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Sybergland er et helt nyt kunstigt skabt naturområde, som ind-
til 2012 var et område drevet som traditionelt landbrugsland.

Kerteminde Kommune har i mange år haft et ønske om at 
genskabe et rekreativt  naturområde tæt på byen. I 2012 
lykkedes det at overtage dette 72 ha store område, og i dag 
står Sybergland klar til at bruge og nyde. 

Sybergland er en central del af Tårup Inddæmmede Strand, 
som, inden den blev inddæmmet i 1812, var en fjordarm til 
Odense Fjord. Området er navngivet efter en af de store 
Fynbo-malere Fritz Syberg (1862-1939), der boede i Over 
Kærby, og som fandt stor inspiration til sine malerier i det 
bakkede landskab omkring byen.

TÅRUP STRAND - FRA FJORD TIL KORNMARK
Oprindeligt var området en lavvanddet fjord som gik mellem 
Hindsholm og Fyn. I 1812 blev området i inddæmmet, så 
området kunne dyrkes. De første mange år var her ferske 
enge og kreaturgræsning om sommeren. Det betød, at der 
opstod et rigt plante- og fugleliv og masser af motiver for 
bl.a. for malerne Fritz Syberg og Johannes Larsen. 

I midten af 1920erne havde man udviklet så effektive  
pumper, at Tårup Strand kunne drænes fuldstændigt, og  
nu kunne her dyrkes korn. Dermed forsvandt eng- og  

vadefuglene. Det er det ”gamle” englandskab  
fra før 1926, som har været inspirationen,  
da Sybergland skulle formes.  

TIL DIG OG TIL NATUREN 
Overalt i Sybergland er der of-
fentlig adgang. Sybergland er 
delt op i et rekreativt område, 
med gode stier, bål- og shel-
terplads, og et naturområde 
med ferske enge, hvor naturen 
skal have lov at udvikle sig. En 
nyskabt sø giver liv til begge 
områder.

Der er adgang til naturom-
rådet via klaplåger, men der 
er ikke anlagt stier. Man skal 
være opmærksom på, at der 
er kreaturer, som græsser i 
naturområdet. Praktisk fodtøj 
anbefales, hvis man ønsker at 
gå ind i naturområdet.  

Overalt i Sybergland skal  
hunde være i snor.

Luftfoto fra 2012: Landbrugsland på gammel fjordbund Luftfoto fra 2017: Søer og ferske enge på landbrugsland

Fritz Syberg ”i felten” med Villa Hjulben, 
et lille transportabelt atelier, hvor  
Syberg kunne sidde og male i læ for 
regn og vind. Det er bl.a. de billeder, 
Syberg malede herude, der har givet 
inspiration til skabelsen af det nye 
Sybergland.

VIDSTE DU AT...
...de ferske enge i Syberg-
land afgræsses året rundt 
med Skotsk Højlandskvæg. 
Kødet fra dyrene sælges i 
gårdbutikken i Tårup. 
Se også her:
www.sybergkvaeg.dk
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Området ved Tårup Inddæmmede Strand var et yndet  
motiv for flere af Kertemindeegnens kunstnere, først og 
fremmest Fynbomalerne Johannes Larsen (1867-1961)  
og Fritz Syberg (1862-1939).  
Johannes Larsen boede i Kerteminde stort set hele sit  
liv og holdt meget af at skildre landskabet og fuglelivet i  
egnen omkring Kerteminde. Fritz Syberg flyttede i 1902  
fra Svanninge ved Faaborg til Over Kærby, hvor han og 
familien havde købt stuehuset til en gammel gård, kaldet  
Pilegården. Dette hjem skulle blive Sybergs helt frem til 
hans død i 1939. 

LANDSKABET I SYBERGS KUNST  
Med inddæmningen af Tårup Strand i 1812 blev Hindsholm 
landfast med det øvrige Fyn, men der gik mange år, før det 
inddæmmede område blev omdannet til dyrkbar agerjord. 
Endnu i begyndelsen af 1900-årene bestod området ved 
Tårup Strand af strandenge og åbent vand med et rigt  
fugleliv. Senere blev området opdyrket og omdannet til  
dyrkbar landbrugsjord, og det er især i fortolkningen af  
bondelandet, Fritz Syberg tager over. Her maler Syberg  

markerne og de stynede poppel- og piletræer,  
som landskabet tog sig ud under skiftende årstider. 

NAVNET SYBERGLAND
De mange Syberg-malerier fra området omkring Over Kær-
by var årsagen til, at forfatterne Otto Gelsted og Johannes 
V. Jensen, der også var gode venner med Fynbomalerne, 
gav det betegnelsen ”Sybergland”. 

Otto Gelsted skriver om et besøg hos Syberg: ”...vi gik op 
på den berømte Bakke (Over Kærby Bakke), hvorfra man 
har en Udsigt over hele Sybergland, og hvor det efter  
Mundheldet er lige smukt til alle fire Si´er, og det er sandt.” 

På de mange malerier fra området kan man få et indtryk af, 
hvordan landskabet så ud på Larsen og Sybergs tid.  
Og det er netop de billeder, der har givet inspiration til  
skabelsen af det nye Sybergland.

SE MERE PÅ JOHANNES LARSEN MUSEET  
www.johanneslarsenmuseet.dk

Fritz Syberg: Over Kærby Gyden, 1926 Johannes Larsen: Bygevejr i april, 1901-07. Det er et landskab som dette,  
Kerteminde Kommune ønsker at genskabe med Sybergland.

SHELTERNE KAN BOOKES VIA HJEMMESIDEN 
WWW.BOOKENSHELTER.DK
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NY NATUR 
Her i den nordlige ende af Sybergland står du på starten til det, 
vi kalder naturområdet. Da Kerteminde Kommune overtog de 
ca. 72 ha landbrugsland i 2012, havde man bl.a. som mål at få 
tre arter til at bosætte sig på de ferske enge: orkideer, viber og 
strandtudser.

Til det har man brug for ferskvandssøer, ferske enge og en  
kalkrig jordbund. Dræn er stoppet og søer er gravet, engene  
er under udvikling med hjælp fra kreaturerne.

KALK GIVER GROBUND FOR ORKIDEER
Fordi Sybergland ligger på gammel havbund, findes der et tykt 
lag af kalkholdige skaller fra muslinger og østers i jorden. 
Mange af de vilde orkideer trives særligt godt i kalkholdig jord, 
fordi de bedre tåler kalk end mange andre arter og derfor får 
mindre konkurrence.

DE TRE MÅLARTER ER OPNÅET
Allerede efter få år har de tre målarter indfundet sig. Vibe og 
strandtudse yngler nu i Sybergland, og om sommeren blomstrer 
over 1.000 orkidéer på engene. Fordelt på de tre arter:  
                                                              Maj-gøgeurt,  
             kødfarvet gøgeurt og   
                                                              prikbladet gøgeurt.

VAND SKABER LIV
Søerne tiltrækker året rundt fugle, som enten  
søger føde på de mudrede vader, fanger fisk  
eller jager insekter lavt over vandet. Sybergland  
vil med tiden udvikle sig, så nye arter kan yngle  
eller overvintre her. Det er værd at holde øje med,  
hvad der dukker op. Ikke blot af fugle, men også padder, 
insekter, svampe, fisk og planter.  

Ofte ses havørnen jage i området.

NATUREN HOLDES LYSÅBEN
En forudsætning for, at der kan udvikle sig en mangfoldig 
natur, er at området holdes lysåbent, så det ikke gror til i siv, 
tagrør og krat. Derfor afgræsses engene med den robuste 
kødkvægsrace Skotsk Højlandskvæg, som går ude på  
engene hele året. 
Du må gerne gå ind til dyrene, som er fredelige. Da de er 
vant til mennesker, kan du opleve, at de kommer hen til  
dig fordi de er nysgerrige. 

Du kan læse mere om kreaturene her:  
www.sybergkvaeg.dk

Du må ikke tage din hund med ind i foldene, da  
det kan skræmme dyrene også selvom den er i snor.

Kødfavet gøgeurt Sybergland set fra luften. Mod sydvest. 

Vibe

Strandtudse


