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OM PROJEKTET GAMBORG NOR
Projektet ved Gamborg Nor forbedrer levesteder for planter 
og dyr samt reducerer næringsstoffer til noret og Lillebælt.  
Projektet har ligeledes sikret afgræsning af dele af rør-
skoven, så områder med mosetypen rigkær forbedres 
og udvides. Robuste kvægracer som galloway og skotsk 
højland afgræsser naturområderne. 

De græssende dyr skaber en variation, som gør at planter 
med forskellige krav til levested kan vokse side om side.  
Dyrenes tramp blotlægger jorden pletvist, og skaber 
så-bede for nye frø. Flere plantearter giver bedre betin-
gelser for fugle og insekter. Kombinationen af afgræsset 
mose og eng samt vanddækket rørskov skaber desuden 
optimale levesteder for fuglearter som plettet rørvagtel 
og rørhøg samt odderen. 

Et vådområdeprojekt omkring Viby Å sikrer at vandkva-
liteten i Gamborg Nor og Fjord forbedres. Vandløbets 
fysiske form forbedres ved slyngning og der udlægges 
gydegrus til fisk. 

Engarealerne vil tidvis blive oversvømmet, hvilket sikrer 
omsætning af kvælstof.

Rørhøg

NATUR- OG 
MOTIONSSTI

Nørre Aaby - Viby - Ronæs

Tjærenellike

VELKOMMEN TIL NATUR- 
OG MOTIONSSTIEN
Stien er ca. 6 km lang. Den bringer dig tæt på naturen 
og har flotte udsigter både til vand og det åbne land. 
Det er muligt at variere turen ved at følge den alterna-
tive rute som er afmærket på kortet.

Stien er kuperet og med varierende underlag og er 
ikke handicapvenlig eller  egnet  til  kørsel med  barne- 
vogn. Fornuftigt fodtøj anbefales, specielt i våde pe-
rioder.

Natur- og motionsstien fra Nørre Aaby til Ronæs er 
blevet til i et samarbejde mellem Middelfart Kommune 
og lokale lodsejere. Stien er etableret med det formål 
at skabe adgang til det naturskønne områder langs 
Viby Å.

God tur!

Find flere stier i kommunen  på: 

www.middelfart.dk

Se mere om regler for offentlighedens  

adgang i naturen på: www.nst.dk

ADGANGSFORHOLD PÅ STIEN

Det er tilladt at færdes til fods på veje 
og stier i det åbne land.

Hunde er velkomne, men skal føres i snor.

Det er tilladt at cykle på veje og stier 
i det åbne land.

http://www.middelfart.dk
http://www.nst.dk
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