Bestigning af Hjortebjerg i Jordløse Bakker
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Bestigning af Hjortebjerg i Jordløse Bakker
Jordløse Bakker ligger ca. 5 km sydøst for Haarby. Arealet
er på 26 ha overdrev, samt 36 ha skov. Bakkerne har kun
i mindre omfang været dyrket. Til gengæld har kreaturer
græsset på overdrevet, der i dag er en sjælden naturtype
med en del truede blomster og insekter.
Fra Hjortebjerg (107 moh), Sandbjerg (104 moh) og de
andre højdepunkter i Jordløse Bakker er der en storslået udsigt over det fynske landskab og Helnæsbugten,
selvom skov her og der skærmer overblikket. Men blomsterrigdommen er stor på overdrevet. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult
overalt, så de smukke og frodige bakker er en oplevelse
på alle årstider. Læs mere om plante og dyrelivet i Jordløse Bakker & Skov på Danmarks Naturfonds hjemmeside
(danmarksnaturfond.dk).
Jordløse Bakker er den nordligste del af den bugtede højderyg, der kaldes De Fynske Alper. Landskabet blev skabt
under den sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden.
Bakkerne er opstået som en stor grus- og sandudfyldning
under det sidste isfremstød. Smeltevand førte sand og
grus ud over området – Jordløse Bakker var dannet.

Danmarks Naturfond købte Jordløse Bakker i 1994 med
det formål at bevare et af Fyns største hede- og overdrevsområder. Købet blev i 2006 suppleret med det 35 ha
store område Jordløse Skov, der ligger mod sydøst. Efter
mange år som skov vil store dele af dette område nu også
blive genskabt som overdrev.
Færdsel og praktisk info
• Parkering på P-pladsen ved Jordløse Møllevej.
• Overdrevet bliver afgræsset af kreaturer for at fastholde den artsrige flora og fauna. Som gæst er man
velkommen til at færdes på overdrevet, blot man tager
hensyn og undgår at skræmme kreaturerne.
• Færdsel til fods er tilladt hele døgnet rundt.
• Der er opsat bænk og borde ved P-pladsen, hvor
f.eks. medbragt mad kan nydes.
• Hunde skal føres i snor.
• Planter må ikke opgraves ligesom plukning af blomster
bør undgåes.
• Båltænding og campering er ikke tilladt.

