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KÆRE LØBER
Fyns politiidrætsforening (Fyns PI) er vært ved 
dette års Willemoesløb torsdag den 7. april 
2022 i Svanninge Bjerge lige nord for Faaborg 
på Sydfyn. Bikubenfonden, der ejer skoven, 
har venligt givet os skovtilladelse. Skoven må 
betegnes som en af Fyns bedste og blandt 
de største. Kortet, materiellet og klubhuset 
låner vi af Faaborg orienteringsklub. Den 
sportslige del er lagt i hænderne på erfarne 
folk med Kurt Petersen som banelægger og 
Erik Damgaard som banekontrollant. Vi håber 
at se både mange kendte løbere og mange 
nye løbere i skoven.  

Willemoesløbet har sit navn efter den danske 
søofficer Peter Willemoes, der blev født i 
1783 i Assens. 

Lille Peter blev allerede som tolvårig elev 
på Sø-kadet-akademiet. I 1800, da han var 
sytten år, fik han sin første officersgrad som 
sekondløjtnant, hvorefter han havde tjeneste 
på linjeskibene Louise Augusta og Danmark. 
I Slaget på Reden den 2. april 1801 fik Wil-
lemoes sin store berømmelse. Han fik kom-
mandoen over et flådebatteri, en synkefri  

flåde med 24 kanoner, der under slaget kom 
under kraftig beskydning af den angribende 
engelske flåde. Som så mange gange før 
tabte Danmark slaget, men Willemoes havde 
vundet sin berømmelse. Willemoes døde i 
1808, under en træfning ved Sjællands Odde 
mellem et dansk linjeskib og flere engelske 
skibe. 

Siden har flere af den danske flådes skibe 
båret navnet Willemoes. I dag er det fregatten 
Peter Willemoes.

VELKOMMEN TIL 
WILLEMOESLØB 2022 

FORSIDEFOTO Jørgen Olesen FPI, på vej i mål ved sidste løb i Svanninge Bjerge.

Stævneleder, Søren Klingenberg
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BANELÆGGEREN OG 
BANEKONTROLLANTEN

Dagens banelægger Kurt Petersen er et kendt 
ansigt i politiorientering og idræt i det hele 
taget, hvor han udover orientering er aktiv i 
mange forskellige idrætsgrene, ligesom han 
i mange år var formand for 
Assens politiidrætsforening. 
I dag er han bl.a. aktiv i Fyns 
PI. Dagens banekontrollant 
Erik Damgaard er civilt med-
lem af Fyns PI, ligesom han 
i en årrække var formand 
for Faaborg Orienteringsklub. 

Hver for sig er de meget kompetente og me-
get engagerede, og til sammen vil de sikre, 
at alle får mulighed for en god oplevelse i 
skoven.

Banelægger, Kurt Petersen Banekontrollant, Erik Damgaard
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INSTRUKTION

STÆVNECENTER
Faaborg OK's klubhus, Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg.  

FØRSTE START
Torsdag den 7. april 2022 kl. 1000.  

KONKURRENCE
Orienteringsløb. Der anvendes SI til tidtagning og kontrol. Egen SI-brik kan anvendes ved 
opgivelse af nr. ved tilmeldingen.

BANER
Bane 1 7,9 km svær orientering.
Bane 2 6,5 km svær orientering.
Bane 3 4,2 km svær orientering.
Bane 4 3,2 km svær orientering.
Bane 5 5,0 km  mellemsvær orientering.
Bane 6 4,7 km  let orientering.

Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er under 3 deltagere på en bane vil evt. tilmeldte 
blive flytte til nærmeste bane.

KORT
Svanninge Bjerge, tegnet i 2014, senest rettet marts 2022, Målestok bane 1: 1:10.000, øvrige 
baner:  1:7.500, ækvidistance 2,5 meter

START
Startliste: Se opslag i stævnecenter og ved start. 3 minutter mellem løberne i samme klasse. 
For sent startende, starter efter startpersonalets anvisning. Der anvendes briktid.
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START OG MÅL
Følg afmærket rute 700 m fra stævnecenter til start. Overtrækstøj kan efterlades ved start, og 
det vil blive transporteret til klubhuset efter sidste start. Brikaflæsning foretages i klubhuset. 
Alle løbere, også udgåede, melder sig ved brikaflæsning efter målgang.  

TERRÆNBESKRIVELSE
Løbsområdet er den midterste og sydlige del af Svanninge Bjerge. 

Skoven er meget varieret med et udbygget stinet i store dele af skoven. I den sydlige del er der 
en del indhegninger, hvor i der går kvæg eller heste. Hegnet kan passeres med forsigtighed. 

Skoven er middel til stærkt kuperet med et spændende kurvebillede. 

Svanninge Bjerge er en unik skov med en meget varieret vækst. Store dele af skoven er udlagt 
som vildskov, og skoven dyrkes ikke med henblik på, at driften skal give udbytte. 

Svanninge Bjerge regnes i orienteringskredse som en af de bedste på Fyn - vel nok den bedste. 

AFSLUTNING
Ca. kl. 13.30 serveres let frokostbuffet, 1 øl eller vand, kaffe/the og lagkage til deltagere, 
der har forudbestilt. 
Medbragt mad og drikkevarer må gerne nydes i klubhuset.

PRÆMIER
I alle klasser efter deltagerantal.

STÆVNELEDER
Søren Klingenberg, tlf. 61266052, mail: ethna.soeren@gmail.com

BANELÆGGER
Kurt Petersen

BANEKONTROL
Erik Damgaard

DOMMER                      
Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget
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SVANNINGE BJERGE
Svanninge Bjerge ligger på Sydfyn, hvor det 
sammen med naboområderne udgør det stør-
ste sammenhængende stykke natur på Fyn. 
Det rummer en spændende historie både kul-
turhistorisk, geologisk og landskabshistorisk. 
Området er en del af Danmarks Naturkanon.
Den smukke bakkede struktur i området 
er skabt af fortidens ismasser. I Svanninge 
Bjerge kan man få et indblik i, hvordan naturen 
har forandret sig gennem tiden. Hvordan både 
dyr, planter og mennesker på forskellig vis har 
sat spor i området.

I mange år har navnet Svanninge Bjerge ikke 
været brugt, men da Bikubenfonden begyndte 
at samle jorden fra de forskellige tidligere 
ejere, opstod behovet for en samlende beteg-
nelse. Vi var derfor tilbage og kigge i gamle 
kort, og fandt navnet Svanninge Bjerge.

De sandede og bakkede jorder i Svanninge 
Bjerge har gennem tiden sat dagsordenen for 
det samspil mellem natur og mennesker, der 
har formet områdets kulturhistorie

STENDIGER SOM VIGTIGE 
PEJLEMÆRKER
Rundt omkring i området kan du finde en 

række gamle stendiger og jordvolde. De er alle 
vidnesbyrd om datidens liv. Hver især har de 
haft forskellige funktioner, fx indhegning til dyr 
eller skel mellem sogne eller marker. I 1801 
ophørte dyrkningsfællesskabet i Svanninge, 
og jorden blev fordelt mellem de enkelte bøn-
der. De fik pligt til at bygge og vedligeholde 
diger omkring jordlodderne. Samtidig blev en 
del af Svanninge Bjerge udstykket til fredskov, 
der skulle hegnes ind, da kvæg ikke måtte 
græsse i her.  Det ældste og mest markante 
dige i området markerer den gamle sogne-
grænse mellem Svanninge sogn og Brahetrol-
leborg sogn. Vi har fundet kilder, der beskriver 
sognediget fra 
1780, men da 
den admini-
strative indde-
ling mellem de 
to sogne har 
rødder tilbage 
til jernalde-
ren, kan diget 
sagtens være 
langt ældre. 
Alle digerne i 
skoven er nu 
fredet.
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SKOVENS SAMMENSÆTNING

Svanninge Bjerges store variation i skovom-
råderne fortæller historien om forskellige 
perioder i dansk skovudvikling. I skoven kan 
du finde eksempler på den ældste skovdrift, 
stævningsskoven. Størstedelen af skoven er 
et resultat af 1800-tallets gentilplantning i et 
dyrket skovbrug, hvor man plantede og pas-
sede skoven med drift for øje. I 2018 er store 
dele af skoven lagt om til vildskov.

I Svanninge Bjerge har vi siden 2016 arbej-
det på at få omlagt en stor del af skoven fra 
driftskov til vildskov

Formålet med at omlægge en stor del af vores 
skovområde til vildskov er at bidrage til at øge 

biodiversiteten i Danmark og samtidig give 
besøgende mere autentiske naturoplevelser. 
Den måde vi mennesker gennem tiden har 
påvirket vores omgivelser, er gået ud over 
variationen af naturen. En måde at forsøge at 
bremse tilbagegangen af dyre- og plantearter 
er at omlægge forstligt drevet skov til vild og 
selvforvaltende skov. I vildskoven har vi valgt 
at kickstarte de naturlige processer med en 
række indgreb. Vi har blandt andet udtaget 
træ for at skabe rum mellem stammerne og 
få mere lys ned i skovbunden. På den måde 
får nye træer og planter mulighed for at vokse, 
så vi får skov med forskellige arter, der har 
forskellig højde og alder.

»

 SPOR FRA DATIDENS BØNDER
 I SKOVEN
Højryggede agre er spor fra en dyrknings-
måde, der har været udbredt overalt i Dan-
mark fra middelalderen og frem til starten af 
1800-tallet. Jorden blev pløjet med en hjul-
plov, der var tung og blev trukket af mindst fire 
stærke heste. Metoden gjorde, at jorden blev 
væltet op i lange forhøjninger, hvilket i dag er 
det synlige tegn på datidens dyrkning. Det var 
svært at vende med ploven, og derfor var det 
hensigtsmæssigt med lange marker, ofte var 
de flere hundrede meter. Fordi området blev  

plantet til med 
skov før nye og 
mere effektive 
pløjningsmeto-
der blev indført, 
kan man se 
sporene af de 
gamle marker 
som bølger i 
skovbunden.
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En skov uden kommerciel skovdrift giver mu-
lighed for en stor variation og mere naturligt 
forfald, end vi er vant til at se i vores danske 
skove. I en vildskov er der lysninger med 
spirende planter og tæt krat. Træer faldet i 
storm eller på grund 
af alder ligger som 
skulpturer i skovens 
bund. Det skaber 
mulighed for, at dyr 
og planter, der ikke 
har været til stede 
på grund af kom-
merciel skovdrift, får 
de levesteder, de har 
behov for.

I vildskovområdet i Svanninge Bjerge har vi 
desuden sat Welsh Black-kvæg ud, da der 
generelt mangler store græssere i den danske 
natur, og de spiller en betydningsfuld rolle i 
forhold til dynamikken i skoven.

Er alle skove ikke vilde?
Nej, de fleste skovområder i Danmark er det, man kalder driftsskov, hvor der er et kommercielt 
mål for øje i den måde, man driver skovdriften på.

Hvad betyder vildskov?
Vildskov betyder, at vi lader planter og dyr have deres naturlige processer. Hvis et træ f.eks. 
vælter i en storm, vil træet blive liggende og kan blive hjemsted for nye arter af svampe og biller.

Er der adgang for alle i vildskoven?
Ja, der er adgang for alle i hele området i Svanninge Bjerge fra kl. 06.00 til solnedgang.
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SKOVENS BEBYGGELSE OG VEJE
Bønder og skovarbejdere har igennem tiden 
boet i Svanninge Bjerge. Der er spor af bl.a. 
husmandssteder, skovfogedhuse og et gam-
melt teglværksområde med bestyrerbolig. I 
den nordlige del af skoven er der rester af 
hulveje, hvor vejen ligger som en forsænkning 
i landskabet. Skoven gemmer også på 
gamle "tørveveje", som har ført frem til 
områdets tørvegrave. Den gamle hoved-
vej mellem Bøjden og Nyborg har løbet 
gennem skoven syd om Lerbjerg, før 
den nuværende Nyborgvej blev anlagt. 
En del af den gamle hovedvej er en af 
skovvejene i dag.
 
Svanninge Bjerge er udpeget som et 
nationalt geologisk interesseområde. 
Her kan man se et unikt istidslandskab

Det bakkede landskab i Svanninge Bjerge 
blev dannet mellem 17.000-11.750 før vor 
tidsregning, det vil sige i slutningen af sidste 

istid. Massive gletcherstrømme og ismasser 
skød op gennem Østersøen og gennem bæl-
terne. Svanninge Bjerges bakker er et markant 
morænelandskab, der kan følges hele vejen 
fra Glamsbjerg til Fåborg. Morænestrøg og 
smeltevandsaflejringer hæver sig over de la-

vereliggende landskaber og kan på den måde 
fortælle om den yngste periode af Svanninge 
Bjerges geologiske historie, som var præget af 
drastiske klima- og miljøforandringer.

SÅDAN KOM DER BJERGE I SVANNINGE
WEICHSEL-ISTIDEN
Senglacial – Svanninge Bjerge dannes
117.000 til 11.750 år siden. Det kuperede 
terræn er primært dannet som en del af en 
større sand, ler- og grusudfyldning mellem 
smeltende ismasser. I mindre søbassiner 
aflejredes ler og finsand, der efter at isen 
smeltede blev til bakketoppe, fx Lerbjerg. Be-
gravede dødisklumper smeltede over tusinder 
af år. De skabte et helt karakteristisk terræn 

med mange små bakker og vådområder. 
Brillesøerne og Troldekær er eksempler på 
områder skabt af dødis.

Weichsel-istiden er den sidste af vores fem 
kendte is- og mellemistider, der fandt sted for 
117.000-11.750 år siden. Det er den, der har 
formet størstedelen af det nord- og østdanske 
landskab, vi kender i dag. Weichsel-istiden 
havde mange klimasvingninger. Under kul-

»
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deperioderne var klimaet arktisk, og landet 
var dækket af en tyk iskappe. I de mildeste 
isfrie perioder var temperaturen høj nok til, at 
spredte træer kunne brede sig.

I løbet af Weichsel-istiden blev Danmark over-
dækket tre-fire gange af is- og gletchermas-
ser, der kom fra forskellige retninger. Hvert 
isfremstød indebar frem- og tilbagerykninger 
af isranden og periodevise afsmeltninger, 
som hver gang udformede landskabet på 
nye måder.

HOLOCÆN – LANDSKABSÆNDRINGER 
EFTER ISTIDEN
Med Weichsel-istidens afslutning, stoppede 
de store landskabsdannende processer på 
land. Danmark blev ved med at være tørt land. 

I Præboreal (11.700-10.300 år før nu) og Bo-
real (11.300-9.000 år før nu) var oceanernes 
vandstand så lav, at man kunne gå tørskoet 
til Sverige og England. For 10.000 år siden 
skulle man derfor spejde særdeles langt efter 
havudsigten fra toppen af Lerbjerg. Øhavet 
opstod først flere tusinde år senere. I slutnin-
gen af Boreal steg havet så meget, at Den 
Engelske Kanal opstod, og Danmark dermed 
blev afskåret fra England. I Atlantikum (9.000-
6.000 år før nu) smeltede de sidste store 
iskapper i Skandinavien og Nordamerika, 

og havniveauet og grundvandsstanden 
steg. Dele af Danmark blev oversvøm-
met, og det sydfynske øhav begyndte 
at tage form.

I Svanninge Bjerge kan man i dag støde 
på flere spor efter sidste istid. Flere af 
de store sten, der ligger rundt omkring 
i området er såkaldte ledeblokke. De 
er slæbt hertil fastfrosset i gletcheren. 
Ved at se nærmere på deres sammen-
sætning kan man stedfæste dem til 

bestemte lokaliteter i Norge, Sverige eller de 
Baltiske Lande. Desuden kan man støde på 
sten, der er slidt flade på den ene side og har 
fået skurestriber, når den enorme gletcher har 
bevæget sig hen over stenen.

KVÆGET I SVANNINGE BJERGE
Da isen trak sig tilbage efter sidste istid, 
indvandrede store planteædere, og de var 
med til at præge landskabet ved at skabe 
en dynamik mellem skov og lysåben natur 
med deres græsning og slid på landskabet. 

De store planteædere spillede en stor rolle i 
de lyskrævende arters overlevelse. I dag er 
der mangel på de store, vilde planteædere, 
der er vigtige for at sikre landskabsudvikling 
og mangfoldighed i naturen. I området med 
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vild natur i Svanninge Bjerge finder kvæg af 
racen Welsh Black derfor føde hele året rundt. 
Kvæget udgør en væsentlig del af områdets 
naturudvikling og landskabspleje.

Racen er nøje udvalgt på grund af dens hård-
føre natur og venlige sind. De kan græsse året 
rundt, er rolige og omgængelige og derfor 
egnet til områder, hvor der færdes gæster 
i naturen.

KVÆG FREMMER BIODIVERSITETEN I 
VILDSKOVEN
Kvæget er med til at fremme biodiversiteten 
i Svanninge Bjerge på flere forskellige måder.

Flokstørrelserne er afpasset hver indhegnings 
størrelse, og vi forsøger at ramme områdets 
bæreevne, så der er lige nøjagtig nok foder til 
dyrene om vinteren, hvor de ikke tilskudsfod-
res. I stedet spiser både af græs og mindre 
velsmagende planter som lysesiv, pilegrene 
m.m., der konkurrerer med mere spændende 
planter.

Når sommeren kommer med lys og varme, 
sætter plantevæksten fart på, og de relativt 
små flokke kvæg kan ikke spise op. Vinteren 
igennem har kvæget spist af de vækster, 
der om sommeren konkurrerer med fx de 
blomstrende urter, og derfor ser vi nu en 
eksplosion af forskellige blomster i området. 
Kvægets indflydelse på naturen giver mere 
variation, og det giver gode forhold for flere 
slags insekter, og dermed også flere af de 
insektædende fugle. Langsomt kommer nye 
og mere specielle arter af planter og dyr igen, 
men det tager mange år, hvor dyrene skal 
græsse kontinuerligt.

Kvæg udleder en 
større mængde driv-
husgas end mange 
andre dyr, fordi de 
er drøvtyggere. Li-
gesom kvæget er 
hjorte også drøvtyg-
gere, og derfor er 
de meget effektive 
til at udnytte deres 
føde. Særligt skove, 
hvor de naturlige 
processer får lov til 
at forløbe uforstyr-
ret, optager kulstof 
og fungerer som 
værdifulde kulstof-

lagre. Med projektet ”Vildskov i Svanninge 
Bjerge” og en række biodiversitetsfremmende 
tiltag håber vi, at de naturlige processer i sko-
ven er kickstartet. Den naturlige foryngelse af 
skoven er én af disse naturlige processer, der 
bl.a. er muliggjort ved kvægets græsning og 
slid på landskabet.

»

• Deres græsning sørger for lys til skovbunden, og er bl.a. er med- 
 virkende til, at overdrevet ikke springer i skov. Der opstår det, som  
 vi kalder et mosaiklandskab, hvor skov afløses af lysåbne områder.

• Deres græsning udpiner langsomt jorden, så plantearter, der er  
 tilpasset næringsfattig jord kan få fæste.

• De græsser langs og i vådområder og sørger derfor for, at vådom- 
 råderne ikke vokser til.

• De slider på områdets træer og buske ved at spise, gnubbe og  
 trampe på dem. Stikkende planter som tjørn, enebær og slåen  
 overlever lettere dette slid, og kendetegner derfor ofte næringsfat- 
 tige afgræssede områder.

• De slider på landskabet og graver huller til gavn for insekter og  
 planter, der kan spire frem her.

• Kvæget græsser ikke omkring deres gødning, og her opstår der  
 fristeder, hvor blomster og urter får plads til at udvikle sig.

• Kokasserne tiltrækker i sig selv forskellige insekter.
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KVÆG MED HALSBÅND
Du kan møde kvæg med halsbånd på i Svan-
ninge Bjerge. I hver flok er der et eller to dyr 
med halsbånd på. Halsbåndet, der ikke ge-
nerer koen, har monteret en lille gps-sender, 
som giver information om, hvor koen – og 
dermed også flokken er og har været.  Det 
giver os viden om kvægets vandringsmønstre 
i området, og data bliver også anvendt af 
forskere fra Syddansk Universitet.

DYREVELFÆRD I SVANNINGE BJERGE 
Vi ønsker at blande os så lidt som muligt i 
kvægets liv, så de kan leve et liv, der er så 
tæt på deres naturlige som muligt - men vi 
har stadig et ansvar over for dem. For at leve 

op til den gældende lovgivning, tager vi derfor 
en række forholdsregler i Svanninge Bjerge. 
Kvæget har fx altid adgang til frisk vand, 
mineraler og et tørt leje. Foldene i Svanninge 
Bjerge er så store, at kvæget året rundt kan 
finde arealer med græs, der ikke er trådt op

Kvæget kan godt være sultent om vinteren, 
og så spiser de i bund af alle de vækster, som 
vi gerne vil have mindre af, men de må ikke 
sulte. Derfor holder vores kyndige medarbej-
dere øje med kvæget hver dag året rundt for 
at tage hensyn til dyrenes trivsel. I forhold til 
deres vurdering, samt den optimale udvikling 
af naturen i området, tilpasser vi antallet af 
kvæg.
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I Svanninge Bjerge kan du opleve et rigt 
dyreliv. Har du øjnene med dig, kan du være 
heldig at spotte nogle af områdets vilde dyr 
eller sporene fra dem

Svanninge Bjerge er levested for en række 
almindelige danske pattedyr: ræv, hare, egern, 
pindsvin, rådyr, dådyr og forskellige arter af 
flagermus og mus. Du kan også være heldig at 
møde flere sjældnere arter i skoven heri blandt 
hasselmusen, der er blandt Danmarks mest 
sjældne og truede dyrearter. Vi arbejder på 
at gøre vilkårene bedre for hasselmusen ved 
at sørge for, at der er egnede arealer med en 
varieret, tæt bundvegetation med bærplanter. 

FUGLELIVET I SVANNINGE 
BJERGE 
Skovens størrelse og variation 
danner de perfekte rammer for 
mange forskellige fuglearter – 
både ynglefugle og trækfugle. 
Ravne og skovsnepper er nogle 
af områdets spændende yngle-
fugle, og også den sjældne nor-
diske lappedykker er tidligere 
set i området. Der ses også 

relativt ofte grønspætter i området, som er 
en fugleart i tilbagegang. Blandt rovfuglene 
yngler musvåge, tårnfalk og spurvehøg. Des-
uden er der rovfugle som fiskeørn, havørn, blå 
kærhøg, lærkefalk og rød glente, der gæster 
området. 

FOTOS Bikubenfonden og Kurt Petersen
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