier til årtusinder i højmosernes 
tilfælde. Samspillet mellem planter og deres 
bestøvere har udviklet sig over endnu længere 
tid, og nogle ‘forhold’ er meget specialiserede, 
så insekterne er helt afhængige af en eller få 
værtsplanter. Her er der virkelig noget at ople-
ve, her bliver alle sanser vakt. Derfor skal der 
værnes om disse områder - der kan gå lang 
tid, før de er genskabt om nogensinde.

Oprindeligt blev områderne holdt åbne af de 
store vilde græssere som uroksen, og senere har 
det været vores husdyr, der har gjort arbejdet, 
eller der er blevet taget høslæt. Hvis områder-
ne ikke plejes, gror de til med få arter af høje 
stauder samt træer og buske. Mange arter vil 
forsvinde, og vi vil få svært ved at færdes i 
områderne, hvilket er en forudsætning for, at vi 
kan bruge naturen aktivt. 

Den øvrige natur f.eks. vandhuller og stævnings-
skove samt fortidsminder kan også kræve pleje, 

for at sikre høj artsrigdom. I stævningsskove er 
natur og kulturarv bevaret gennem en årtusinde 
gammel driftsform. 

Kvalitet og kontinuitet i naturplejen
Vi vil først og fremmest værne om vores  
værdifulde naturområder - det, der er svært at 
erstatte, og vi vil sikre kvalitet og kontinuitet 
i plejen. Hensyn til kommunens særlige arter 
bliver inddraget i plejen.

Vi skal fortsat udbygge vores viden om natur-
områderne og arterne for at kunne målrette 
plejen, og nye tiltag skal følges op af overvåg-
ning for at kunne vurdere effekten.

Adgang og oplevelser tænkes ind, hvis det er 
muligt i forhold til naturområdernes sårbarhed 
overfor færdsel og ønsker fra lodsejerne.

Naturpleje som driftsgren  
i landbruget
I kommunen er der ca. 1.200 ha lysåben natur, 
der har behov for pleje og helst ved afgræs-
ning, men det kræver ofte en særlig indsats, 
fordi arealerne typisk er vanskeligt tilgængelige 
og måske endda ligger på en ø. 

Afgræsning skaber en større variation på areal- 
erne. Nogle mindre arealer bliver plejet af 
kogræsser-laug, hvor en gruppe borgere går 
sammen om at pleje typisk mindre og bynære 
naturarealer og så dele kødet om efteråret, og 
det er værdifuldt. Men hvis vores lysåbne natur 
skal opretholdes, er det nødvendigt med en 
større indsats - at landbruget går ind i plejen 
og udvikler den som en professionel driftsgren. 

Få landmænd har allerede specialiseret sig i at 
afgræsse disse naturområder og producerer 
samtidigt et særligt produkt - ‘naturkød’, der 
kan sælges til en højere pris. Svendborg Kom-
mune hjælper landmændene med at hegne de 
særlige naturarealer og driver sammen med de 
øvrige kommuner omkring Øhavet kreatur-færgen 
Yrsa, der transporterer dyrene ud til øerne.
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●  Vi vil bevare, beskyt-

te og udvikle kom-
munens værdifulde 
naturområder og 
sikre en god konti-
nuerlig pleje.

●  Vi vil gennemføre og 
prioritere naturpleje  
på et opdateret  
vidensgrundlag.

●  Naturområderne skal 
være til glæde for 
borgere og gæster, 
hvor det kan ske 
på en bæredygtig 
måde, så naturvær-
dierne ikke forringes.

●  Lodsejere, andre 
borgere og foreninger 
tager aktivt del i 
at planlægge og 
gennemføre pleje 
og genopretning af 
naturen. 

HANDLINGER

●  Vi følger løbende op på gennemførte plejetiltag 
og sikrer kontinuerlig pleje af vores mest værdi-
fulde naturområder: Rødme Svinehaver, Monnet, 
Casanovabakkerne, Syltemade Ådal, øerne i 
Øhavet og orkidé-eng ved Egense. 

●  Vi fortsætter med at pleje fortidsminderne:  
Ingers Høj, Brudagerdyssen Capeshøj og  
jettestuer i Nyholm skov.

●  Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose genoprettes 
og plejes.

●  Vi gennemgår alle terrestriske § 3-arealer for 
en opdatering af naturindhold, plejebehov og 
potentiale for naturgenopretning. 

●  Vi gennemgår de mest værdifulde vandhuller 
for en opdatering af naturindhold, plejebehov 
og potentiale for forbedringer og udarbejder en 
plan for indsats. 

●  Naturområdet ved Skansen udbygges ved at 
inddrage omkringliggende arealer i plejen.

●  Muligheder for naturpleje og øget tilgængelighed 
i Lundemosen undersøges og gennemføres.

●  Muligheder for naturpleje og øget tilgængelighed 
i Gammellung og Dyndet undersøges og gennem- 
føres.

●  1-2 stævningsskove plejes og formidles.

●  Vi vil arbejde for at indføre afgræsning af større 
arealer i Sortemosen (VMPII-vådområdeprojekt).

●  Kommunen udvikler en ‘dating-site’ hvor kvæg-
holdere og jordejere kan mødes for at sikre 
naturpleje.

Som led i Natura 2000-indsatsen  
skal vi inden udgangen af 2015 
●  Optimere pleje og drift på op til 115 ha af de  

udpegede naturtyper.

●  Forbedre hydrologi på op til 70 ha våde naturtyper.

●  Optimere drift af skovnaturtyper på op til 4 ha.

●  Udvide arealerne med udpegede naturtyper med 
9-14 ha.

●  Etablere 6-10 vandhuller og overvintringssteder 
af hensyn til klokkefrø.

●  Sikre to nye fuglelokaliteter (splitterne, rørvagtel).



Blå natur

Vandløb, søer og havet omkring Svendborg 
Kommune skal have et historisk kvalitetsløft via 
de statslige vandplaner samt turisterhvervets og 
lokales rekreative interesser for lystfiskeri.

Ådale, søer og vandhuller skaber værdi i form 
af variation og åbenhed i landskabet. De ferske 
vande forbinder andre naturtyper og skaber 
muligheder for, at dyr og planter kan sprede 
sig. Med fortsat fokus på forbedring af vand-
kvaliteten og naturindholdet rummer det blå 
muligheder for at øge plante- og dyrelivets 
mangfoldighed også med henblik på et flersidet 
rekreativ brug.

Vandmiljøet kan stadig forbedres
Vandene har været stærkt forurenede. De se-
nere års investeringer i rensning af spilde vand 
og reduktion i udledninger af næringsstoffer 
fra landbruget har dog betydet, at mange af de 
dyr og planter, som kræver rent vand, igen er 
på vej frem. 

En del vandløbsstrækninger har dog stadig 
unaturlige fysiske forhold. Udretning, rørlæg-
ning og hårdhændet vedligeholdelse skaber 
ensartede forhold, der har negativ indflydelse 
på de levende organismer. Søer, vandhuller og 
moser er i flere tilfælde også fortsat truet af 
næringsstofbelastning, isolation og tilgroning. 
Mange af miljømålene i de statslige vandplaner 
er derfor endnu ikke nået.

Juveler i Svendborg Kommune 
At Svendborg Kommunes kronjuvel er Øhavet, 
er der næppe mange, som er i tvivl om. I land 
ligger der også en del juveler. En af de store 
er Syltemade Å, der er mere end 13 kilome-
ter lang og løber gennem de fire søer: Sørup 
Sø, Nielstrup Sø, Hvidkilde Sø og Ollerup Sø. 
Her er en varieret natur fra dybe søer med et 

rigt fiske- og fugleliv, dele med lavvandet sø - 
nærmest mose – til hurtigt strømmende vand-
løbsstræk, hvor smådyr og fisk har gunstige 
forhold. 

Lignende fine fysiske variationer findes ved 
kommunens øvrige større vandløb. For eksempel 
Hundstrup Å, som er kendetegnet ved et godt 
fald, der skaber et iltrigt strømmende vand. I 
den østlige del af kommunen løber Vejstrup Å, 
der er hjemsted for den smukke blå isfugl. Som 
sidstnævnte har også Tange Å og Stokkebækken 
udløb i Storebælt. Stokkebækken er i øvrigt Fyns 
bedste og eneste vandløb med en naturlig selv-
reproducerende bestand af havørreder.

Gode fysiske forhold i vandløb
Handlingerne i denne naturplan for den blå 
natur følger i høj grad indsatserne i de stats-
lige vandplaner. I vandløb skal der fjernes 
faunaspærringer f.eks. ved vandmøller. Og de 
naturlige fysiske forhold for fisk og smådyr 
skal genskabes ved at genslynge vandløbe-
ne og udlægge gydegrus. En mere skånsom 
vedligeholdelse af vandløbene vil også forbedre 
miljøforholdene.

Sørestaurering og stenrev i havet
I søer forbedres vandkvaliteten ved sørestaure-
ring og tilstand i havet sikres bl.a. ved etable-
ring af vådområder, som kan begrænse udled-
ningen af kvælstof. Kommunen er ansvarlig for 
at etablere vådområderne.
 
Fra havet har man gennem generationer 
udnyttet stenrevene til byggematerialer, og 
mange steder er de værdifulde levesteder helt 
forsvundet. Vi vil arbejde på at genskabe de 
naturlige rev ved udlægning af sten, som kan 
styrke plante- og dyrelivet og være til gavn for 
det rekreative fiskeri.
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●  Målet for Svendborg Kommunes indsats på de 

blå områder er at sikre miljømålet ”god økologisk 
tilstand” via de indsatser, som besluttes i de 
statslige vandplaner, samt at forbedre vilkårene 
for havørrederne, så de får bedre gyde- og op-
vækstmuligheder i vandløbene.

HANDLINGER

Handlinger som skal være færdig inden  
udgangen af 2015 (jf. statens forslag til vandplan)
●  Vi skal ændre vedligeholdelsen på ca. 30 km  

vandløb fordelt på flere strækninger.

●  Vi skal skabe passage forbi 33 spærringer i 
vandløb.

●  Vi skal genåbne 4,4 km rørlagte vandløb fordelt 
på 14 strækninger.

●  Vi skal restaurere Sørup Sø ved at fjerne fosfor.

Ovenstående indsatser forudsætter vedtagelse  
af de statslige vandplaner.

●  Vi skal etablere vådområder ved Langemarken, 
Lundby og Hørup Å.

 

Andre handlinger planlagt frem til 2025
●  Vi vil restaurere vandløb med fokus på forbed-

ring af forhold for havørreden for eksempel  
ved at udlægge gydegrus.

●  Vi forventer at skulle gennemføre indsatser 
jf. statens vandplaner i 2. og 3. planperiode 
(2015-2027), som skal besluttes af staten.

●  Vi vil undersøge mulighederne for at genoprette 
Kobberbækken forbi Ørkild Mølle og gennem 
Svendborg Havn og søge at rejse eksterne midler 
til gennemførelse.

●  Vi vil sikre, at der efterlades rene og natur- 
lignende søer i et område, efter at der har  
været udvundet råstoffer.

●  Vi vil genskabe naturlige stenrev i Øhavet og i 
Langelandsund.



Rekreative muligheder  
og friluftsliv
Natur og friluftsliv kan løfte hinanden gennem 
en balanceret indsats. Svendborg Kommune 
ønsker således, at friluftslivets muligheder skal 
sikres og styrkes på et bæredygtigt grundlag 
både i forhold til naturværdierne i landskabet 
og i forhold til lodsejerne.
Borgernes adgang til naturen i det åbne land 
og kysten har særlig opmærksomhed, ligesom 
der er fokus på en indbyrdes afvejning mel-
lem forskellige typer af friluftsinteresser f.eks. 
cykling, ridning og løb. Der er både behov for 
rekreative friluftsmuligheder i nærheden af, 
hvor vi til dagligt opholder os, og for større 
udflugtsmål til weekendture og ferie.
 
De rekreative interesser søges varetaget som 
en integreret del af naturforvaltningen. De 
kommende års store investeringer i renere 
vand og mere natur skal også give flere rekre-
ative oplevelser og skabe mere attraktive byer 
tæt på naturen.
 

Natur med særlige hensyn
Naturen i Danmark er generelt robust over for 
færdsel, men nogle steder kræves særlige hen-
syn som i Det Sydfynske Øhav. Særligt fugle 
og deres yngel er sårbare over for forstyrrelser 
fra vandrere langs kysten eller sejlere, der går 
i land. Færdsel i båd og kajak kan også genere 
gæs og svaner, når de fælder deres svingfjer 
og ikke kan flyve, og nogle mosetyper kan ikke 
tåle færdsel.
I Det Sydfynske Øhav er vigtige yngle- og 
rasteområder udlagt som fuglereservater, hvor 
færdsel er forbudt i perioder af året, eller hvor 
den besøgende henstilles til at undgå at færdes 
i yngletiden.

Vi skal derfor sikre en balance mellem benyt-
telse og beskyttelse af naturen, således at vi 
og vore børn kan få spændende naturoplevel-
ser også i fremtiden.
 

Kystkommune i udvikling
Svendborg Kommune blev i 2012 kåret som 
Danmarks Friluftskommune inden for temaet 
det blå friluftsliv, dvs. ved sø, å og hav, og har 
som følge af friluftsprisen allerede udviklet fle-
re nye friluftstiltag i de blå områder.

Svendborg Kommune er også udpeget som 
særlig Kystkulturkommune. De særlige fortrin 
som kystkommune giver således store mu-
ligheder for et aktivt liv både til lands og til 
vands.
Der planlægges flere vandrestier/stisløjfer, ger-
ne som udbygning af den eksisterende 85 km 
lange Øhavssti, her tænkes også stiforløb, der 
forbinder naturområder og rekreative arealer, 
og gerne som særlige temaruter. Der er et sti-
gende behov for andre stityper, nemlig ridesti 
og sti for mountainbike, og stierne tænkes ind 
i den nærmeste planlægning for særlige aktivi-
teter.
Etablering af nye fiskepladser ved kysten med 
tilhørende faciliteter og mulighed for havkajak-
faciliteter ved kommunale badebroer samt på 
udvalgte kyststrækninger ved campingpladser 
er nogle af de nye tiltag.
Andre friluftstiltag som etablering af indheg-
net bynært område til hundeskov er også et af 
flere nye projekter.

Svendborg Kommune vil sikre og styrke friluftslivet i det åbne land, i den bynære natur. Gennem 
Naturturisme sættes der fokus på at styrke og udvikle de havrelaterede friluftsaktiviteter. 
Og ved kommunes deltagelse i det fælles fynske erhvervsfremmeprojekt Havørred Fyn sætter vi 
fokus på vandløb og deres kvalitet som gyde- og opvækstområde for havørreder. I samarbejde 
med Havørred Fyn og med hjælp fra Vandpleje Fyn, som er en organisation af frivillige lystfiskere, 
udsætter vi havørreder og udfører vandløbsrestaurering. En vigtig del af Havørred Fyns arbejde 
er at markedsføre Fyn som den førende lystfiskerdestination for kystfiskeri efter havørreder. 
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●  Vi vil understøtte det 

aktive og sunde liv 
ved at sikre adgang, 
opholdsmuligheder 
samt naturoplevelser.

●  Vi vil sikre en bære-
dygtig udvikling af 
den rekreative brug 
af naturen, så natur-
værdierne samtidig 
styrkes.

●  Vi vil med hjælp 
fra lokale ildsjæle/
medborgerskab være 
med til at udvikle de 
rekreative mulighe-
der i lokalområderne.

●  Vi har opmærksomhed 
på forskellige borge-
res forskellige behov, 
feks. ved at udbygge 
handicapfaciliteter på 
udvalgte steder/natur-
lokaliteter.

●  Vi vil sikre og udbyg-
ge borgernes adgang 
til og langs med 
kysten ved f.eks. at 
etablere fiskepladser 
og kajakfaciliteter.

●  Vi vil sikre borgernes 
adgangsmuligheder 
ad eksisterende stier  
- både i det åbne 
land og bynært - 
samt etablere større 
sammenhængende 
stiforløb, herunder 
ridestier, mountain-
bikerute, stisløjfer 
eller kløverstier.

●  Vi vil styrke borger-
nes mulighed for 
øget naturoplevelser 
ved guidede natur- 
og kulturture med 
fokus på sundhed.

HANDLINGER

●  Vi vil med udgangspunkt i workshops og anden 
borgerinddragelse og som en stafet mellem 
lokalområderne kortlægge eksisterende stier 
og afsøge muligheder for at forbinde og udvide 
lokale stier.  

●  I 2014–2017 vil vi etablere 25-30 km nye rekrea-
tive stier i kommunen som stisløjfer på Øhavs-
stien, kløverstier, temastier mv.

●  Vi etablerer inden for de næste 2 år 2 nye fiske-
pladser med faciliteter.

●  Vi etablerer blå støttepunkter med mulighed for 
havrelaterede aktiviteter.

●  Vi vil med udgangspunkt i workshops og anden 
borgerinddragelse undersøge muligheder for at 
etablere ruter for mountainbike og ridestier ved 
at Riderute Sydfyn fortsættes ind i Svendborg 
Kommune.

●  Vi etablerer en bynær hundeskov med gode 
adgangs- og parkeringsmuligheder.

●  Vi gennemgår over en 10-års periode etapevis 
kommunens kyst med henblik på at forbedre 
offentlighedens adgang til og langs med kysten.

●  Vi etablerer handicaptilgængelighed på udvalgte 
kommunale badebroer samt formidler kommunens 
øvrige friluftsmuligheder for handicappede.

●  Vi vil sikre toiletfaciliteter og parkeringsmulig-
heder ved særligt attraktive udflugtsmål.

●  I forbindelse med etablering af nye stier eller 
i forbindelse med eksisterende stiforløb vil vi 
tænke nye oplevelser ind såsom lokale produk-
ter, henvisning til gårde med salg, lokale føde-
varer mv.

●  Vi etablerer p-plads ved Præstens Skov og ud-
vikler Damestenen som besøgsområde.



Formidling  
og markedsføring
Formidlingsstrategi
Naturturisme I/S har udviklet en formidlings-
strategi for kommunerne omkring Det Sydfyn-
ske Øhav, hvor der sættes fokus på tre indsats- 
områder, nemlig udvikling af formidlingscentre,  
der fortæller om Øhavets særlige natur og 
kulturarv, videreudvikling af den personbårne 
fortælling med professionelle og lokale formid-
lere samt udvikling af en database, som samler 
viden om natur, kultur og muligheder for friluftsliv 
i Øhavet.
Det er et stort aktiv – både i forhold til turister 
og øget bosætning – at formidle den helt unik-
ke historie omkring Svendborg som maritim 
købstad, om kommunens rekreative naturom-
råder og om Øhavets særlige natur og kultur.

Værdien af personbåren formidling
Kommunen har haft fokus på den særlige 
personbårne formidling med den brede ’live-
fortælling’ om natur, kulturhistorie, geologi og 
arkæologi gennem flere år og vil fortsætte den-
ne formidling og inddrage flere af kommunens 
mange områder. Vi vil udvikle formidlingen i 
forhold til flere friluftformål, fælles oplevelser 
og social/fysisk sundhed, ligesom formidlingen 
også kan være med til at undgå konflikter mel-
lem brugere og lodsejere om, hvad man må, og 
hvad der er god adfærd i naturen.

Friluftsdatabase
Kommunen fortsætter udviklingen af nye folder- 
typer samt brug af QR-koder og apps som for- 
midling via mobile enheder, da disse nyere for-
midlingsformer rammer en bredere målgruppe, 
herunder også de unge. Etablering af en frilufts- 
database med mobil friluftsapp vil således 
være et af flere nye tiltag fra Naturturisme I/S, 
som vi er en del af. 

Markedsføring
Vi skal fortælle de gode historier for at brande 
og profilere kommunen, friluftsmulighederne 
og de mange spændende lokalområder. Vi vil 
udvikle brugen af nye medier som Facebook, 

QR-koder, Bluetoothsender, apps mv. og udnyt-
te de landsdækkende formidlingsplatforme som 
Ud-I-Naturen, Turkalenderen og Friluftsguiden, 
hvor man kan søge information om naturområ-
der og turmuligheder.
Ved pressemeddelelser benytter vi lokale og 
landsdækkende medier, annoncerer i lokale 
aviser, nyhedsinfo på svendborg.dk, den digitale 
info-stander ved indfaldsvejen til Svendborg by 
samt tre trafikterminaler ved busterminalen. 
Vi vil også understøtte Natur- og Miljøskolen, 
skoler og institutioner i at sætte fokus på 
kommunens herligheder samt inddrage lokale 
fødevareproducenter og turismeaktører i denne 
proces.
Et af de nye tiltag vil være ‘årets art’ i Svend-
borg Kommune, hvor et dyr, plante eller insekt 
formidles på en sjov og anderledes måde til 
borgere og turister.

• Klintholm Kalkgrave
• HELT UD I DET BLÅ  
   –  12 af kommunens  

BLÅ arealer 
• Øhavsstien
• Øhavskortet
• Skarø og Drejø
• Skovture i Svendborg
• Monnet
• Syltemade Ådal
• Ørkild Voldsted
• Damestenen
• Gudmekongens Hal
• Gl. Hestehauge 
• Ingers Høj
• Capeshøj

• Brudagerdyssen
•  Langdysserne  

i Nyhave Skov
•  Slotsbanken  

i Fløjterup Skov
•  Højbjerg, privat areal 

med udsigtspunkt 

Formidlede områder (foldere, skilte):

Informationsmateriale til lodsejere:
• Lav et vandhul
•  Beskyttelse og benyttelse af natur – nyttig viden for 

lodsejere
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●  Vi vil styrke for-

midlingen i naturen 
og muligheden for 
fysisk aktivitet og 
samvær.

●  Vi vil udnytte de nye 
medieformer og her 
i gennem brande 

Svendborg Kommune  
som natur- og fri-
luftsdestination. 

●  Vi vil gerne nå en 
bred målgruppe med 
særlig opmærksom-
hed på børn og unge.

HANDLINGER

●  Vi fortsætter den personbårne formidling med 
fokus på den særlige natur og kultur i Svend-
borg Kommune og Øhavet.

●  Vi udvikler årligt 6 guidede temature ud i det 
blå/grønne med fokus på naturoplevelser i 
kombination med fysisk aktivitet og sundhed.

●  Vi udvikler mobil formidling om naturværdier, 
interessante områder og forslag til aktiviteter 
(sundhed) via apps/QR-koder, eller hvad der 
måtte komme.

●  Vi renoverer den eksisterende skiltning ved 
natur- og kulturseværdigheder samt opsætter 
skiltning ved nye udflugtsmål eksempelvis ved 
Damestenen og langs Klokkefrøstien.

●  I samarbejde med Naturturisme etablerer vi 
formidlingscenter ved Egebjerg Mølle samt ved 
Svendborg Havn.

●  Vi vil arbejde for at formidle ved nye vådområder 
med fugletårn, skiltning og sti.

●  I samarbejde med Naturturisme vil vi være 
med til at brande Svendborg Kommune som 
friluftsdestination og spændende bosætnings-
område.

●  Vi afholder en årlig event omkring årets dyr/
plante i Svendborg Kommune.

●  Vi vil udvikle et Naturatlas for Svendborg Kom-
mune ved indsamling af naturdata.

●  Vi vil i samarbejde med naturskole og undervis-
ningsinstitutioner udvikle mere formidling om 
naturen i havet.

●  Vi vil også involvere uddannelsesinstitutionerne i 
arbejdet omkring formidling af Svendborg Kom-
munes natur.

●  Vi vil være med til at hjælpe borgere og organi-
sationer til at arrangere guidede ture - en slags 
‘ranger-funktion’.



Handlinger i 2017–2020
Under hvert af planens seks indsatsområder 
er medtaget handlinger for perioden 2014-
2025. En række af disse handlinger prioriteres 
gennemført i 2017-2020. De fremgår af listen 
nedenunder.

Listen rummer flere projekter, end kommunen 
umiddelbart forventer at gennemføre, da ind-
satserne gennemføres på basis af frivillige aftaler 
med lodsejerne. Takten i gennemførelsen vil af-

hænge af kommunens økonomi, muligheder for 
eksterne midler og andre frivillige bidrag. 
Kommunen vil tænke helhedsorienteret og sikre 
flest mulige synergier ved ’at gøre et område 
færdigt’ med flest mulige aspekter.

Lovbundne indsatser i medfør af vandplaner og 
Natura 2000-handleplaner indgår ikke i listen. 

•  Vandresti fra Egebjerg Mølle over Åmosen til 
Ollerup.

•  Guidede naturture, aktiviteten fra Friluftsprisen 
fortsættes, og samarbejde med frivillige formid-
lere koordineres, herunder også udvikling af in-
formationsmateriale og kommunikationsformer.

•  Økonomisk støtte til naturfremmende borger- 
initiativer, som borgere selv planlægger og  
gennemfører.

•  Naturområdet ved Skansen udbygges ved at 
inddrage private arealer i plejen, ca. 10 ha.

•  Formidling ved nye vådområdeprojekter: stier, 
fugletårne og informationsmateriale.

•  Etablere afgræsning i forbindelse med nye  
vådområder (vandplanprojekter).

•  Udvikling og udbygning af faciliteter ved to 
fiskepladser til understøttelse af lystfisker- 
turismen.

•  Udarbejde ’fakta-ark’ om, hvad borgerne kan 
gøre for at forbedre levevilkår for kommunens 
særlige arter.

•  Eng ved Egense, en af Fyns største bestande af 
Maj-gøgeurt, sikres pleje.

•  Der etableres ridesti mellem systemet af ridestier 
i Faaborg-Midtfyn Kommune og Tankefuld.

•  Udvikling af naturarealer i Egebjerg Bakker.  
Områdets unikke overdrev udvides ved omlægning 
af agerjord til vedvarende græsareal med ekstensiv 
drift og afgræsning.

•  Udlægning af gydegrus for at forbedre forholdene  
for havørreder i takt med gennemførelse af 
vandhandleplanen.

•  Vandresti fra Svendborg og langs Sørup Sø, 
Hvidkilde Sø, Åmosen og Ollerup Sø til Øhavsstien 
ved Øster Skerninge.

•  Skabe stiforbindelse mellem Damestenen og 
Klokkefrøstien.

•  Naturgenopretning af Skovholm Mose og  
Ravnebjerg Mose.

•  Fornyelse af formidlingen af natur- og kultur- 
områder (skilte, foldere, apps, hjemmeside).

•  Sikre og forbedre levesteder for markfirben og 
oprette en reservebestand i Casanovabakkerne.

•  Naturpleje i Lundemosen, Dynden og Gammel-
lung, opfølgning på registreringer.

•  Forbinde og udvikle lokale vandrestier med ind-
dragelse af lodsejere og lokale brugere.

•  Bekæmpe invasive arter.

• Skabe bedre sammenhæng i naturen.

• Skove som indsatsområde. 


