Welcome to our local and
easily accessible town forest.
This is a forest with room for everyone – nature itself
included.
The forest Staurby Skov covers an area of 124 hectares and is
owned by the Municipality of Middelfart. Feel free to walk, run,
ride horses, ride bicycles, play and have fun here 24 hours a
day. See the trails and paths on the map. Parking is only allowed in the designated parking areas (P on the map). Dogs must
be kept on a leash, except when you are in the dog forest area
(no. 16).

Willkommen im stadtnahen Wald
Staurby Skov – einer Erholungsoase,
in der für alle Platz ist, auch
für die Natur.

Kontakt os:
Dan Jensen, Skovfoged
Telefon: 40 41 74 99
E-mail: Dan.SehestedJensen@middelfart.dk

Velkommen i
Staurby Skov

Niels Ole Præstbro, Projektleder
Telefon: 88 88 48 92
E-mail: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk
Følg med på hjemmesiden
www.Staurbyskov.dk

Staurby Skov hat eine Gesamtfläche von 124 Hektar und gehört
der Gemeinde Middelfart. Hier können Sie rund um die Uhr
spazieren, joggen, reiten, Fahrrad fahren, spielen und die Natur
genießen. Sehen Sie sich die verschiedenen Routen auf der
Karte an. Das Parken ist nur auf den Parkplätzen erlaubt (auf
der Karte mit einem P gekennzeichnet). Hunde müssen immer
an der Leine geführt werden, außer im Hundewald (Nr. 16).

Vis hensyn til hinanden
Staurby Skov bruges af mange forskellige gæster og samtidig
er skoven hjem for vilde dyr som grævling, egern, rådyr m.m.
Du er altid meget velkommen i Staurby Skov, men husk:
• Hunde skal holdes i snor, dog ikke i hundeskoven.
• Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i indhegninger
• Cykling er kun tilladt på faste veje og stier samt mountainbikespor. Kørespor og dyreveksler betragtes ikke som stier.
• Ryttere bedes ride ved siden af eller i siden af stierne, fordi
stierne ellers ødelægges for gående. Kommunen henstiller
til, at der ikke rides i skovbunden.
• Organiserede aktiviteter, erhvervsmæssige arrangementer,
sportsarrangementer, herunder orienteringsløb og lignende
kræver tilladelse.
Ring eller skriv hvis du er i tvivl.

Staurby
Skov

Velkommen i
Staurby Skov
Velkommen til en bynær,
publikumsvenlig og naturvenlig skov.
En skov hvor der er plads til alle
– også naturen.
Fakta om skoven

Natur

De kulturhistoriske spor

Staurby Skov er på i alt 124 ha.
Skoven er meget alsidig og meget kuperet, men indeholder
også lavninger som størstedelen af året er fugtige. Størstedelen af disse lavninger, ialt 19 ha. blev udlagt til urørt skov
tilbage i 1996.

Ud over den meget varierede skov, med både urørt skov og
pyntegrøntsplantage, er Staurby Skov rig på meget anden fin
natur.

Vil du gerne opleve noget helt særligt i
Staurby Skov, kan du gå på opdagelse
på den kulturhistoriske rute (Grå).

En del områder i skoven holdes lysåbent og fri for træer og
buske. Til at hjælpe os med det, har vi en flok Gallowaykøer
gående på arealerne. Køerne æder det der måtte spire op,
samtidig med at de ”masserer” jordbunden.

Du kan besøge de tre gravhøje syd for
Banestien, hvor der er en særlig flot
udsigt ud over skoven. Ikke langt herfra
ligger den største gravhøj i skoven, hvor
en egetræskiste står, som et minde om,
hvordan fortidens høvdinge i bronzealderen blev begravet i højene.

Skoven indeholder mange forskellige træer og buske i alle aldre, og er præget af at være en tidligere pyntegrøntsejendom.
Derfor ses der i skoven også en stor andel nåletræ i mange
forskellige arter, aldre og nuancer.

Borgerinddragelse
Borgerne har været med til at lave en plan for skoven. Alle
kunne komme med ideer og et særligt Staurby skov-udvalg
med politikere og interessenter blev dannet for at ideerne
kunne blive drøftet og prioriteret i en masterplan for skoven.
Masterplanen er vedtaget i juni 2017 af byrådet i Middelfart
Kommune.
Dine ideer og din hjælp er altid velkommen fx er mountainbike-sporene i skoven lavet af frivillige borgere. Du kan finde
planen og kontakter på www.Staurbyskov.dk.

Et andet sted i skoven findes sommerfugleengen. På engen
bliver græsset holdt nede, så de planter der er gode for sommerfugle får optimale betingelser.
På din vej rundt i skoven, kan du være heldig at se spor efter
Danmarks største rovdyr – Grævlingen.
Grævlingen lever i familiegrupper på 3-10 individer. Boet ligger
ofte i en skråning, og har ofte flere indgangshuller. Det kan
være næsten umuligt at se grævlingen, da den mest er ude om
natten.
I søer og vandhuller i Staurby Skov er der også masser af liv.
Men du kan også være heldig og se salamandre i det store
bassin foran det gamle vandværk. Her bag hegnet er der fred
og ingen farer – bortset fra fiskehejren, som her har et helt
ta-selv bord.

Se skovdigerne fra dengang for 200 år
siden, hvor husdyr var en del af skoven.
Gå ned under den ikoniske nye Lillebæltsbro åbnet i 1970 og nyd Danmarks
største naturpark, Naturpark Lillebælt.
Uanset hvor du bevæger dig hen, er der
altid noget at opleve her i Staurby Skov.

Staurby Skov
10 Russeltang

1 Familiepladsen
Her er skovens største p-plads, et toilet og plads til hygge for
hele familien. Leg gemmeleg i de gule cypresser eller nyd din
madpakke.

14 Vandværket

Russeltang er en højderyg næsten midt i skoven, hvor der midtpå er en flot lysning omgivet af store træer. Her er bord og bænk
til et hvil. Stemningen på Russeltang er fredfyldt og magisk – det
er skovens riddersal.

2 MTB-spor

Vores rene drikkevand er en livsvigtig ressource som skoven
hjælper os med at holde ren. Her har vi trukket vand op af
jorden i over hundrede år. Ved vandværket finder du et
madpakkehus, hvor der er ly for regnen.

11 Skovengen

Her begynder MTB-sporet i Staurby Skov, se mere om den blå,
røde og sorte rute på hjemmesiden.

15 Sommerfugleengen

På skovengen går der ofte græssende kvæg. Kvæget der går i
skoven vil holde skovengen åben og inde i skoven vil de bide i
træer og buske og rode i jorden. Alt sammen noget, der skaber
variation, dynamik og plads til flere forskellige dyr og planter.

3 Philips høj
Gravhøjene blev som den her ofte placeret højt og markant i
terrænet. De er opbygget af jord og tørv. I dag er gravhøjene
fredede.

Gå ud og nyd udsigten. Sommerfugleengen er et paradis for
sommerfugle. Engen skal slås hvert andet år for at skabe
optimale forhold for sommerfugle og insekter.

16 Hundeskoven

12 Kastanjer

Hundeskoven er indhegnet så din hund kan løbe løs og lege med
andre hunde. Her er også borde og bænke og en mini indhegning
til små hunde og hvalpe. I hundeskoven finder du en kæmpehøj.
Højen er startet som en forholdsvis lille tue med resterne af en
stormand, og er vokset i udbredelse, fordi der er sket flere og
flere begravelser eller urnenedsættelser i kanten af højen.

Ægte kastanje er et stort løvtræ med en stor krone. Bladene er
lange og spidse. Frugtskallen er fyldt med stikkende pigge, men
indeni er frugterne spiselige og velsmagende. Der er masser af
frugter på træerne her i Staurby Skov.

4 Gravhøj og kisten
I skovens indre er endnu bevaret enkelte gravhøje, som vidner
om bronzealderfolkets tilstedeværelse. Denne gravhøj er skovens prægtigste, 3 meter høj og 70 meter i omkreds. Desuden er
selve gravhøjen ryddet for træer for at beskytte den. Ved højen
ser du en egetræskiste som dem, man i bronzealderen brugte
ved begravelser.

13 Banestien

17 Den urørte skov

Banestien giver dig en enestående tur på cykel, rulleskøjter eller
løb gennem skoven og ud i det åbne land mod Vejlby. Jernbanen
gik her engang fra Middelfart over Brenderup og via henholdsvis
Holse mod Bogense og Harndrup mod Odense.

5 Gravhøje og udsigt

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med
tiden får mange gamle træer og masser af liv. De døde stammer overlades til naturen selv. I løbet af mange år omdannes
træerne til muld, og i de år lever rigtig mange organismer i det
døde ved. Gå en tur på den urørte sti med dens mange gode
naturlige forhindringer.

Se den smukke udsigt her 40 meter over Lillebælts havoverflade,
hvor fortidens stormænd er begravet i gravhøjene. Se hvordan
træerne i skoven ikke bare er grønne. Der findes et utal af
nuancer – fra blålig, over rødbrun til både mørkegrønne og
lysegrønne farver. Om vinteren ser du i horisonten Trelde Næs.

Privat skov

6 Den nye Lillebæltsbro
Den nye Lillebæltsbro forbinder øen Fyn med Jylland og Europa.
Åbnet 1970. Gennemsejlingshøjden på 42 meter for Den nye
Lillebæltsbro er højere end Den Gamle Lillebæltsbro, der har en
gennemsejlingshøjde på 33 meter.
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7 Naturpark Lillebælt
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Staurby Skov er den del af Naturpark Lillebælt, Danmarks største
naturpark. Det bedste sted i verden at se marsvin fra land.
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Staurby Skov

2 ældgamle egetræer har gnubbet sig op ad hinanden.
På et tidspunkt har dannet fælles bark, så de nu
danner et stort H. At de to træer er vokset op
så tæt på hinanden kan skyldes mus.
En lille mus har lagt to agern i en
hule i skovbunden. Måske
7
har den glemt hvor –
måske er den død.
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I Staurby Skov finder du en del skovdiger. De er 200 år gamle
kulturhistoriske spor fra dengang, da der var mange dyr i den
åbne skov. På digerne har været hegn af fx hasselgrene til at
holde dyrene både inde og ude af skoven.
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