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Mulig Naturnationalpark Svanninge Bakker 
 

Figur 1. Forslag til mulig Naturnationalpark Svanninge 
Bakker på 129 ha.  

Natur 
Hestebakken regnes for et af de mest artsrige 
overdrev på Fyn i forhold til flora og insekter. 
Herfra vil arter kunne sprede sig til de øvrige åbne 
arealer, som tidligere har været skov eller 
landbrugsjord, og som er i udvikling mod overdrev.  

Ved foden af bakkerne mod syd findes flere partier 
med meget veludviklede kildevæld samt rigkær. 

Flere af de mindre partier med løvskov er levested 
for hasselmus. 

Helårsgræsning 
Det foreslåede område er velegnet til helårsgræsning 
med gode muligheder for ly, læ og tørt leje. Der er 
dog kun få vandhuller primært i den sydlige del. 

Den centrale lysåbne del afgræsses med kvæg, får og 
geder i et forsøg på at bekæmpe gyvel. For at 
bekæmpe gyvel og birk, kan der udsættes browsere 
som f.eks. kronvildt. 

Infrastruktur 
Området gennemskæres på en ca. 0,5 km, lang 
strækning af en mindre offentlig vej (Bjergevej). 

Naturlig hydrologi 
Der er stort set naturlig hydrologi i hele området på 
nær et mindre antal grøfter i skoven i den nordlige 
del. 

Friluftsliv 
Området er velbesøgt og omfatter bl.a. 4 afmærkede 
stiforløb, fast orienteringsbane (FindVej), riderute 
og regional cykelrute. 

I skovområdet mod nord er der tilladt fri teltning. 

I det nordlige skovområde er netop gennemført en 
udvidelse og renovering af et afmærket 
mountainbikespor.  

Områdets historie 

Det åbne og kuperede landskab er landskendt og fik midt i 
1700-tallet tilnavnet ”De fynske alper” og har været et yndet 
motiv for malerkolonien ”Fynboerne”. I starten af 1900-tallet 
blev store arealer tilplantet med nåleskov, men siden 1999 er 
der arbejdet på at genskabe det åbne landskab med overdrev. 

Beskrivelse af området 

Det åbne og meget kuperede overdrevslandskab er flere steder 
omkranset af løv- og nåleskov. Ved foden af bakkerne findes 
flere rigkær og kildevæld. 

 Nuværende 
anvendelse i ha 

Løvskov 26,5 

Nåleskov 5 

Lysåben natur 97 

Våde naturtyper 0,5 

Total 129 

Hegnslængde 6,9 km 

 

Særlige arter 

Hasselmus (habitatdirektivets bilag 4) og Okkergul pletvinge, 
Grøn Køllesværmer og Femplettet Køllesværmer (rødliste, 
truet). 
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I umiddelbar tilknytning til den mulige 
naturnationalpark findes der statsejede arealer ved 
Sollerup Skov, hvor udførsel af friluftsaktiviteter 
samt udbygning af friluftsfaciliteter også kan finde 
sted. 

Arrondering og ejendomsstruktur 
Det foreslåede område udgør et sammenhængende 
statsejet areal. Der er på sigt mulighed for mindre 
udvidelse mod sydvest, hvorved Naturstyrelsens 
areal Nørremarken på ca. 65 ha kan inddrages.  

Særlige forhold 
Området grænser op til et statsejet areal på 51 ha, 
som siden ca. 1990 har været udlejet til golfbane. 
Areal med golfbane er udlejet til 2027.  

Eksisterende beskyttelse 
Hele området er Natura 2000 Habitatområde med 
udlagte habitat- og skovnaturtyper, herunder arealer 
med surt overdrev. 

I forbindelse med projektbeskrivelse og udarbejdelse 
af forvaltningsplan skal der ses nærmere på 
forholdet til Natura 2000 målene. 

Et mindre areal på 16 ha blev fredet i 1953 med det 
formål at sikre det lysåbne landskab. 

Fortidsminder 
Der findes mange jorddiger og levende hegn, som 
angiver tidligere markinddelinger. Enkelte skel er 
markeret med stendiger, herunder stendiget ved 
Kistelåget i Komtessens Plantage.  
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