
Tarup – Davinde søer, bade og fiskeri
24 km

Overnatter du på eller parkerer du ved Midtfyns 
Fritidscenter, drejer du fra Søvej med vejen rundt ad 
Floravej. Til venstre ad Odensevej (kun et lille stykke). Til 
højre ad Nyvej, som efter 90-grader-svinget hedder 
Villavej. Drej til venstre ad Jernbanegade og straks efter 
igen ad Fruelundsvej over motorvejen til Industrivej. Drej 
til højre ad Stegshavevej og drej med rundt til venstre på 
vejen Sødingevej. Drej til højre ad Søllingevej – forbi 
Sødinge Friskole på højre hånd og følg 90-grader-svinget 
til venstre. Lige før Eskildstrup drejer Søllingevej 90 
grader mod højre, og straks efter drejes til venstre mod 
Søllinge. 
Drej til højre ad Sønder Højrupvejen og umiddelbart efter 
til venstre ad Tarupvej og ind i Tarup. Vejen krydser 
Torpelundsvej/Tarupvej/Skovløkkevej, men fortsæt ad 
Tarupvej indtil krydset Torpegårdsvej/Hudevad Byvej. 
Herefter gør brug af brochuren ”Over sø og land i 
Tarup Davinde”.

Tarup-Davinde Naturområde

Naturområdet ved Tarup-Davinde I/S er formet af mange 
års gravning efter råstoffer, og ændres og udvides hele 
tiden. Når et nyt areal er opkøbt, genskabes jordlaget i 
området, så naturen igen kan flytte ind. Derfor præges 
landskabet i dag både af nyanlagte naturområder, der 
lige er blevet etableret, samt af ældre veltilgroede 
arealer.

Retur til Ringe: Kør via Hudevad Byvej, via Lodskovvej
over Lodskov til Ferritslev. Drej til højre på landevejen, 
kør over Hellerup Å og kør til venstre ad Hellerupvej forbi 
Hellerup Gods og kirke. Fortsæt mod Herrested, kør til 
højre ad Odensevej og igen til højre ad Måre Byvej. Ved 
Brugsen ligger Måre gadekær med bord-bænke-sæt, 
hvor frokosten kan indtages.

Ravnholt Slot

Kør ad Ravnholtvej igennem alléerne, hvor du passerer 
Ravnholt Slot, der første gang nævnes i historien i 1382.
Hovedbygningen beboes af familien Sehestedt Juul og 
består af tre fløje og et kapel. Østfløjen er opført i 
renæssance stil og er fra 1660. Nordfløjen er fra 1701 og 
vestfløjen fra 1734. Hele anlægget er kraftigt ombygget i 
1870’erne, i såkaldt ny-renæssance stil. Ravnholt er 
fredet, og der er ingen adgang til bygningerne. Der er 
adgang til skovene, men ikke til parkanlæggene omkring 
Ravnholt.
Fortsæt videre til landevejen, hvor du drejer til højre.

Ryslinge Højskole

Du kører igennem Ryslinge og passerer Ryslinge 
Højskole, der blev grundlagt i 1851 af Christen Kold i en 
nyopført bygning, der var formet som Thors hammer. 
Den oprindelige skole flyttede i 1853 på grund af 
pladsmangel til Dalby ved Kerteminde. I 1866 blev en ny 
højskole grundlagt i nye bygninger i Ryslinge. Højskolen 
har siden da været centrum for folkeoplysning og 
almendannelse.

Tøystrup Gods

Videre ad landevejen kommer du forbi Tøystrup Gods.
Godset kan spores tilbage til 1372, og har siden da været 
ejet af 20 forskellige familier. Det ejes nu af 4. 
generation Gluud Nyboe-familien.

Gennem de sidste 100 år har man drevet jorden som 
planteavl sammen med avl af belgierheste. I dag 
afholdes der på godset kurser og konferencer med 
mulighed for overnatning, samt private fester.

Drej op mod Sødinge og følg ruten til Ringe ad samme
vej, du kom fra.

Aktivitetsmuligheder i området: Fiskeri, badning
(Anes Lagune), overnatning (shelters), lejrskoleophold,
kanosejlads, teambuilding, ridning, vandring, hundeskov

Fra grusgrav til fantastisk rekreativt naturområdet – det er Tarup-Davinde søerne. Alt efter vejret,
husk badebukser, vandrestøvler eller fiskestang.

I det nye landskab med rene grundvandssøer, åbne
næringsfattige overdrev, småskove og krat, opstår der
gode levesteder for mange dyr og planter. Det er et
landskab i forandring, der samtidig med at maskinerne
forlader området, "befolkes" af pionerarter som lille
præstekrave, strandtudse og salomons lysestage. Dette
Pionerlandskab kan i et vist omfang bevares i en
årrække, men langsomt vil flerårige planter indtage
området og dermed også skabe ændringer i dyrelivet.
Landskabet vil fortsat rumme mange forskellige biotoper,
der giver levesteder til et artsrigt plante- og dyreliv.

og museumsbesøg (Hudevad Smedjemuseum og 
Hudevad Stenmuseum). www.oversoeogland.dk

Du er altid velkommen til at kontakte personalet på 
Faaborg Turistbureau på tlf. 72 53 18 18, eller på 
www.visitfaaborg.dk og se muligheder og åbningstider.

http://www.oversoeogland.dk/
http://www.visitfaaborg.dk/
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