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En god travetur!
Turen til toppen af Brændholt Bjerg belønnes med en af

de flotteste udsigter på Fyn. Herfra og ned til foden af

bakken er der mange blomster at kikke på. Der er tydelig

forskel på “Bjerget”, der ikke er blevet pløjet i mange år,

og Topgårdens jord (købt af Fyns Amt) som først i 1997

er lagt ud i græs. Men allerede det første år er der en del

blomsterplanter som f.eks. Ager-Stedmoder på Amtets

jorder. 

Gå blot gennem “faldlågerne” i det elektriske hegn.

Kvæget kommer måske hen for at kigge, men gør ikke

noget hvis du forholder dig roligt. Hunde kan skræmme

eller tiltrække kvæget; derfor tag ikke hunde med i ind-

hegningerne. Hunde skal altid være i snor. Der er krea-

turer i området fra 15. maj til 15. oktober.

Ved foden af Brændholt Bjerg på Amtets arealer er der

en lille mose, elleskov og et område med tagrør.

Vi arbejder med at gøre området mere vådt ved at

stoppe nogle drænrør. Amtet håber, at få genskabt en

smuk eng, med masser af liv.

Elleskoven bibeholdes, og der laves ny løvskov øst for

denne, et lyngparti bevares.

Engang var Brændholdt Bjerg og banken nedenfor ikke

en bakke men en sø. Det var den gang istidens mægtige

iskappe stadig lå over Fyn. Højt oppe på ismasserne dan-

nedes en sø af smeltevand. Rivende strømme af smelte-

vand bragte grus i mængder til issøen. Gruset sank til

bunds, og da isen omkring søen smeltede bort, blev gru-

set til topbakken Brændholt Bjerg.

elkommen til Brændholt Bjerg
Den vestlige del af Brændholt Bjerg er opkøbt af Fyns Amt

som led i amtets indsats for bevarelse, pleje og fremme af dan-

ske naturformer, og for at give adgang til natur og rekreative

arealer for alle. Det 115 meter høje Brændholt Bjerg, er et af

fyns bedste udsigtspunkter. Bakken er privatejet, men der er

offentlig adgang via en aftale mellem Fyns Amt og ejeren.

Denne folder er midlertidig; en ny udgives når stier og

naturgenopretning er mere fremskreden.

Sådan kommer du til Brændholt Bjerg
Tag tog eller Fyn-Bus 835 eller 841 til Tommerup Stationsby.

Gå ad vejen mod Frøbjerg Baunehøj, forbi det gamle tegl-

værksmuseum. 1,5 km fra byen rejser Brændholt Bjerg sig ved

siden af vejen. Indgang fra P-pladsen lidt længere fremme.

Eller følg cykelrute 75, den passerer Brændholt, og når 1,5

km længere fremme Frøbjerg Baunehøj.

Bag P-pladsen er der en primitiv lejrplads. Medbring selv

brænde til bålpladsen og tag rester og papir med når turen går

videre.

På kælk og ski er her gode udfordringer, når sneen dæk-

ker bakke og lavning. 

Fyns Amt, Natur- og vandmiljøafdelingen
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf. 65 56 10 00
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1. Fra toppen af det 115 meter høje Brændholt Bjerg,

er der en af Fyns mest storslåede udsigter. Bakken 

er et overdrev, hvilket vil sige, at jordbunden er 

tør og har været afgræsset gennem mange år. 

Spredte træer og buske samt et stort udbud af 

blomsterplanter og insekter ses på bakken.

2. Egen tåler det hele. Nedtrampning og nedbidning 

overlever den så længe det skal være. Lige indtil 

den en dag får fred. Så gror den op og bliver over-

drevets flotteste træ.

3. Bakken består af grus. Hullet i bakken fortæller, 

at her er gravet grus til veje og andet inden bakken

blev fredet. Timian trives her omsværmet af som-

merfugle.

4. Marker som fra 1997 er lagt ud i græs. Skrænten

har været udyrket gennem en årrække.

5. Hedelyng er sjældent på Fyn. Men her er en lille 

plet.

6. I Ellemosen hentede bonden førhen brænde. 

Træerne fældedes og skød hver gang fra roden, 

igen og igen. Derfor er træerne her i virkelighe-

den ældgamle.

7. Topperne kaldte man folkene på Topgården, 

den store gård hvortil den vestlige del af Brænd-

holt Bjerg hørte. Gården var en af egnens største 

med jorder vidt og bredt, og Topperne var velha-

vere, dem der for alvor bestemte noget på egnen.

Topgården er nedrevet og genopført til privat 

beboelse.
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