Dyrehavens tre hjortearter
Hører du et dybt, langtrukkent brøl en efterårsdag i Hindsgavl
Dyrehave, har du hørt en af de store kronhjorte i brunst. Det
markante brøl skal markere territoriet, imponere hunnerne
og skræmme rivaler bort.

Krondyr

Hindsgavl Dyrehave

Springfrø

Sortspætten
fodrer sine unger.

Natur a la carte
120-150 cm

Hindsgavlhalvøen har et rigt og varieret dyre- og planteliv,
som du møder overalt i området.

Lange ben og livlig kvækken
Kronhind

Kronhjort

Krondyrene er de største hjorte i Hindsgavl Dyrehave. Hjortene
bærer gevirer, der for hvert år bliver større og større. Sommerdragten er rødbrun og vinterpelsen gråbrun. Hjorten kan veje op
til 250 kg, og hinden omkring det halve.

Dådyr

85-110 cm

Dåhjort
Då
Dådyrene er den næststørste hjorteart i Dyrehaven. Hjortene er
lette at kende på geviret, der består af to flade skovle. Pelsen er
normalt rødbrun med hvide pletter, men kan være både lysere og
mørkere. Hjortene vejer op til 100 kg, og dåen omkring det halve.

Rådyr
65-75 cm

Rå

I vandhullerne finder du stor vandsalamander og en lang
række andre padder. Læg turen forbi dyrehavens mange
vandhuler en lun forårsaften, hvor luften er tyk af frøernes
livlige kvækken.
Springfrøen er en smuk brun frø med orange, røde og gule
nuancer. Den har meget lange bagben og en mørk tegning på
siden af hovedet. Springfrøen er en truet art herhjemme, og
vi gør alt for at skabe ideelle forhold for dem i vandhullerne.

Fuglesang hele året
Overalt støder man på små og store fugle. Tidligt om foråret
ankommer viben og bygger reder på sletten. Grågåsen er
blevet en fast gæst i de store vandhuller på sletten, hvor den
hvert år udruger gæslinger. Et sted i skoven sidder sortspætten og hakker hul i et af de store træer. Grønspætten kan
man også være heldig at se, den er let genkendelig på sin
grønne ryg og vinger og sin røde isse.

Stærk duft af løg
I foråret er skovbunden dækket af planter med hvide blomster,
der lugter stærkt af løg. Det er ramsløg, der både smager
godt og har et ekstremt højt indhold af C-vitaminer.

Råbuk

Råvildtet er Dyrehavens mindste hjorteart. Råbukken bærer et
lille gevir, som kaldes en opsats. Farven på pelsen varierer fra
grålig til rødbrun. Et voksent rådyr vejer mellem 20 og 30 kg.

Ramsløg smager godt, og er fyldt med C-vitaminer.

Hjortene året rundt

Motion

Historie

Natur

Læring

Februar-maj: Hjortene taber geviret, og et nyt vokser ud.
Maj-juni: Kalvene og rålammene bliver født.
August: Geviret er fuldt udvokset, og hjortene fejer basten
af mod træer og buske. Basten er et loddent hudlag, der
dækker det nye gevir.
September-november: Hjortene er i brunst og parrer sig.
November-april: Hjortene bliver i vinterperioden fodret med hø,
havre, majs og roer på foderpladser flere steder i Dyrehaven.

Vis hensyn og følg reglerne
På Hindsgavlhalvøen gælder de almindelige regler for færdsel
i naturen. Vær desuden opmærksom på følgende:
- Hunde skal altid være i snor.
- Oplev kun hjortene fra stier og veje.
- Det er forbudt at fodre hjortene.
- Ridning er tilladt på de afmærkede ridestier.
- Cykling er tilladt på stier og faste veje.
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tilneuen
nye oplevelser
Tag
– jeden
hver dag

Blå himmel og røde kinder
Uanset om du sidder i sadlen på en cykel eller på en
hesteryg, er du velkommen på Hindsgavlhalvøen. Her er
masser af plads til et aktivt udeliv på sletten, i skoven
eller ved vandet.
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Et aktivt naturcenter

Die Halbinsel Hindsgavl hat alles. Offene Landschaft, alte Bu-
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Naturcenter Hindsgavl er opført som et bæredygtigt
og energioptimeret byggeri.
Centeret ligger i et aktivitetsområde ved porten til Hindsgavl
Dyrehave. I aktivitetsområdet er der overdækket madpakkerum, bålpladser, naturlegeplads for børn i alle aldre samt
områder til ophold, hvor du kan nyde den medbragte mad.
Besøg udstillingen og bliv inspireret til selv at udforske
Hindsgavlhalvøens mange herligheder året rundt!
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1231 wird Hindsgavl erstmals geschichtlich erwähnt, damals
Første gang Hindsgavl dukker op i historien er i 1231, hvor
befand sich das Gebiet im Besitz von Valdemar Sejr. Der König
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Langs kysterne er bevaret en række skanser fra de store
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Hindsgavl: Zusammengesetzt aus den Wörtern „Hind“ („Zaun“)

På land

Hindsgavl: En sammensætning af ordet hind, der betyder
und „Gavl“ („steiler Abhang“). Also der Zaun an den steilen
hegn,
og ordet gavl, der betyder stejl skrænt. Altså hegningen
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På fastlandet venter løberuter, vandreture, orienteringsløb, grøn fitness og meget mere. Nyd det hele og glæd dig
over, at et aktivt friluftsliv både giver velvære og gavner
helbredet. Gå en tur langs kysten og oplev de små hvaler,
marsvinene, der boltrer sig i det evigt strømmende vand.

Naturcenter
Hindsgavl
– og2,god
Naturcenter Hindsgavl,
Galsklintvej
5500fornøjelse.
Middelfart, Dänemark.
Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.
Kontakt

Kontakt
Projektkoordinatorin Merete Nørgaard, Tel. +45 8888 4834
Die
Halbinsel Hindsgavl
birgt viele
Hindsgavl-halvøen
gemmer
på mange
spannende
spændendeGeschichten.
historier.

Marsvin i Lillenbælt

Snorkelsti

Ud på vandet

Lillebælt lokker med en lang række aktiviteter på og under vandet. Dykning, lystfiskeri og sejllads i kajak er blot
et par af mulighederne.
Prøv undervandsstierne som leder snorkel- og flaskedykkere på undervandstur langs afmærkede ruter. Stierne er
forsynet med infoskilte som fortæller, hvad man oplever
undervejs.

Schloss
Hindsgavl
Hindsgavl
Slot
Das
Schloss
im 18.
Jahrhundert
an seinenplads,
jetzigen
Slottet
blev i wurde
1700-tallet
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til sin nuværende
og
Standort
verlegt
und 1784 wurde
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mit
i 1784 blev
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opførtdas
med
en pompøs allé,
einer Prachtallee errichtet, die nur von der Herrschaft benutzt
som kun herskabet måtte benytte,

Förster Dan Sehested
Jensen,
Tel. +45 4041
7499
Projektkoordinator
Merete
Nørgaard,
tlf. 88884834
Naturführerinnen
Rikke Vesterlund,
+45 2347 2709
Skovfoged
Dan Sehested
Jensen, Tel.
tlf. 40417499
Annette Weiss, Tel. +45 2129 4174
Naturvejlederne
Rikke Vesterlund, tlf. 23472709
Annette Weiss, tlf. 21294174

werden durfte.

Købtder
af Middelfart
Kommuneerworben
Von
Gemeinde Middelfart
I 1921erwarb
købte Middelfart
Kommune
Hindsgavlhalvøen.
Om1921
die Gemeinde
Middelfart
die Halbinsel HindsrådetDas
tættest
på das
byen
blev
udlagt
til parcelhuskvarterer,
gavl.
Gebiet,
der
Stadt
am nächsten
lag, wurde mit
mens den øvrige
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der übrige
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Bis
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die de
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Frem
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blev
storeFelder
hovedgårdsmarker
dyrketund
og
anschließend
brachgelegt.
weihte
die Gemeinde
Middelfart
herefter taget
ud af drift.2009
I 2009
indviede
Middelfart
Komden „Naturpark Hindsgavl Dyrehave“ ein.
mune ”Naturparken Hindsgavl Dyrehave”.

www.hindsgavldyrehave.dk

Sponsorer:
Sponsoren:

© www.tankegang.dk 04/2021 21.0051

Naturcenter Hindsgavl er det naturlige omdrejningspunkt
for de mange oplevelser på Hindsgavlhalvøen.

1.
Naturcenter Hindsgavl og naturlegeplads.
Unikt sted for leg og læring ved et af Danmarks
smukkeste kyst- og naturområder. Centret er et
fyrtårnsprojekt indenfor miljørigtigt byggeri.
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20 Stenrev med snorkelsti. Her er der mulighed
for stranddyk med meget varieret plante- og
dyreliv.
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19 CLAY – Danmarks Keramikmuseum. Oprindelig
bygget som enkesæde for Hindsgavl Slot i 1857-58.
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10.
Hindsgavl Slot. Opfrørt i 1784. Er i dag hotel,
kursussted og restaurant.
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Hjertesti

22 Kobakken. Rekreativt område med hjortevildt,
madpakkehus og grillplads.

22.
Kobakken. Rekreativt område med hjortevildt,
madpakkehus og grillplads.

9.
Kongebrogården
Gammel Allé og smedjen. Rest af den gamle
vej fra Middelfart til
Gl. Slot. Vejen løber parallelt
20
med Hindsgavl Allé. Det fortælles, at daglejerne

riksvej
Slenge

18 Marsvin lyttepost. Her er det muligt at lytte til
områdets mange marsvin under Lillebælts overflade.

21 Kongebroen. Tidligere kongeligt færgested
med landarbejderhuset Grimmermosehus fra
1700-tallet. I dag lystbådehavn, hotel og hjemsted for søsportsforeninger.

21.
Kongebroen. Tidligere kongeligt færgested
med landarbejderhuset Grimmermosehus fra
1700-tallet. I dag lystbådehavn, hotel og hjemsted
for sosportsforeninger.
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Sudden

12 Teglgård. Markerer skellet mellem by og land.
Tidligere fangstplads, hvor marsvinene blev gjort
i stand efter marsvinejagten.

17 Lillebæltværftet og Gl. Havn. Det 150 år
gamle værft fungerer stadig som reparationsværksted, men har også udstillinger af joller og
andre emner fra kystkulturen langs Lillebælt.
Gl. Havn er i dag udgangspunkt for turistsejlads.

20.
Stenrev med snorkelsti. Her er der mulighed
for stranddyk med meget varieret plante- og
dyreliv.

8.
Gl. Slot og Sudden. Borgruin fra middelalderen
omgivet af et engareal med græssende kreaturer.

22

Sletten

11 Hindsgavl Bro. Var tidligt i 1700-tallet ladebro for
godset. Boligerne blev senere bygget til godsets
kusk, fisker, smed og ladefoged.

16 Middelfart Kirke. Bygget i 1100-tallet.

19.
CLAY - Danmarks Keramikmuseum. Oprindelig
bygget som enkesæde for Hindsgavl Slot i 1857-58.

7.
Galsklint. Klinten er flere steder op til 20 meter.
Fra klinten er der en skøn udsigt over Lillebælt til
Jylland.

24

10 Hindsgavl Slot. Opført i 1784. Er i dag hotel,
kursussted og restaurant.

15 Middelfart Museum. Det lokale kulturhistoriske museum.

18.
Marsvin lyttepost. Her er det muligt at lytte til
områdets mange marsvin under Lillebælts overflade.

Kongebroskoven

9 Gammel Allé og smedjen. Rest af den gamle
vej fra Middelfart til Gl. Slot. Vejen løber parallelt
med Hindsgavl Allé. Det fortælles, at daglejerne
kun måtte benytte den gamle allé, selv efter den
ny var anlagt.

14 Adlerhus Port. Porthus for Hindsgavl Slot.
Markerede skellet mellem slottets og Middelfart
bys jorder. Opført omkring 1600 og ombygget i
1852.

17.
Lillebæltværftet og Gl. Havn. Det 150 år
gamle værft fungerer stadig som reparationsværksted,
men har også udstillinger af joller og
andre emner fra kystkulturen langs Lillebælt.
Gl. Havn er i dag udgangspunkt for turistsejlads.

Bridgewalking 6.

8 Gl. Slot og Sudden. Borgruin fra middelalderen
omgivet af et engareal med græssende kreaturer.

13 Psykiatrisk Samling. Har til huse i det tidligere
Middelfart Sindssyge-hospital (1888-1999). Udstillingen viser hverdag og vilkår på institutionen.

16.
Middelfart Kirke. Bygget i 1100-tallet.

ebr

7 Galsklint. Klinten er flere steder op til 20 meter.
Fra klinten er der en skøn udsigt over Lillebælt til
Jylland.
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15.
Middelfart Museum. Det lokale kulturhistoriske museum.
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6 Mindelunden. Mindelund for engelske piloter, der
blev skudt ned under 2. verdenskrig.

14.
Adlerhus Port. Porthus for Hindsgavl Slot.
Markerede skellet mellem slottets og Middelfart
bys jorder. Opført omkring 1600 og ombygget i
1852.

Mindelunden. Mindelund for engelske piloter, der
blev skudt ned under 2. verdenskrig.

Naturcenter
Hindsgavl
1

2

13.
Psykiatrisk Samling. Har til huse i det tidligere
Middelfart Sindssyge-hospital (1888-1999). Udstillingen
viser hverdag og vilkår på institutionen.

5.
Vasnæs Batteri. Fredet militært batteri. Opført i
1808 med skanser fra 1864. Langs kysten ligger
yderligere 3 skanser.

n

18

Batteriplantage

14

De

G

5

nG

13

12.
Teglgård. Markerer skellet mellem by og land.
Tidligere fangstplads, hvor marsvinene blev gjort
i stand efter marsvinejagten.

4.
Sobadet med skylle- /omklædningsfaciliteter
for dykkere og shelterplads. Base for sportsdykkere,
der har mulighed for fantastiske dyk i
Lillebælt med vanddybder på over 80 meter og
næsten lodrette kystskrænter.

ve
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5 Vasnæs Batteri. Fredet militært batteri. Opført i
1808 med skanser fra 1864. Langs kysten ligger
yderligere 3 skanser.

6

S øb advej

4 Søbadet med skylle-/omklædningsfaciliteter
for dykkere og shelterplads. Base for sportsdykkere, der har mulighed for fantastiske dyk i
Lillebælt med vanddybder på over 80 meter og
næsten lodrette kystskrænter.
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11.
Hindsgavl Bro. Var tidligt i 1700-tallet ladebro for
godset. Boligerne blev senere bygget til godsets
kusk, fisker, smed og ladefoged.

3.
Stenrev med snorkelsti. Her er der mulighed for
stranddyk med meget varieret plante- og dyreliv.

3

12

Galsklint Camping

3 Stenrev med snorkelsti. Her er der mulighed for
stranddyk med meget varieret plante- og dyreliv.
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2 Den Gamle Lillebæltsbro med Bridgewalkning.
Den første faste forbindelse mellem Fyn og Jylland.
Bygget fra 1929 til 1935. Det er muligt at komme
med på en tur over broen.

Munken

9

Granhækken

1 Naturcenter Hindsgavl og naturlegeplads.
Unikt sted for leg og læring ved et af Danmarks
smukkeste kyst- og naturområder. Centret er et
fyrtårnsprojekt indenfor miljørigtigt byggeri.
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2.
Den Gamle Lillebæltsbro med Bridgewalkning.
Den første faste forbindelse mellem Fyn og Jylland.
Bygget fra 1929 til 1935. Det er muligt at komme
med på en tur over broen.
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