
Danmarks Naturfond byder dig velkommen
Færdsel i Jordløse Bakker
• Overdrevet bliver afgræsset af kreaturer for at fastholde den artsrige flora og fauna. Som gæst er man 

velkommen til at færdes på overdrevet, blot man tager hensyn og undgår at skræmme kreaturerne.

• Færdsel til fods er tilladt overalt hele døgnet rundt.

• Der er opsat bænk og borde ved P-pladsen, hvor f.eks. medbragt mad kan nydes.

• Hunde skal føres i snor. 

• Planter må ikke opgraves ligesom plukning af blomster bør undgåes.

• Båltænding og campering er ikke tilladt.

Jordløse 
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En naturperle på Fyn
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Jordløse Bakker
I 1994 købte Danmarks Naturfond de arealer, der i 
dag udgør Jordløse Bakker. Formålet er at bevare og 
genskabe et overdrev og dets naturlige blomster-
flora.

Købet blev i 2006 suppleret med det 35 ha store 
område Jordløse Skov, der ligger mod sydøst.  Efter 
mange år som skov vil store dele af dette område nu 
også blive genskabt som overdrev. En sti forbinder 
de to områder.

Se informationstavlen og særskilt folder for Jordløse 
Skov.

Støt fonden
Du kan støtte Danmarks Naturfonds arbejde ved at 
indbetale et bidrag på bankkonto: 
2039-0122339297. 

Se mere på www.danmarksnaturfond.dk
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Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare na-
turen i Danmark og for at sikre befolkningens adgang til natur-
områder. Danmarks Naturfredningsforening er den eneste pri-
vate forening, der har ret til at rejse fredningssager. 

Se mere på www.dn.dk

Danmarks Naturfond 
Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Dan-
marks Naturfredningsforening med det formål at 
erhverve, pleje og bevare værdifulde naturområder 
samt sikre rekreative områder i Danmark. I 2010 
ejer Danmarks Naturfond 15 ejendomme, hvor na-
turen overalt har første prioritet.P

Jordløse Bakker 
ligger ca. 20 km sydøst 

for Assens og ca. 16 km nord-
vest for Faaborg. Fra Assens 

kører man ad rute 323 til Hårby 
og derfra ad rute 329 til Jordløse. 

Fra Faaborg køres ad rute 329 
mod Assens. I Jordløse er 

der skiltet til Jordløse 
Bakker.

Kørevejledning
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Landskabets historie
Jordløse Bakker er den nordligste del af den bugtede bak-
keryg, som kaldes De Fynske Alper. Landskabet blev skabt 
under sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden. Bak-
kerne er opstået som en stor grus- og sandudfyldning under 
det sidste isfremstød (den såkaldte ungbaltiske is) mellem 
gletcherens mere aktive del i sydvest mod Lillebælt og den 
stagnerende, midtfynske del mod nordvest. Smeltevand 
har ført sand og grus ud over området. – Jordløse Bakker 
var dannet. Fra toppen af bakkerne er der en vidtstrakt 
udsigt over det fynske land og Lillebælt.

Et overdrev – hvad er det?
Før 1800-tallet blev de marker, som lå længst væk fra lands-
byen ofte udnyttet til græsning for landsbyens kreaturer. 
Ordet ”overdrev” kommer af det gammeldanske ”wara”= 
udmark (udyrket areal) og ”driff”, der er beslægtet med at 
drive. Med andre ord en ”udmark, hvor kvæget drives på 
græs”.

Udmarkerne var ofte højtliggende og sandede jorde, der 
ikke egnede sig til dyrkning. Her blev ikke gødet - den 
sparsomme gødning blev brugt på de dyrkede marker. De 
græssende dyr forhindrede opvækst af buske og træer og 

samtidig fjernede de næring fra arealerne, som herved blev 
endnu mere næringsfattige. Det gav overdrevene en meget 
speciel og artsrig flora, præget af lyskrævende urter og 
buske med torne. 

Pleje
Danmarks Naturfond plejer overdrevet syd for Jordløse 
Møllevej ved hjælp af græssende kreaturer. På dette areal 
har der været overdrev gennem de sidste mange hundrede 
år. 

Hjortebjerg, nord for Jordløse Møllevej blev i 1995 ryddet 
for nåleskov. Græssende dyr holder nu opvækst af buske 
og træer nede, så der igen skabes de rette betingelser for 
overdrevets plante- og dyreliv.

I 1996 erhvervede Fyns Amt naboarealet Sandbjerg og 
herved blev der skabt offentlig adgang til et samlet areal 
på 26 ha overdrev. Naturfonden købte i 2007 Fyns Amts 
arealer, som bliver afgræsset sammen med de andre om-
råder.

Alle Danmarks Naturfonds arealer bliver drevet økologisk 
uden nogen form for sprøjtning og gødskning.  

En blomsterpaletJordløse Bakker
Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og 
gult overalt. Vilkårene for at vokse på de sydvendte og de nordvendte 
skråninger er meget forskellige. Kraftig solindstråling og udtørring gør, 
at blomsterne skal være særligt modstandsdygtige overfor varme og 
tørke for at overleve på sydsiden. På de nordvendte skråninger, der er 

mindre udsat for varme og tørke, er plantedækket tættere.

Her ses bare et lille udpluk af overdrevets planter og dyr - Gå selv på opda-
gelse og nyd farverne og duftene. Grav ikke planter op og lad være med at 

plukke blomsterne. De skal have lov til at kaste deres frø på overdrevet.

1. Nikkende Kobjælde blomstrer i maj. Efter blomstringen danner 
de hårede grifler et opret ”uldent hoved”, som gør planten meget 
synlig. Den er National ansvarsart - d.v.s. at denne plante på ver-
densplan regnes for sjælden.

2. Hedelyng er vigtig for mange insekter, der søger nektar på 
planten. Den er sjælden på Fyn, men almindelig i Jordløse Bakker. 

3. Lav Skorsoner har en roset af buenervede, lancetformede blade 
og et filtet skaft med en stor, kurv af gule blomster. Planten har 
mælkesaft.

4. Tjærenellike har navn efter det tjæreagtige, klæbende afsnit 
på stilken under hvert bladpar. Ofte kan man se myrer og andre 
småinsekter hænge fast i ”tjæren”.  

5. Smuk Perikon er en spinkel plante med gule blomster og et 
rødligt anstrøg på blomsterknopperne. Den findes især på nord-
skråninger.

6. Skovpiber er en karakterfugl på overdrevet. Fra toppen af en 
busk eller en pæl kaster den sig med sitrende vinger ud i sin sang-
flugt. 

7. Overdrevet er også hjemsted for mange svampe. Stor Parasol-
hat er meget iøjnefaldende og imponerer ved sin størrelse. 

8. Lille ildfugl er en pragtfuld sommerfugl med orange farver, sorte 
pletter og mørkt bånd. Bakkerne er et af de bedste steder at se 
arten. 

9. Bakkenelliken blomstrer med sine fine lyserøde blomster i juni – 
august. Den vokser gerne på solbeskinnede steder på overdrevet.

      



Danmarks Naturfond købte Jordløse Bakker i 1994 med det formål 
at bevare et af Fyns største hede- og overdrevsområder. 


