
Bestigning af Brændholt Bjerg

Denne fynske perle må I bare bestige. Når I har taget 
turen til toppen af Brændholt Bjerg på 115 meter, bliver I 
belønnet med en fantastisk udsigt over Højfyn. Brænd-
holt Bjerg har Fyns flotteste udsigt, men står tit i skyggen 
af Frøbjerg Bavnehøj, der som Fyns højeste punkt får 
opmærksomheden.   

Brændholt Bjerg er et gammelt overdrev, jordbunden er 
tør og har været græsset i mange år. Til gengæld har bak-
ken ikke været dyrket eller sprøjtet, og derfor kan I opleve 
en rigdom af blomster og insekter. 

Hvis du et øjeblik kan slippe blikket fra udsigten og kigge 
ned i græsset, vil du forår og sommer se mange forskel-
lige blomster. Timian er en af de forholdsvis sjældne plan-
ter der trives her og er altid omsværmet af sommerfugle.

Kreaturerne, der græsser på Brændholt Bjerg, er kødkvæg 
af racen Simmertaler. Ved bjerget står flere egetræer, som 
tåler dyrenes hårde behandling. De overlever både ned-
trampning og nedbidning, indtil de en dag er vokset over 
bidhøjde, og kan blive et af overdrevets flotteste træer.
Brændholt Bjerg består af grus. Hullet i bakkens nordøst-
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Tur på 0,6 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-plads ved Brændholtvej 55 20 47.8 10 08 38.8 6133958 572554 75
Nyd udsigten fra toppen 55 20 51.0 10 08 50.9 6134062 572765 115
Laveste punkt på ruten, 
P-plads ved Brændholtvej 55 20 47.8 10 08 38.8 6133958 572554 75

Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 40

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

lige ende fortæller, at her er gravet grus til blandt andet 
veje, inden bakken blev fredet. Nu bliver hullet i bakken 
brugt af de græssende køer til hvilested om natten. 

Der er stor forskel på Brændholt Bjerg og Naturstyrelsens 
arealer mod vest. Du må færdes frit på Naturstyrelsens 
arealer, som frem til 1997 var dyrkede marker, der blev 
omlagt til græs. Det er håbet at de mange specielle plan-
ter og insekter fra Brændholt Bjerg vil sprede sig til dette 
areal.  

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. I indhegningen er adgang på eget an-
svar. Tag ikke hunden med ind i indhegningerne af hensyn 
til kreaturerne. Ruten er ikke farbar for barnevogne og 
kørestole. 
Der er mulighed for at benytte bålplads, husk brænde 
hjemmefra! Bag ved P-pladsen er en primitiv lejrplads, 
hvor du kan overnatte en enkelt nat i dit telt.
Brændholt Bjerg er privatejet, der er dog offentlig adgang 
til arealet. 


