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Blommeskobbel
Et sagn siger, at der på det sted, der kaldes ”e vold”, lå et 
vagttårn. Det blev kaldt Blomestårn, fordi det var bygget af 
Hans Blome fra Gammelgaard. Tårnet er nu fjernet, men 
skoven hedder stadig Blomeskobbel, - eller Blommeskob-
bel, som det nu oftest staves.

Rytterkulen
Midt i Blommeskobbel ligger Rytterkulen. Det fortælles, 
at stedet er anlagt af svenske ryttere under svenskerkrigen. 
Volden er imidlertid ældre og muligvis en borgvold fra 
middelalderen. 

Teltpladsen
I Blommeskobbel er der en primitiv teltplads med bål-
plads. Det er et fl ot sted at overnatte med udsigt over 
Lillebælt, og det er fantastisk at vågne op en tidlig som-
mermorgen og se solopgangen over havet.

Mommark
Turen til Mommark går forbi Svennesmølle, hvor der en-
gang lå en vandmølle, og et rigtig fl ot hasselhegn fl ankerer 
et stykke af vejen. 
Nogle få fi skerbåde medvirker til en hyggelig stemning i 
havnen, ligesom Mommark Handelskostskole giver byen 
liv. Ved den lille fi ne badestrand kan du slutte turen med 
en forfriskende svømmetur.

God tur!

Alsstien 
Fynshav – Mommark
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Alsstien, Fynshav - Mommark
Med en fantastisk udsigt over Lillebælt til Fyn og Ærø 
giver denne del af Alsstien mellem Fynshav og Mommark 
en rigtig god landskabsoplevelse. Ruten går over marker 
med fl otte kig over vandet, langs levende hegn, gennem 
skov og langs strand. Der er rigtig gode fugleoplevelser for 
den opmærksomme, der både kan se mejse og gulspurv i 
hegnet, høre munk synge i skoven og iagttage skallesluger 
og lappedykker på havet. Med sine 11 km er det et 
længere stræk, men turen kan ”bides over”, f.eks. ved 
Blommeskobbel, og der er mulighed for mindre rundture, 
som er vist med priksignatur på kortet. Turen er vist med 
rød streg og markeret i marken med pæle.

Fynshav
Ved starten i Fynshav ligger 
færgehavnen, hvor Bøjden-
Fynshav færgen lægger til. 
Indtrykket af færgehavnen 
afl øses hurtigt af en idyllisk 
stemning i lystbådehavnen, 
hvor sejlere og fritidsfi skere 
holder til. Her er der mulig-
hed for at leje en båd eller 
tage på lystfi sketur på havet. 
Idyllen fortsætter i gaderne, og 
syd for havnen ligger en fi n lille 
badestrand med bålplads.

Kystklinterne 
Flere steder i kystklinten fi ndes der en fi nkornet lerart, 
der bliver plastisk, når den er våd. På de nye skred må 
urter indvandre på ny og etablere et urtesamfund, der 
efterhånden udvikler sig til buskads og til sidst vil ende i 
skov, hvis det får lov at passe sig selv. Derfor kan der leve 
mange forskellige dyre- og plantearter på klinterne.

Langs hegn og bæk
I mange af hegnene er 
træerne stævnede. Det 
vil sige, at de er fældet 
omkring en meter over 
jorden. Når det bliver 
gjort sådan, kan især 
asketræerne skyde igen 
og danne fl erstammede 
træer. 

Tyrkiet ligger på Als
Den lille bebyggelse før Oleskobbel bliver kaldt ”e Tyrki” 
(med tryk på i’et) af de lokale. Her boede en mand med 
sin kone, hvis søster også boede hos dem. Det faldt nogle 
i det lille samfund for brystet, og en dag, da manden 
skændtes med en af 
naboerne, råbte denne: 
”Du bor da også lige-
som en tyrker”. Hertil 
svarede manden, at det 
her da også var Tyrkiet. 
Siden er det hængt ved, 
og alle på egnen ved, at 
Tyrkiet ligger på Als.
 
Oleskobbel
Skoven er hovedsagelig bøgeskov, men der er også eg og 
ær. Der er fl ere fortidsminder i skoven, og der er fl otte 
sten- og jorddiger, som er gode levesteder for insekter. Sk-
oven bliver drevet naturnært, hvilket bl.a. betyder, at man 
og ikke fjerner udgåede træer. Disse er efterhånden blevet 
gode ”insekt-hoteller”, hvor billelarver og andet småkravl 
trives til stor glæde for mejser og stor fl agspætte, hvis 
huller tydeligt ses.

Langdysserne i Blommeskobbel
Det første, man får øje på, når man træder ind i Blommes-
kobbel, er to langdysser. Gravkamrene er fritlagte, og der-
for er de enorme dæksten synlige. Højene blev udgravet 
før 1864 af herredsfogeden. Ved højene hersker en dejlig 
fredfyldt stemning, og det er et godt sted at holde pause, 
mens man lytter til spætmejsens kalden.


