Bestigning af Frøbjerg Bavnehøj
Frøbjerg Bavnehøj mellem Tommerup og Aarup sydvest
for Odense er Fyns højeste punkt på 131 meter. Fra toppen af bavnehøjen er der en fantastisk udsigt over Fyn.

Indtil 1910 var bakkerne græsklædte uden træbevoksning, og de blev brugt til græsning for både får og kreaturer. Bavnehøjselskabet plantede i 1911-1912 mange af de
eksisterende træer, men der er kommet mange flere træer
og buske til, så mange er blevet beskåret for at bevare
den enestående udsigt. I dag græsses bakkerne af får,
som hjælper med at holde træer og buske nede.

Bavnehøjen er en del af et karakteristisk dødislandskab.
Bakkerne er flade på toppen med meget stejle sider og
markante smeltevandsslugter. Det 12 ha store område
omkring Frøbjerg Bavnehøj ejes af Naturstyrelsen og blev
fredet i 1947. Området består af to bakker, selve Bavnehøjen på 131 meter og den lille høj på 122 meter.

Ruten ved Frøbjerg Bavnehøj er ca. 1,4 km lang og forløber i meget kuperet terræn. Opstigningerne er stejle, og
man kan nemt miste pusten, men udsigten er turen værd.
I klart vejr kan man se Brændholt Bjerg og Vissenbjerg,
dele af Østfyn, Lillebælt og måske helt til Jylland.

På Frøbjerg findes bl.a. en mindelund for besættelses
tidens ofre og flere andre mindesmærker. I det gamle ishus ved bunden af Frøbjerg Bavnehøj, er en lille sommeråben udstilling, som fortæller om bavnehøjens historie.

Praktisk Info
Dyrene er fredelige, hvis du viser hensyn og lader dem
være i fred. Gå i en bue udenom, og undgå at gå imellem
dyrene i flokken.
Tag ikke hunden med ind i indhegningerne af hensyn
til kreaturerne. Ruten er ikke farbar for barnevogne og
kørestole.
Toilettet ved Frøbjerg Bavnehøj er åben i sommerhalvåret.
Der er mulighed for at benytte bålplads.

Frøbjerg har fået sit navn efter frugtbarhedens gud, Frø
eller Frej. I oldtiden var Frøbjerg et helligt sted, hvor der,
før foråret kom, blev holdt offerfest. Ved den lille høj ligger festpladsen, hvor Frøbjerg Festspil siden 1986 har
lavet friluftsteater. Hvert år har festspillene trukket op mod
25.000 glade fynboer ud i naturen. Den nye amfiscene fra
2009 bruges også til Grundlovsmøder og Skt. Hansfest.

Signaturer

kevej
Ban

Skov
Sø
Vej
Skovvej
Rute for bjergvandring
Naturstyrelsens arealer

131

Udsigtspunkt

Festplads 122
110

Udgangspunkt for
bjergvandring

Ba ehøj
vn
85

Rundtur på 1,4 km

0

rgvej
Frøbje

300 m

Brændholt
Bjerg

Bredde- og længdegrader

UTM32-koordinater

Højde

Alfa

Beta

N

E

meter

Start på P-plads

55 20 17.7

10 06 56.6

6132999

570768

85

Nyd udsigten fra toppen

55 20 21.0

10 07 03.9

6133104

570895

131

Laveste punkt på ruten, P-pladsen

55 20 17.7

10 06 56.6

6132999

570768

85

Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere
Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur

Kode ved P-plads:

46
Kode ved top:

