Bestigning af Lerbjerg
Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker er en markant
geologisk landskab – også kaldet en randmoræne eller
israndsbakke. Isranden har gennem flere istider skubbet materiale foran sig og efterladt det som en sammenhængende række af bakker fra Egebjerg Bakker i
øst til Glamsbjerg mod nordvest. Området ved Lerbjerg
var en tid dækket af is, og på isen har der nok ligget en
sø, som blev fyldt op med aflejringer af grus og sand. Da
isen siden smeltede helt bort, blev aflejringerne fra søen
efterladt ovenpå randmorænen som et ekstra højt punkt.
Derfor kaldes Lerbjerg en issøbakke.
Bestigningen af Lerbjerg begynder fra parkeringspladsen
ved Naturstyrelsens store naturlegeplads Gåsebjergsand.
Herfra bevæger man sig opad gennem Bikubenfondens
arealer mod Lerbjerg, hvorfra man har helt unikke udsigter
til det omgivende fynske kulturlandskab og Det Sydfynske
Øhav.

Rundtur på 4,4 km

Bikubenfonden har siden 2005 opkøbt flere skovejendomme og ønsker at udvikle og forvalte Svanninge Bjerge
som et tilgængeligt naturområde af høj værdi. Området er
meget kuperet med fire markante højdepunkter: Lerbjerg
126 m, Kamelbakkerne 112 m, Knagelbjerg 111 m og
Sandbjerg 96 m.
Praktisk Info
Ruten er ikke farbar for barnevogne og kørestole.
Du kan benytte faciliteterne på naturlegepladsen ved
Gåsebjergsand, hvor der bl.a. også er et toilet. En del af
fondens arealer græsses af kvæg af typen Welsh Black,
der stammer fra Wales. Kvæget er fredeligt, hvis du viser
hensyn og lader dem være i fred. Gå i en bue udenom, og
gå ikke mellem dyrene i flokken. Tag ikke hunden med ind
i indhegningerne af hensyn til kreaturerne. Da bjergbestigerruten går gennem indhegninger med kvæg er den ikke
velegnet for hunde. Hunde skal iøvrigt altid føres i snor.

Bredde- og længdegrader
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Start på P-plads ved Gåsebjergsand

55 07 11.8

10 14 56.1

6108851

579651

50

Nyd udsigten fra toppen, Lerbjerg

55 07 29.7

10 16 04.6

6109426

580854

126

Slut på P-plads ved Gåsebjergsand

55 07 11.8

10 14 56.1

6108851

579651

50

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

Kode ved P-plads:

76
Kode ved top:

