Velkommen til
sporet ved lavvang
Den afmærkede rute er ca. 1½ km lang. Numrene på
kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.
1 ryslinge Skulpturpark
Den 1. april 1995 blev skulpturparken indviet. Helt i
den økologiske ånd er de mange skulpturer bygget af
naturens egne materialer. Den økologiske skulpturpark
bliver derfor en oplevelse under stadig forandring. Ting
vil opstå og forsvinde helt i pagt med de materialer, der
anvendes - og helt i pagt med naturens nedbrydende
kræfter. I parken kan man blandt andet se kunstneren
Erik Brandts »Himmelhullet«, »Torvet«, der er anlagt
som et gammelt tingsted, et frugtbarhedssymbol skabt
af kunstneren Frede Troelsen samt en labyrint, hvor man
kan »fare vild«. Som alle skulpturer er bevoksningen i
store træk på naturens betingelser.
Her findes vilde planter, der er tilpasset sandede og næringsfattige
områder.
Overalt i området er der opsat
skilte, der informerer om det, man
ser. Man kan også læse mere om
parken og de mange spændende
skulpturer i en folder, der fås hos
Gunnar Landtved (se adressen bag på denne folder).
Parken ligger i en flad dal på en del af Lavvangs jorder.
Da isen smeltede efter sidste istid for ca. 10.000 år
siden, blev det meste ler skyllet bort. Her er rigeligt med
sand og grus, men det er en mager jord, der ikke er
særlig egnet til dyrkning.
2 Vandbassiner
De rektangulære vandhuller udgjorde indtil 1979 en del
af spildevandsrensningen. Nu bruges de til opsamling
af overfladevand. Vandhullerne får lov at passe sig selv,
hvilket har bevirket, at dyr og
planter er rykket ind.
3	Sallinge Å
Sporet fortsætter ad broen over
Sallinge Å. Den har sit udspring
i Sandager mose og ender

mange kilometer senere i Odense Å. I den udgravede sø
er der skabt mulighed for, at vilde planter og dyr kan slå sig
ned. Det gælder også en bestand af frøer og tudser.
4
Sporet drejer her til venstre ad markvejen langs Lavvangs
marker.
5	MARKBRUGET
På markbruget langs sporet dyrkes der fortrinsvis græs,
som anvendes til ensilage som foder til køer og kvier. I det
området ligger lavt og støder ned mod Sallinge Å
er det udpeget som såkaldt SFL-område (Særligt
Følsomt Landbrugsområde) og derfor særligt
egnet til ekstensiv dyrkning, som f.eks. græs.

6 Foderlade
På Lavvang er der en foderlade på 1000 m2, som indgår
i et I/S selskab. I/S selskabet leverer foder til 150 køer
fordelt på to gårde indenfor en radius af 10 km. I alt tildeles hver ko 19 foderenheder hver dag, hvilket resulterer i
ca. 20 kg mælk med 6,15% fedt.
Der er ansat en medarbejder til at blande foder og levere
det til landmændene. På Fyn er der indtil videre tre selskaber af denne art.
Du er velkommen til at gå ind i laden og se de forskellige
fodermidler. Der går også 150 kvier i laden.
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Se efter
den gule folderkasse
– her starter sporet

Ruten er på sporet afmærket med
gule trekanter på pæle

Hvede
Hvede er verdens vigtigste kornart, og en af
de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin
blågrønne farve. Akset i
toppen har ingen stak,
»hår«. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg
Vårbyg og vinterbyg er
den mest dyrkede kornart
i Danmark. Byg anvendes
især til dyrefoder og
ølfremstilling. Den kendes
let på de lange stak - de
lange »hår«, der sidder
på akset i toppen af bygplanten.

Raps
Rapsen er let at kende
på sin gule farve, når
den blomstrer. Rapsen
kan blive over 2 meter
høj. Af rapsens små
sorte frø udvindes olie,
der bruges til madolie,
farve og lak. Olien kan
også bruges til brændstof til
biler og traktorer.

Havre
Før i tiden blev der
dyrket meget havre
som brændstof til
hestene. Umoden
havre kendes på sin
mørkegrønne farve
og aksene, der
sidder som små
bjælder i toppen af planten.
Havre bruges til foder, havregryn, müsli o.lign..

Ærter
Ærteplanten
med sine slyng
tråde kendes fra
køkkenhaven,
hvor bælgen, der
er ærtens frugt, kan nydes
frisk om sommeren. Ligesom
kløver, er den i stand til at
fiksere kvælstof fra luften.
Ærterne dyrkes både til konserves og til foder.

Roer
Den lave plante
kendes let på
sine store grønne blade. Roen
sås i rækker i
april-maj og høstes i oktober-november. Roer til foder
dyrkes ikke længere så meget
i Danmark. Den største andel
af roerne i Danmark er sukkerroer, der laves til sukker.
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Landmandens afgrøder

Sporet ved Lavvang ligger ca. 4,5 km sydøst for Ringe. Du
kan f.eks. tage bus 801, Odense-Svendborg-Rudkøbing.
Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på
indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 55.23514°, 10.52645°.
praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejerenes private ejendomme, og de har åbnet sporet for færdsel til
HUND I SNOR
fods.
Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden
og planternes vækst påvirke passagen.
Spørg landmanden
Landmanden vil gerne fortælle om, hvad der sker i landskabet og på sporet lige nu.
Du er velkommen til at ringe til ham:
Gunnar Landtved, Lørupvej 7, 5750 Ringe
Telefon 62 67 17 13
Projekt „Spor i Landskabet“
åbner markerede spor i hele landet.
Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening
Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet
Tekst: Kurt Serve · Tegninger: Michael Petersen
Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V
Telefon 33 39 40 00 · Fax 33 39 41 61

www.spor.dk
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