16 kilometer natursti

Samarbejde om naturstien

Naturstien ligger på den tidligere jernbane mellem Ringe
og Korinth. Stien er en kombineret asfalt- og grussti.
Der er adgang til stien fra stationsarealerne i Espe, Højrup
og Korinth. I Ringe er der adgang fra Ørbækvej og
Svendborgvej. På turen kan du opleve kulturhistorie og
fynske landskaber.

Naturstien er lavet i samarbejde mellem Naturstyrelsen
og Faaborg-Midtfyn Kommune. Naturstyrelsen ejer
naturstien og Faaborg-Midtfyn Kommune står for driften.
Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet har bidraget
økonomisk til projektet. Lokalrådene langs naturstien har
bidraget med viden og idéer.

Naturstien fører dig forbi store herregårdsmarker ved
Boltinggård og Brahetrolleborg, langs enge med græssende køer og snoede vandløb, og mellem marker adskilt
af levende hegn. Flere steder passerer du spor fra jernbanens tid.

Natursti for alle
Den kombinerede asfalt- og grussti kan bruges af alle.
Løbere, vandrere, cyklister og folk på rulleskøjter foretrækker asfalten, mens rytterne lader hestene gå på gruset.
Naturstien kan også bruges til motion. For hver 1.000
meter er der en afstandsmarkering. Så kan du se, hvor
langt der er til Ringe eller Korinth, eller du kan få en
fornemmelse af, hvor hurtigt du løber eller cykler.
Hunde er velkomne på naturstien, men de skal være i snor.

Jernbane i 100 år
Jernbanen mellem Ringe og Faaborg blev indviet i 1882.
Frem til 1962 var der gods- og persontransport på strækningen. Indtil banens nedlæggelse i 1982 var der kun
godstransport mellem Ringe og Korinth. Mellem Korinth
og Faaborg er der fortsat skinner, og her kører Syd
Fyenske Veteranjernbane med tog i turistsæsonen.
Persontog på Korinth Station 1947. Foto: Viinholt-Nielsen

Praktiske oplysninger
Der går tog til naturstiens begyndelse i Ringe.
Fynbus’ rutebiler kører til Korinth og Ringe.
Der er muligheder for indkøb i Ringe og i Korinth
Afstande:
Korinth St. - Højrup St.:
Højrup St. - Espe St.:
Espe St - Ringe Centrum:

6,0 km
4,1 km
6,0 km

Muligheder for at forlænge turen
Fra naturstien er der adgang til andre stisystemer.
Fra Korinth kan du komme videre fx til Svanninge Bakker
og Svanninge Bjerge. Vandrere kan via Sollerup Skov og
Svanninge Bakker gå videre ad Øhavsstien, mens ryttere
kan fortsætte på Riderute Sydfyn, hvis de husker at købe
ridetegn.
I Espe kan du gøre en afstikker til Espe Skov og til
Espe Folke- og Tumlepark.
I Ringe kan du tage en tur ved Ringe Sø eller i Ringe Skov.
Vær opmærksom på, at du skal holde tilbage for al
færdsel på tværs af naturstien!
Nyttige links:
Turistbureauer:
Rutebil:		
Øhavsstien:
Riderute Sydfyn:
Syd Fyenske
Veteranjernbane:
Flere turforslag:
Naturstyrelsen:

www.visitfaaborg-midtfyn.dk
www.fynbus.dk
www.detsydfynskeoehav.dk
www.riderutesydfyn.dk
www.veteranbanen-faaborg.dk
www.korinth.dk/vandreruter
www.naturstyrelsen.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk
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Fynsk natur

Naturstien
Ringe-Korinth

Signaturforklaring

Ryttere
Ridestien starter ved parkeringspladsen syd
for Ringe og fortsætter til Korinth station.
Der er bindebomme ved madpakkehusene
på stationsarealerne og ved flere opholdsarealer.
Ridestien er for erfarne ryttere, da naturstien
nogle steder ligger på en smal dæmning
og ridestien er tæt på kanten. Din hest skal
være under fuld kontrol, da du vil møde
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mange andre, der bruger Tvedshave
naturstien.
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Naturstien har næsten ingen stigninger
eller fald, og derfor er den velegnet for
kørestolsbrugere. Udsigtsplatformen og
flere opholdsarealer ligger i samme
niveau som naturstien.
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