
Geopark Det Sydfynske Øhav 
En verden i blåt og grønt
Vil du op i tempo eller ned i gear? Geopark Det Sydfynske Øhav ligger åben 
for dig, der er til bevægelse og udeliv i vidunderlige landskaber. 

Øhavets unikke natur med lavvandede områder, talrige småøer og en varieret 
kystlinje inviterer til skønne blå oplevelser ved vandet. 

Er du en landkrabbe, kan du følge de mange ruter og spor rundt i geoparkens 
landskaber med grønne skovbryn og fantastiske udsigter.  

Besøg geoparkens nye besøgscenter på Øhavsmuseet i Faaborg og lad dig inspirere.

I geoparkens app og hos de lokale turistbureauer kan du få hjælp til at planlægge 
din næste tur i blåt og grønt.

Riderute Sydfyn
Herregårdslandskaber, dybe skove og høje bjerge – måske opleves 
de allerbedst fra hesteryg? På Riderute Sydfyn kan du ride 75 km på 
et sammenhængende net af ridestier. Ruten bugter sig op og ned 
gennem De Fynske Alper og åbner for vide udsigter over Øhavet.

Sæson: Du kan ride på Riderute Sydfyn året rundt 
(hold dig orienteret på hjemmesiden efter evt. stormvejr)

Mere info: riderutesydfyn.dk, hvor du også køber ridekort.

Thurø Rev

Mountainbike
Det bakkede landskab i Geopark Det Sydfynske Øhav byder på 
masser af udfordringer på mountainbike. Der er de seneste år 
bygget lækre MTB-spor flere steder. Sporene er egnede til både  
begyndere og øvede. Husk på sikkerheden, kør ansvarligt, pas på 
hinanden og hold dig på sporet. Hjelm er påkrævet - husk telefon 
og sygesikringskort.

Sæson: MTB i Geopark Det Sydfynske Øhav er fedt året rundt, 
men orienter dig evt. om sporets tilstand i årets våde perioder.

Mere info: mountainbikefyn.dk, skovhuggeren.com

Natursjov
Oplevelsescentrene Kys Frøen og Find Haletudsen byder på masser 
af aktiviteter for hele familien: Spis grøftekanten, undersøg vandhullets
vanvittige væsener, lær om øboliv eller prøv en kystsafari. Besøg også 
naturrummet i Egebjerg Mølle og udstillingen ”Over ø og hav” på 
Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø. På udvalgte havne finder 
du også Kram Krabben aktiviteter.

Sæson: Egebjerg Mølle Naturrum er åbent året rundt. Se kys-froen.dk 
og smakkecenter.dk for øvrige åbningstider.

Mere info: kys-froen.dk, egebjergmolle.dk, smakkecenter.dk

Havkajak
Geopark Det Sydfynske Øhav er Danmarks bedste havkajakområde, 
som kan udfordre både begyndere og erfarne roere. 55 øer og holme 
byder på helt særlige natur- og kulturoplevelser. En halv snes øer 
er beboede, mens resten stort set kun opsøges af ynglefugle. Hold 
afstand og gå ikke i land i yngleområderne i de angivne perioder. 
Afstandene er overkommelige og havkajakken ideel som transport-
middel.

Sæson: Du kan ro kajak året rundt, men om vinteren kræves erfaring 
og særligt udstyr.

Mere info: havkajakfyn.dk

Lystfiskeri
Noget af Danmarks bedste fiskevand findes i Geopark Det Syd-
fynske Øhav. Her er bugter, vige og fjorde med skiftende dybde, 
varieret saltholdighed og en blanding af tangskove og sandbund. 
Forholdene er perfekte for lystfiskere i alle aldre. Øhavet er særlig 
godt til havørredfiskeri, men mange andre spisefisk bider på hen 
over året.

Sæson: Du kan fiske langs kysterne og på havet året rundt.
Husk at købe fisketegn på fisketegn.dk

Mere info: seatrout.dk

Ø-hop
Tag på ø-hop og besøg nogen af de mange småøer i Geopark Det 
Sydfynske Øhav. Du kan igen i sommeren 2021 hoppe henover flere 
af øerne i Øhavet, opleve ø-stemningen og komme ned i ø-tempo. 
Prøv det! 

Find et Ø-pas ombord på færgen og saml stempler undervejs.

Sæson: 26. juni til 8. august 2021

Mere info: ø-hop.dk

Surf og SUP
Om du er begynder eller hardcore, om du er wind- eller kitesurfer 
eller til SUP (Stand Up Paddle) er ligegyldigt. Du finder nemt et spot 
i Geopark Det Sydfynske Øhav, der udfordrer netop dine evner. 
550 km kyst, som egner sig til enhver vindretning, giver mulighed 
for at finde spots på lavt og dybt vand. 

Sæson: Hold afstand til ynglefuglereservater og undgå sejlads i 
områder med rastende fugle.

Mere info: Find hotspots på Langeland på shores-langeland.com

Overnatning i det fri
I geoparken er der mange steder, hvor du kan overnatte i det fri 
enten i eget telt eller på en af de mange shelterpladser. Bl.a. kan du 
overnatte i de smukke Øhavsshelters, designet til også at yde ly og 
læ i ydersæsonen. Øhavsshelters og andre af områdets shelters kan 
bookes i forvejen på bookenshelter.dk - men vær ude i god tid for de 
er populære.

Sæson: Fra forår til efterår og hvis du er frisk, så hele året.

Mere info: bookenshelter.dk og udinaturen.dk

Træskibe og 
lystsejlads
Geopark Det Sydfynske Øhav er i verdensklasse for sejlere. Her er 
udfordringer og sejleroplevelser for alle, hvad enten du er i egen 
båd eller vil prøve en tur på et af Øhavets smukke, gamle træskibe.
Du  kan også leje et træskib til udflugter, familiefester mv. 

Sæson: Hele sommeren

Mere info: Læs mere om træskibssejlads på maritimtcenter.dk

Øhavsstien
Øhavsstien er 220 km lang, og fører dig rundt i geoparkens landskaber.
Det er rigtig vandring, hvor du på flere strækninger kan nyde naturen 
stort set for dig selv, men også træffe andre vandrere. Oplev naturen, 
kulturhistorien og unikke kystlandskaber på Øhavsstien. Den er hård 
men hyggelig! 

Sæson: Du kan vandre på Øhavsstien året rundt.

Mere info: ohavsstien.dk

Undervandsjagt 
og snorkel
500 km2 beskyttede og lavvandede områder med talrige rev og 
omkring 40 druknede stenalderbopladser i det oversvømmede 
istidslandskab, gør Geopark Det Sydfynske Øhav til et dykkermekka. 
Er du til undervandsjagt kan du skyde både fladfisk, havørred, torsk 
og multer, når ellers vejret er med.

Sæson: Du kan snorkle og gå på undervandsjagt året rundt, men 
vandet er klarest fra oktober til marts. Husk fisketegn ved under-
vandsjagt på fisketegn.dk

Mere info: dyk-sydfyn.dk og shores-langeland.com

Vrag- og stranddyk
Dyk ned og undersøg nogle af de mange skibsvrag, som har endt
deres dage på Øhavets bund. Prøv f.eks. dyk på færgen M/F Ærøsund 
(C2 på kortet) eller Motortorpedobådene i Lunkebugten (D2 på kortet).
Læs mere om dykning og find et kort over Øhavets bedste 
dykkerspots på dyk-sydfyn.dk.

Sæson: Du kan dykke året rundt, men vandet er klarest  fra oktober 
til marts.

Mere info: dyk-sydfyn.dk 

Cykel
Hop på cyklen og tril ud i landskabet på Sydfyn og øerne. Utallige 
cykelvenlige stier og veje fører dig gennem et varieret natur- og 
kulturlandskab. Får du brug for hjælp undervejs, kan du besøge en 
af områdets cykelvenner. Øhavet er også en del af den fælles fynske 
cykelindsats Bike Island.

Sæson: Cykelture i Geopark Det Sydfynske Øhav er smukke året rundt.

Mere info: Køb guidebogen ”17 Cykelture omkring Det Sydfynske 
Øhav” på turistbureauet eller på bike-ohav.dk. Find inspiration på 
bikeislandfyn.dk og balticseacycleroute.com

VisitFaaborg
Torvet 19, 
DK-5600 Faaborg
Tel. + 45 7253 1818
visitfaaborg.dk

VisitLangeland
Turistknudepunktet ved 
Langeland Bibliotek 
Østerport 5-7,
DK-5900 Rudkøbing
Tel. +45 2013 0250
langeland.dk

VisitSvendborg
Havnepladsen 2,
DK-5700 Svendborg
Tel. +45 6223 6951
visitsvendborg.dk

VisitÆrø
Ærøskøbing Havn 4,
DK-5970 Ærøskøbing
Tel. +45 6252 1300
visitærø.dk

Langeland Turistbureau
Torvet 5, 
DK-5900 Rudkøbing
Tel. +45 6251 3505
destinationlangeland.dk

Færger 
Der er færgeforbindelse ud til 
alle de beboede øer i Øhavet 
samt til Als (fra Bøjden og Ærø) 
og Lolland (fra Langeland).

Tog og bus
Der er togforbindelse mellem 
Odense og Svendborg. 
Fynbus kører mellem alle de 
større byer på Fyn og øerne.

DSB (tog)
Tel. +45 7013 1415
dsb.dk

Fynbus (busser)
Tel. +45 6311 2200
fynbus.dk

Turistbureauer Transport
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Om Geopark Det Sydfynske Øhav
Da isen smeltede efter den sidste istid for over 11.000 år 
siden, var der intet øhav. Derimod voksede skove frem og 
geoparkens første beboer, stenaldermennesket, slog sig ned 
i området. Men et varmere klima nordpå betød, at den sidste 
nordlige gletsjeris smeltede på kort tid. Det førte til en dra-
matisk havstigning, der druknede skovene og stenalderbo-
pladserne, og skabte Øhavet. De 55 øer og holme, der i dag 
stikker op af vandet, er det gamle landskabs bakketoppe.

Geopark Det Sydfynske Øhav er historien om den voldsomme 
havstigning, der skabte et unikt landskab og naturen, der har
været forudsætningen for hele områdets eksistens - og 
stadig er det.

Formålet med Geopark Det Sydfynske Øhav er at:
1. Øge kendskabet til områdets geologi, natur- og kulturarv  
 gennem fortællinger om Øhavet, søfartshistorien   
 og kulturlandskabet 
2. Berige børn og voksne i alle aldre med viden og nye  
 erkendelser af, hvordan natur og mennesker er forbundet
3.  Skabe bæredygtig udvikling gennem tætte partnerskaber 
4.  Styrke og fortsat udvide mulighederne for et aktivt udeliv

Geopark Det Sydfynske Øhav blev etableret i 2018 af 
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.

Geoparken dækker et areal på 2.733 km2 med i alt 45 lokali-
teter af særlig geologisk interesse.

Tre af lokaliteterne er anerkendte som internationale Geosites:
1. Det Sydfynske Øhav
2. Ristinge Klint
3. Klintholm Kalkgrave

Geopark Det Sydfynske Øhav arbejder på at blive udnævnt til 
UNESCO Global Geopark i 2023.

Geopark Det 
Sydfynske Øhav

ØHAVSKORT
Geopark Det Sydfynske Øhav 

En verden i blåt og grønt
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Nordlangeland

Tobaksladen

Longelse Bondegårdsskov

Lindelse Nor

Skovsgård

Ristinge Klint

Nørreballe Nor

Tryggelev Nor

Klise Nor

De vilde heste

Dovns Klint

Langelandsfortet

Hulbjerg Jættestue
Fakkebjerg

Rudkøbing Vejle/Fredsskov

Monnet

Stengade Skov

Souvenariet/Tickon

Tranekær Slotmølle

Medicinhaverne

Sct. Albert

Vejsnæs Nakke

Voderup Klint

Naturpark 
Ærø

Bregninge Kirke

Vitsø Nor

Skjoldnæs

Kultur- og besøgscenter

Knolden

Pipstorn Skov

Bøjden Nor Kaleko Mølle

Faaborg Museum

Brændegård Sø

Nørresø

Egeskov Slot

Arreskov Sø

Trente 
Mølle

Grubbe  Mølle

Horne Kirke

Klokkestenen

Gl. Elmegaard

Tåsinge
Vejle

Tåsinge
Skipperhjem

Bregninge 
Kirkebakke

Ambrosius 
Egen

Thurø Rev

Thurø Smørmose

Gl. Hestehave 
Bronzealder Høje

Egebjerg Bakker

Egebjerg Bakker og 
Stenstrup Issø

Syltemade Ådal

Dive Spot Ærøsund

Ollerup 
Bunker

Vejstrup Ådal

Vejstrup Vandmølle

Broholm Gods

Gudmekongens Hal

Damestenen Klintholm

Naturama

Nørreskoven

Landet Kirkegaard

Gråsten Nor

Kleven Havn

Dive Spot 
Motortorpedobådene

Søbygaard

Øhavets Smakke- 
og Naturcenter

TAG GEOPARKEN 

I LOMMEN
Få din helt egen turguide med app’en 

Geopark Det Sydfynske Øhav.

Med det digitale kort ved hånden 

får du overblik og inspiration til mange 

nye oplevelser til fods, til vands eller 

på cykel i geoparken. 

Nyd naturen og pas godt på den
Du er altid velkommen i Geopark Det Sydfynske Øhav. Til lands og til 
vands, om du kommer vandrende, kørende eller sejlende: En gæstfri 
befolkning og professionelle turistfolk tager imod og hjælper på vej. 
Her er du i trygge rammer.

Ude i naturen er det meste tilladt:

• Du må færdes og gøre holdt på alle kyster, hvor der er mere end 
50 meter til nærmeste ejendom. Eneste undtagelse er fugle-
reservaterne, hvor adgang er forbudt i fuglenes yngletid fra 1. 
marts til 15. juli. Lad også være med at gå i land på ubeboede 
øer og holme i den periode. Se reservater (markeret med rødt) 
og områder med mange ynglefugle (markeret med gult) på kortet.

• Du må frit færdes på og i vandet, eneste undtagelse er områder 
med rastende vandfugle (markeret med gråt på kortet), hvor du 
bedes sejle udenom. Vær endvidere opmærksom på færdsel i 
vildtreservatet – se nedenfor. 

• Du må fiske langs kysterne året rundt, men husk mindstemålene 
på fisk og at købe fisketegn.

• Du må trække en båd uden motor op på stranden. Hvis du vil slå 
telt op, skal du spørge ejeren om lov.

• Du må vandre på alle stier og veje i det åbne land. I private skove 
må du færdes fra kl 6 om morgenen til solnedgang. I offentlige 
skove må du færdes hele døgnet, også udenfor stier og veje.

• Hunde er velkomne. Fra 1. oktober til 31. marts må de løbe frit på 
kysten. Alle andre steder skal de føres i snor året rundt. Hunde 
må ikke bade på strande med blå flag.

• Når du færdes i naturen, så husk kun at efterlade dit fodspor  
– intet andet.

Sikkerhed: 
• Al færdsel i naturen og brug af stier, ruter, spor, spots og andre 

faciliteter på, over og under havet i Geopark Det Sydfynske Øhav 
er på eget ansvar.

Geopark Det Sydfynske Øhav  
– vildtreservat
Særligt for wind- og kitesurfere
Her på kortet kan du se de steder, hvor der er begrænsninger 
for wind- og kitesurf.
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Færdsel fra 1. marts til 15. juli forbudt

Jagt fra ikke opankret fartøj forbudt
Jagt i september forbudt
Wind- og kitesurfing fra 1. september til 31. maj forbudt

Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt
(På landarealer er jagt på vandfugle forbudt)

Reservatgrænse

Generelle bestemmelser:
Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt i hele reservatet.
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Færdsel fra 1. marts til 15. juli forbudt

Jagt fra ikke opankret fartøj forbudt
Jagt i september forbudt

Wind- og kitesurfing fra 1. september til 31. maj forbudt

Jagt forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

(På landarealer er jagt på vandfugle forbudt)

Reservatgrænse

Signaturforklaring

Generelle bestemmelser:
Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt i hele reservatet.

Signaturforklaring

 Udflugtsmål – natur

 Udflugtsmål – kultur

  Udflugtsmål – geologi

 Naturrum – Egebjerg Mølle. Se modsatte side

 Dive Spots. Se modsatte side

 Bymuseum

 Udvalgte opholdspladser

 Kaffeplet ved Øhavsstien

 Teltplads – priser og vilkår varierer

 MTB spor. Se modsatte side

 Kys Frøen - Oplevelsescentre. Se modsatte side
 

 Find Haletudsen. Se modsatte side

 Kram Krabben. Se modsatte side  

 Shelterplads – priser og vilkår varierer. Se modsatte side
 

 Vandrerhjem

 Indkøbsmuligheder på de små øer

 Turistinformation

 Toilet

 Parkeringsplads ved Øhavsstien

 Øhavsstien. Se modsatte side
 

 Natursti (vandre-, cykel- og ridesti)

 Østersøruten, National cykelrute 8. Se modsatte side

 Riderute Sydfyn. Se modsatte side 

 Færgerute

 Ynglefuglereservat. Færdsel er forbudt i de perioder 
 der er angivet på kortet. Typisk 1. marts-15. juli

 Område med mange ynglefugle. Undgå færdsel 
 1. marts-15. juli

 Område med rastende vandfugle. Sejl venligst udenom

Kort: Miljøstyrelsen


