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1. Indledning og Udgangspunktet

Åkrog Bugt hører til Assens kommune og ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav. 

”Feddet”1,  altså  hedearealet  bag  ved  stranden,  har  en  lang  historie  og  er  af  stor  lokal 

betydning som åbent besøgsområde med badestrand, og det opfattes som et naturreservat 

til fugle, smådyr og typiske hedeplanter. 

Visionen i Aa Grundejer- og beboerforening ved Aa Strand i Ebberup og omegn er 

at  genetablere  stier  og  dermed  videreudvikle  et  meget  smukt  stykke  natur  på  Fyn  til 

samfundet  og  for  turisme  i  en  kultur-historisk  sammenhæng.  Ved  at  genetablere  og 

forbinde  nogle  gamle  stier  som forbinder  Aa  Strand og  Brydegård  samt Feddet  og  de 

nærliggende  skove,  Teglskov  og  Kobbelskov,  med hinanden,  forøges  værdien  af  Åkrog 

Bugt, og der vil dannes et meget mere attraktivt område for lokalbefolkning men også for 

besøgende og turister fra Danmark og udlandet. Aa Strand og Åkrog Bugt har altid været 

kendte  som  badesteder.  I  dag  kan  der  stædigvæk  bades  ud  fra  Aa  eller  fra 

parkeringspladsen ved Brydegård, men klimaændringer,  der har medført et færre antal  

varme og stille sommerdage, bevirker, at det er andre aktiviteter, end kun badning der vil  

komme fokus på i fremtiden.

Kultur,  historie  og  natur  skal  sammenføres  på  en ny måde gennem vedligeholdelse  af 

adgangen  til  naturperler,  men  også  ved  at  (gen)skabe  adgangen  til  mindesteder  og 

Danmarks kulturhistoriske arv. Man skal kunne opleve en dysse fra vikingetiden i naturen 

og ikke kun se på den i en bog eller i en tv-udsendelse, hvis det kan lade sig gøre!

Udgangspunktet  og  formålet  med projekt  ”Gl.  Kirkesti”  og  en vigtig  brik  i 

visionen  er derfor den såkaldte  forbindelse fra Brydegård til  Hagenskov igennem Aa, 

hvor man stadig kan opleve en del af den ”gamle kirkesti” eller ”oldtidsvejen”, som er et 

registreret fortidsminde fra 16612. Den er også bindeled til Vielandshøjen og indgang til en 

vidunderlig  smuk  sti  fra  Feddet  ind  i  Kobbelskoven.  Stien  mod  nord,  som  bringer 

besøgende  fra  Aa  til  Feddet  eller  fra  Brydegård  til  Aa,  er  ikke  blevet  vedligeholdt  af  

1    Registreret i Naturstyrelsen som nationalt geologisk interesseområde nr. 128.
2 Frednings statur: Sted- og lokalitetsnr. 080204-321 Fredningsnr.  38139
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Naturstyrelsen og Assens kommune i de sidste 10 år.

Stien er til  dags dato den mest  brugte sti  mellem Brydegård og Aa for fodgængere og 

cyklister.  Klimaforandringer og besparelser i  kommunerne og i  Naturstyrelsen har i  de 

sidste år ført  til,  at  stien er ved at blive ødelagt.  Det fremgår dels på baggrund af  den 

manglende dræning af Aa å, som Assens kommune er ansvarlig for, og som har bevirket, at 

området  sumpes  til,  og  dels  ses  det  på  baggrund  af  Naturstyrelsens  manglende 

vedligeholdelse af stien.

Projektet har derfor haft til formål at forhindre omtalte ødelæggelse ved at sørge for at 

stien er blevet repareret og vedligeholdt til helårsbrug. Figur 3 viser et oversigtskort over 

området, stien og den markante høj. 
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Figur 1: Oversigtskort inklusive markeringer af den gl. kirkesti samt frednings-området ved Vielandshøj og  

digen langs den gl. kirkesti. Kort fra Geo Fyn A/S.
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2. Udførelsen af arbejdet

2.1 Projektstyring

Projektledelsen,  Corinna  Möhrlen,  Erik  Busk  og  Ole  Aabroe  Hansen,  formand  for  Aa 

grundejer-  og  beboerforening,  har  holdt  i  alt  8  møder  med  Assens  kommune, 

Naturstyrelsen  og Myllerup Entreprenør  A/S,  som udførte  gravearbejde  og fjernelse  af 

træer og buske ved diget. Møderne fandt dels sted på et kontor og dels på lokationen for at  

finde den rigtige løsning.

2.2 Udgangspunkt af stien 

Den nordlige del af stien mellem Brydegård og Aa er stærkt tilgroet, selv om sommeren 

hvor området normalt tørrer ud og er tilgængeligt. De seneste års våde somre har betydet, 

at der voksede siv ind over vejen, og tørringsprocessen har aldrig kunnet finde sted. Det 

bevirkede, at området var vådt hele året rundt. 

På et af møderne blev det vedtaget, at Assens kommune skulle undersøge dybden på Aa å. 

Det  skete  i  februar  2018  som en  del  af  projektet.  Oversvømmelserne  i  området  p.g.a. 

manglende dræning af vand fra Aa å er velkendt i Assens kommune, og det er en del af  

årsagen til, at området sumper til. Klimaændringer med større mængder nedbør, specielt 

om sommeren, forværrer situationen. Naturstyrelsens og Assens kommunes vurdering var, 

at en forhøjelse af stien ville blive nødvendig, for at den kan holdes tør, og tilgroningen af 

siv kan stoppes. Stiens udgangspunkt i august 2018 kan ses på  Figur 2.

Aa grundejer- og beboer forening · CVR-nummer: 38168827  ·  Å Strandvej 64  ·  5631 Ebberup  ·  www.aagrundejerforeing

Side 5 / 8

http://www.aagrundejerforeing.dk/


Projekt rapport Kirkesti-Projekt

    

Figur 2: Tilgroet sti samt typisk oversvømmelse midt i sommer. Stien er i dag kun ca. 20% af året tilgængelig 
uden vandtætte støvler.

2.3 Genetablering af stien ved Aa til helårsbrug 

Projektmidlerne er blevet brugt til at finansiere det fysiske bygge- og gravearbejde til at  

hæve vejen og til at fælde træer og buske ved diget. Dermed er det sikret, at stien kan blive  

brugt som helårssti, specielt omkring broen, hvor siv og mos har betydet, at vejen gror til  

forår og sommer. Ca. 300 ud af 365 dage er våde og stien var tidligere kun tilgængelig, når 

man var iført vandtæt fodtøj. 

Løsningen, der blev besluttet sammen med Naturstyrelsen og Assens kommune, var at 

bevare broen og føre stien længere hen mod diget på østsiden af Aa å, hvor terrænet er 

naturligt hævet og mere tørt. Det krævede, at der blev fjernet nogle træer og buske ved 

broen og delvist også på diget for at synliggøre og bevare diget. (Se billede til venstre på 

Figur 3). 

Professionelt  gravearbejde  er  blevet  foretaget  af  Myllerup  Entreprenør  A/S  under 

hensyntagen til den diskuterede løsning og i overensstemmelse med naturloven. Det blev 

undersøgt og målt, at den fredede ”gammel kirkesti” ikke blev berørt af arbejdet. Opgaven 

bestod  i  at  gøre  stien  gangbar  og  holde  vejen  fri  for  tilgroning.  Ole  West  Hansen fra  

Myllerup Entreprenør var en perfekt samarbejdspartner med stor forståelse for opgaven, 

kendskab til området og problemstillingen. Det fremgår af resultatet af den genetablerede 

sti (se Figur 3).
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Derudover  blev  stien  fremført  langs  diget  og  splittet  op  ca.  50m efter  broen,  hvor  en 

mindre sti fører ud til vandet. Den sti var også blevet ramt af forøgelse af vandstanden, og 

den var tit oversvømmet og tilgroet med siv. Ved at lægge stabilgrus på stien er den nu 

også gangbar hele året  rundt.  Det skulle  vise sig kort efter etableringen,  hvor der kom 

nogle dage med store mængder nedbør, som oversvømmede alt rundt omkring åen. Stien 

blev våd, men den forholdt sig fast og dermed gangbar. 

De følgende billeder viser stien fra forskellige vinkler før arbejdet begyndte og i forskellige 

arbejdsprocesser ved de tre dele af stien foran Aa å, omkring Aa å og mod Brydegård. 

Stien  blev  modtaget  med  stor  glæde  i  det  følgende  nedbørsprægede  efterår  og  vinter 

2018/2019.  Stien er gangbar uden gummistøvler,  og diget danner en flot  ramme langs 

stien.    
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Figur 3: Stien ved broen over Aa åen før arbejdet i September 2018 til venstre og efter i November 2018 til 

højre.
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Figur 4: Byggeprocessen i September 2018. Til venstre ved starten af projektet, til højre i projekt process.

Arbejds processerTilstand ved projekt start
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  Figur 5: Den færdig sti i Oktober 2018.
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2.4 Vedligeholdelse

Aa grundejer- og beboerforening planlægger en lille indvielse i starten af 2019 for at vise  

stien frem og sige tak til Nordea Fonden og EnergiFyns almene Fond for at projektet har 

kunnet muliggøres til gavn for beboere, besøgende og alle naturinteresserede entusiaster. 

Projektet har også vist at vedligeholdelse af stier i naturområder, hvor der er vandløb, er en 

nødvendighed, specielt i fremtiden, hvor klimaændringer betyder mere ekstremt vejr med 

perioder med stærk nedbør. 
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Figur 6: Den nye sti i fugle perspectivet.
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For  at  bevare  stien  har  Aa  grundejer  –  og  beboerforening  sat  en  arbejdsdag  på 

dagsordenen enten parallelt med strandoprydningsdagen om foråret eller alternativt om 

efteråret. Det er en god måde at engagere beboere på socialt. Et sådant arrangement vil  

vise respekt for vores vidunderlige natur og den støtte, vi har fået til at genetablere stien.
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