Velkommen til
sporene ved stjernen
Der er afmærket 2 ruter, der begge starter ved Allested-Vejle
Fritidscenter:
Stjernesporet 1,4 km (gul rute):
Området i tilknytning til Allested-Vejle, hvor stjerneudskiftningen
med de lange smalle marker er i fokus. Følg Skolevej tilbage mod
Østergade, som krydses, og der forsættes ad Banevænget. Den
gamle stationsbygning passeres på venstre side på Banevænget. Fortsæt ad Banevænget, som uden for byen fortsætter i
en markvej. Denne ender ved et markskel, hvor der kan drejes
mod venstre og fortsættes til bebyggelsen, Spurvelunden i Vejle,
hvor fra man via stisystemer kan komme tilbage til Østergade og
Allested-Vejle Fritidscenter. Går man mod højre langs markskellet, følges dette til ”gamle” Allested. Her ender sporet ved Dyndgården og Allested kirke, Østergade 102, 5672 Broby. Herfra kan
Østergade følges retur til Skolevej og Allested-Vejle Fritidscenter.
Fredskovsporet 6 km (blå rute):
Området syd for Allested-Vejle. Turen kan også startes ved Lindholmgyden 5, hvor fra turen kun er ca. 4 km. Fra Allested-Vejle
Fritidscenter går man ad Skolevej til Rypevej, som munder ud i
en markvej. Fortsæt ad denne indtil asfaltvejen, Lindholmgyden.
Her drejes til højre, og man fortsætter til vejens ende, hvor der
drejes til venstre ad en markvej. Følg markvejen gennem skoven
indtil vejen munder ud i Allestedgårdsvej. Her holdes mod venstre. Efter at have passeret to ejendomme går man ad den første
grusvej på venstre hånd. For enden af grusvejen møder man
igen skoven, drejer til højre og følger skovbrynet til man støder
på et trampet spor, der fører over til en lille skov/mose. Sporet
følges til man igen står på Lindholmgyden. Her drejes til venstre,
hvor vejen og markvejen følges tilbage til Fritidscentret.
Stjernesporet (gul rute)
1	Stjerneudskiftningen
		 (gælder for hele området omkring Allested)
Stjernesporet har sit navn efter Stjerneudskiftningen, som efter
landboreformerne i sidste halvdel af 1700-tallet mange steder
kom til at præge landskabet. Stjerneudskiftninger er karakteriseret af lange smalle marker, der spreder sig ud fra landsbyen, som
er placeret i midten af stjernen. Stjerneudskiftningen i Allested er
den bedst bevarede på Fyn og fandt sted i 1799.
Området omkring byen er præget af store vådområder (Vejle

betyder ”vadested”), som har været gode
levesteder for padder, der som bekendt er
storkes favoritspise. Indtil pyromanbrandene i
1908, hvor præstegården, 4 gårde og et hus
brændte, var byen kendt som ”storkenes by”,
fordi hver gård havde indtil flere storkereder.
Bl.a. fortælles det, at der alene på præstegården var 18-20 storkereder. Den sidste stork i
Allested-Vejle døde i 1945.

Fredskovsporet (blå rute)
4 Fredskovsporet
Fredskovsporet hedder således, fordi det går gennem fredskoven. Begrebet ”fredskov” stammer tilbage til begyndelsen
af 1800-tallet, hvor man sikrede Danmark mod mangel på træ.
I den foregående tid var skovene blevet stærkt medtagne, og
man anså dem for nødvendige for landets forsyning med brændsel og træ til skibsbygning.

2	Markdiget
Når man begiver sig ud af Stjernesporet, følger man markdiget
hele vejen mellem Allested og Vejle. Sten- og jorddiger er ældre
tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. De er
beskyttede, fordi de vidner om Danmarks administrative inddeling
og landbrugets historie, om driften i marken og
om beskatnings- og ejerforhold.

På turen kommer man gennem et varieret terræn med marker,
skov og spredt bebyggelse og man kan få rige naturoplevelser.
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3	Udsigten
På bakketoppen er en storslået udsigt over det
åbne landskab med levende hegn. Herfra får
man et godt indtryk af markernes stjerneformation, idet de er smalle tæt på byen og bredere i
stjernens periferi.
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Se efter den gule folderkasse
– her starter sporet

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

På marken: Af fugle kan bl.a. ses: Glente,
tårnfalk, musvåge, hedehøg og spurvehøg.
For at undgå udpining af jorden veksles der
med afgrøderne. Der dyrkes følgende afgrøder:
Hvede: Bruges bl.a. til brødkorn, svinefoder
og som brændselsmateriale i kornfyr.
Raps: Bruges til kreaturfoder og olieudvinding. Desuden tilfører raps kvælstof til
jorden, og da dens rødder kan blive op til 2
meter lange, er den god til at dræne jorden.
Hvidkløver: Bruges til kreaturfoder og som
frø iblandet græsfrø til plænegræs.
hvede

glente

raps

Sporet ligger ved Allested-Vejle, ca. 18 km. syd for Odense.
Fynbus 111 kører gennem Allested-Vejle og stopper ved AllestedVejle skole, hvorfra man kan gå til Allested-Vejle Fritidscenter. Her
starter turen. GPS-koordinater til startpunktet:: 55.26741, 10.31616.

Sporet følger det levende hegn med blandet beplantning med mange frugtbuske og
træer, som giver gode fødemuligheder til
stedets dyre- og fugleliv. I hegnet vokser
f.eks. kræger, hyld, hyben, ribs, brombær,
mirabeller, syren og pil.
I skoven: Man kan møde rådyr, ræve og
harer i området. Ligeledes er der et rigt
fugleliv, der nyder godt af blandet skov, rydninger, våde områder samt marker. Forår
og sommer kan man ved turens start på
Lindholmgyden møde viber og lærker. Derudover ses musvåger, store og små høge,
falke samt glenter. Der er desuden adskillige
ugler. Blandt kragefuglene bør man være
særlig opmærksom på de ravne, der holder
til i skovkanten. De kendes på deres hæse
skrig.

hvidkløver
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praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerens private ejendom. Han har
åbnet for færdsel til fods og sørger for vedligehold.
Der opfordres til at vise landmanden respekt ved at
holde sig til sporet og ikke gå ind på marken, hvor afgrøderne kan
beskadiges. Sporet er en trampesti, derfor kan årstiden, planternes
vækst og landmandens markarbejde påvirke passagen. Det er ikke
muligt at medtage barnevogn eller kørestol. Sporet er ikke velegnet
til gangbesværede. Det kan til tider være nødvendigt med gummistøvler. Hunde skal føres i snor. Al færdsel foregår på eget ansvar!
Lodsejeren vil gerne fortælle om, hvad der sker på sporet lige nu:
Fredskovsporet: Bente og Kurt Slangerup,
Lindholmgyden 5, 5672 Broby, tlf.: 62 69 29 69
Stjernesporet: Ulrich Rasmussen,
Tegldamsgyden 6, 5672 Broby. Tlf.: 62 69 16 85
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Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsfor. · Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd · Naturstyrelsen
Støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet.
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