Glente
Glenten er en rovfugl af høgefamilien. Den
har lange, slanke vinger og ofte en kløftet
hale. De er typisk elegante flyvere med
langsomme vingeslag og en glidende flugt.
Ordet glente er beslægtet med det svenske
glinta, der betyder ”at glide”.
Isfugl
Du kan være heldig at se den blå og orange,
sky isfugl. Den er lidt større end en spurv og
har et kraftigt mørkt næb, der er velegnet til
at fange fisk med. Isfuglen lever af småfisk,
som den fanger ved at styrtdykke fra en
gren eller lignende lavt over vandet.
Halemejse
Halemejsen er en lille rund, lys spurvefugl
med en meget lang hale og kort næb. Halemejsen lever ret skjult, men om vinteren
kan man se den i mindre flokke, når den
søger føde, også gerne på foderbrættet. På
denne årstid overnatter halemejserne familievis tæt sammen på en gren for at holde
på varmen.
Flagermus
Flagermus er flyvende pattedyr. Hver vinge
er dannet af en tynd hudfold, der er spændt
ud mellem armen, hånden og fingrene samt
kroppens side og bagbenet. I Danmark
kendes 17 arter af flagermus. Man har
konstateret, at der lever 5 forskellige arter
i området omkring Sortelung.
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Sporene ved Nr. Lyndelse ligger ca. 12 km. syd for Odense
med start fra Nr. Lyndelse kirke. Den grønne firkant viser
udsnit svarende til rutekortet på indersiderne. Startsted ved Nr. Lyndelse Kirke, Albanivej 15A, 5792 Årslev.
GPS-koordinater: 55.303763, 10.396427.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme.
HUND I SNOR
De har åbnet sporene for færdsel kun til fods fra
solopgang til solnedgang. Al færdsel er naturligvis helt på
eget ansvar. Hunde må gerne medtages, men ikke mindst af
hensyn til det vilde dyreliv og andre sporbrugere skal de føres
i snor! Sporene er trampestier med minimal vedligeholdelse.
Du kan derfor ikke forvente, at sporene altid er vedligeholdte
og let tilgængelige.
KONTAKTPERSONER TIL LODSEJERNE
Lokalrådet for Nr. Lyndelse - Nr. Søby og omegne
v/ Erik Nielsen tlf: 61659761 el. Søren Jensen mail: revisor@
sorensus.dk
Sporene ved Nr. Lyndelse er opført med støtte fra Faaborg
Midtfyn kommunes landdistriktspulje.
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening,
Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen.
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.

KORTSIGNATURER - RUTEKORT
Levende hegn
Jernbane
Vej
Rute
Henvisning til forklaring

© Kort & Matrikelstyrelsen (G. 21-01)

Havørn
Havørnen er Nordeuropas største rovfugl,
og en af de over 100 fuglearter, du kan se
i området. Den yngler i de gamle løvskove
og ved søer, hvor der er rigelige mængder
af fisk og vandfugle.

Jorddige
Sti
Markvej

Tekst: Sti-gruppen ved Nr. Lyndelse og Nr. Søby.
Tegninger: Steen Christensen.
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet” fås hos:
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
E-mail: spor@lf.dk
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Sporene ved
Nr. Lyndelse

VELKOMMEN TIL
SPORENE VED NR. LYNDELSE
Du kan vælge mellem to ruter på hhv. 4,6 km (gul) og
3,4 km (rød). Begge ruter starter ved Nr. Lyndelse Kirke og
kan også kombineres. Ruterne passerer nogle steder
meget tæt på private boliger; her opfordres man til
særlig hensyntagen. God tur!

1 NR. LYNDELSE KIRKE
Nr. Lyndelse kirke er bygget i slutningen af 1100-tallet.
Tårnet af røde mursten er fra midt i 1400-tallet, og blev
forlænget til over 20 meter i 1584. Kirkeskibet er senere
forsynet med kapel, sakristi og våbenhus på nordsiden.
Døbefonten, som komponisten Carl Nielsen blev døbt ved,
er lige så gammel som kirken.
2 KIRKESTIEN
Den gamle kirkesti startede lige overfor præstegården og
fortsatte, hvor Kirkestien nu ligger. Derefter gik den videre
ad markvejen til skoven. Det videre forløb gennem skoven
er lidt usikkert, men den har krydset åen, hvor den smalle
betonbro nu ligger, da den herfra har haft forbindelse op
til Dømmestrup. Stien har udgjort en kortere forbindelse til
kirken end vejen ned over Spanget.
3 DØMMESTRUP TEGLVÆRK
Dømmestrup Teglværk lå mellem de nedlagte grusgrave
og skoven ved Dømmestrupvej 39. Teglværket var i drift fra
1890 til 1916, hvor det blev nedlagt og revet ned. Der var
ca. 10 mand beskæftiget, og leret blev gravet, hvor der nu
er skov. Mange store vandhuller eksisterer stadig. Huset,
hvor teglmesteren boede, er nr. 39, men er nu mere end
3 gange så stort.
4 LINDVED Å
Lindved Å udspringer syd for Nørre Søby, løber gennem
Lindved, krydser Ørbækvej tæt ved Bilka og løber ud i
Odense Å vest for Åsum. Der har været vandmøller ved
Bramstrup, Lindved, Hollufgård, Killerup og Blangstedgård. Åen krydser Dømmestrupvej ved Spanget. Navnet
kommer fra ordet spang, som er den enkleste form for
bro, og består af løst udlagte stammer eller brædder.

5 UDSIGTSPUNKT
Udsigtspunktet ligger 50 meter over havets overflade. Herfra
kan man opleve en panoramaudsigt mod Frøbjerg og Lindved ådal.

8 VINDMØLLEN
50% af al energi i Danmark bliver produceret af vinden.
Vindmøllen her er opført i 1998 og har et vingefang på 48
meter og en højde på 50 meter.

6 CARL NIELSENS FØDEHJEM
Undervejs passeres Carl Nielsens fødehjem. Selvom huset er
væk, markeres dets oprindelige placering med en mindesten
og en planche med lidt information om stedets historie.

9 VANDVÆRKET
Nr. Lyndelse vandværk blev etableret i 1949 på Bøgevej.
i 1977 blev det flyttet til den nuværende beliggenhed på
Skovrevlgyden. Vandværket har i alt 4 boringer med en
samlet kapacitet på 118.073 m³ vand om året.

7 SORTELUNG
Moseområdet omkring Sortelung har et rigt dyreliv. Man
har konstateret, at der lever 5 forskelige arter af flagermus
i området.
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Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet

Ruten er på sporet afmærket med
gule og røde trekanter på pæle

