
Rødme Svinehaver
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Find inspiration på udinaturen.dk 
- Danmarks guide til oplevelser i naturen.

Rødme Svinehaver           

Velkommen til 
Rødme Svinehaver     
Svinehaverne er en del af Egebjerg Bakker og er et af Fyns bedst 
bevarede og flotteste overdrev. Området er meget kuperet og 
store sten samt gul engmyreturer vidner om, at det har været 
uopdyrket siden sidste istid. Området blev fredet i 1939 og er 
sikret mod bl.a. gødskning. Området afgræsses af kreaturer, og 
besøgende skal vise hensyn og ikke opsøge dyrene.      

Areal: 45 hektar
Bevoksning: De lysåbne eng- og overdrevsarealer huser flere 
sjældne arter (tilknyttet sure næringsforhold). Hertil kommer 
også mindre områder med hængesæk, rigkær og ellemose.
Dyreliv: På overdrevet er de små bakker myretuer lavet af 
den ca. 3 mm store gule engmyre. Der findes mange mindre 
fugle. som rødrygget tornskade, munk, løvsanger og gulv-
spurv. I søerne kan du opleve bl.a. grøn frø og stor og lille 
vandsalamander.   

 Der kører tog til Stenstrup Syd station, hvorfra der er 
 ca. 4 km til Rødme Svinehaver. 

 Det er ikke tilladt at cykle i området. 
 
 Du er velkommen til fods overalt på statens 
 naturområder. 

 Din hund skal føres i snor. Vær opmærksom på hundens  
 adfærd i indhegninger med dyr. Se mere på nst.dk/dyr.

 Der er picnicplads og toilet ved Egebjerg Mølle Naturrum.

 Der er en bålplads i skoven mod vest.  

 Der er fri teltning i skoven i Rødme Svinehaver. 
 Se mere på nst.dk/friteltning.

Værd at opleve
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Udsigtspunktet ved Bakkelund Gård  giver en 
strålende udsigt over Svinehaverne samt Egebjerg 
Bakker. Mod nord har du kig ud over den store lavning, 
der under sidste istid var dækket af Stenstrup Issø 
- Danmarks næststørste issø.  

Egebjerg Bakker er et istidslandskab, der er 
dannet som randmoræner foran Bælthavsgletsjeren. 
Jordbunden i issøen i nord indeholder meget ler, som
sikrede opblomstringen af teglværkerne omkring 
Stenstrup. I dag er der kun ét fungerende teglværk
tilbage, mens resterne af den tidligere industri kan 
anes i landskabet og i jorden. Udsigtspunkt over 
Rødme Svinehaver, Stenstrup Issø og Øhavet.

Ellemosen giver med sit fugtige og mørke miljø liv 
til dyr og svampe som modspil til de åbne vidder. 
I mosen er der anlagt et langt spang, så du kan kom-
me tørskoet over det våde område.

Bøgeskoven rummer ældre bøgetræer fra 1900 og 
1961 samt gamle ege.

Overdrevet er skabt gennem mange års græsning 
med kreaturer, og en bred vifte af sjældne arter har 
indfundet sig. Stauden Guldblomme, som kun vokser 
på overdrev med sur bund, har her sit eneste vokse-
sted på Fyn. I foråret og om sommeren kan du finde 
flere arter af orkideer, og om efteråret lyses landskabet 
op af et væld af forskellige vokshatte. 

Øhavsstien slår et knæk indenom Svinehaverne. 
Den smukke 220 km lange vandrerute langs de Syd-
fynske øer leder dig til Vester Skerninge og det hygge-
lige landsbymiljø eller til det store gods Hvidkilde og 
videre til Svendborg.  

Egebjerg Mølle Naturrum formidler naturen 
i området og her kan du finde inspiration til natur-
aktiviteter. 
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www.naturstyrelsen.dk 
Tlf. 72 54 30 00
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Offentlig vej
Skovvej og markvej
Sti
Stendige
Løvskov
Overdrev og eng
Sø
Mose
Omkringliggende arealer
Skov, privatejet
Have
Privat ejendom

Signaturforklaring
Parkering
Udsigtspunkt 
Fri teltning
Borde og bænke
Madpakkehus
Toilet
Bålplads
Rødme Svinehaver,
statens areal
Trampesti
Øhavsstien
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Gode råd om færdsel i 
indhegninger
•  Hold god afstand til dyrene.

•  Undgå at komme i mellem 
   voksne dyr og unger.

•  Hold hunden i kort snor 
   - eller undlad at tage den med i   
   indhegningen.

•  Bevæg dig stille og roligt 
   - undgå fagter og  lyde mv., 
   særligt når du passerer dyrene.


