Velkommen til
sporet ved Den Gamle Have i Allerup
Den afmærkede rute er ca. 2,5 km lang. Numrene på
kortet henviser til nedenstående beskrivelse. God tur.
1 den gamle have
Allerup Skovgaard nedbrændte i 1912 pga. et lynnedslag. I ’den gamle have’ til gården blev en idræts- og festplads og et svømmebassin indviet i 1934. Odense områdets gymnastik- og idrætsforeninger stod bag anlæggelsen, som i høj grad blev udført ved frivillig arbejdskraft. Her er åbent for offentligheden, og friluftsbadet
trækker områdets beboere og skoler til. Desuden udlejes faciliteterne fra maj-september til forskellige private
arrangementer.
2 Viemosegaard
Sporet går til venstre ad markvejen. Til højre
ses gyllebeholdere fra gården Viemosegaard
med svineproduktion. Gården har 400 søer,
og leverer årligt 10.000 svin til slagtning. Gyllebeholderne kan rumme 8.000 m3, hvilket er tilstrækkeligt til at gyllen kun bringes ud som gødning på markerne
en gang om året. Lodsejeren dyrker 150 ha med maltbyg, industrihvede og sukkerroer. Hele avlen sælges.
Foder til svineproduktionen købes færdigblandet.
3 istidslandskab
Her ses resterne af en udendørs skydebane, som
Allerup S&G har benyttet til 250 m riffelskydning. Området er et godt eksempel på et istidslandskab med forskellig form, jordbund og anvendelse. Skoven ligger på
en stigning på den dårlige jord på grænsen mellem
den fugtige lave smeltevandsdal med vandløb, og den
højere liggende moræne. Oprindelig havde alle gårde
i området, foruden agerland, brug for både skov til
brændsel og fugtig jord til græsningsareal. Derfor er
både skovene og det lave område stadig ejet af mange
forskellige lodsejere.
4	Kvæggård
Gå over ’spidsenden’, som lodsejeren benævner dette
stykke jord, og følg stien gennem granskoven. Herefter
fortsættes langs markskel eller mellem majs/roe ræk-

kerne. Denne lodsejer har ca. 50 jersey malkekøer og
opdræt. På markerne dyrker lodsejeren majs, roer og græs
som grovfoder til kreaturerne og byg og
hvede til foder eller salg. Gården ligger
til venstre fremme ved asfaltvejen.

eningernes behov for et samlingssted for medlemmerne.
Det ejes af Allerup S&G og bruges som skydebane
og udlejes til sammenkomster. Stenene overfor gadekæret viser at bystævnet holdt til her. De 12 gårde i
Allerup udgør bylauget og ’ejer’ hver sin sten. På stenens
lodrette flade står forbogstaverne på gårdenes ejere i
1848 - på siddefladen forbogstaverne på ejerne i 1920.
Bystævnets flagstang ejes af bylauget, som sørger for
at flage på flagdage og ved festlige lejligheder blandt
landsbyens beboere.

5 allerup
Asfaltvejen følges til højre gennem
Allerup. Til højre ses den gamle gulkalkede præstegård fra 1819. Kirken er en typisk hvidkalket
fynsk landsbykirke, hvis oprindelse går tilbage til det 13.
århundrede. Den er med sine 160 siddepladser stor til sognet med ca. 370 indbyggere.
Kirken og de fleste gårde hørte tidligere til
herregården Bramstrup ved Nr. Lyndelse. De
fleste gårde blev frikøbt til selveje i 1801.
Over for kirken ligger den gamle Allerup
skole fra 1819. Den lange gule bygning indeholdt ét stort klasselokale og bolig for lærerfamilien. I midten af 1950’erne blev skolen udviidrætsplads 1
det med en klassefløj, og dernæst nedlagt i
2
Start
1966, hvor der blev bygget en fælles skole
friluftsbad
ved Ørbækvej.
Allerup Forsamlingshus er bygget i 1906 som
følge af ungdoms-, skytte- og gymnastikfor-
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SPOR I
LANDSKABeT
FOLDERE

Se efter
den gule folderkasse
– her starter sporet

Ruten er på sporet afmærket med
gule trekanter på pæle

kirke

Hvede
Hvede er verdens vigtigste kornart, og en af
de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin
blågrønne farve. Akset i
toppen har ingen stak,
»hår«. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
den mest dyrkede kornart
i Danmark. Byg anvendes
især til dyrefoder og
ølfremstilling. Den kendes
let på de lange stak - de
lange »hår«, der sidder
på akset i toppen af bygplanten.

Majs
Denne slanke, hurtigtvoksende plante
er let at kende ude
på marken. Den
kræver meget varme, men kan blive
2-3 meter høj. Om
efteråret snittes hele majsplanten og anvendes som
kvægfoder.

Sukkerroer
Den lave plante
kendes let på
sine store grønne blade. Roen
sås i rækker i
april-maj og høstes i oktober-november. Sukkerroerne
laves til sukker og affaldet
bruges som kvægfoder.

Græs
Græs er en fæl
lesbetegnelse for
mange forskellige
græsarter. Som foder til køerne dyrkes
det oftest sammen
med kløver. Græs
dyrkes også til modenhed, hvor frøene høstes.
Frøene anvendes f.eks. til
græsplæner, golfbaner og nye
græsmarker.

Løvskov
Sø/Hav/Vandløb
Granskov
Mose/sump
Bymæssig bebyggelse
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Sporet ved den Gamle Have i Allerup ligger i landsbyen
Allerup ca. 10 km sydøst for Odense centrum. Den grønne
firkant viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 55.34314°, 10.46965°.
praktiske oplysninger
Du er gæst på fem lodsejeres private ejendomme, de har åbnet sporet for færdsel til
HUND I SNOR
fods. Sporet er delvis trampesti, og derfor kan
årstiden, nedbøren og planternes vækst påvirke passagen.
Ved jagt er sporet lukket. Det er markeret med et skilt ved
sporets start.

Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.

kortsignaturer - rutekort

Levende hegn
Skrænt
Jernbane
Vej
Gul rute
Henvisning til forklaring
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Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
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Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

Jorddige
Sti
Markvej
Rød rute
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