
 

Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Odense 
Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt som 

interessenter. Fra 2007 er interessenterne Odense 
Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. 

 

Selskabets formål er, i takt med den planmæssige 
udnyttelse af råstofforekomsterne, at etablere og drive det 

størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i 

grusgravene beliggende i Tarup-Davinde området. 
Efter opkøb, fornøden jordbehandling og oprydning, 

gøres området tilgængeligt for alle efter 

Naturbeskyttelseslovens regler. Parkeringspladser, stier 

og broer m.m. anlægges, og området plejes med 

miljøvenlige metoder. 

 
Selskabets kapital fremskaffes gennem årlige indskud fra 

interessenterne. 

 

    
 

Naturvandring i Tarup – Davinde  

onsdag d. 26. august 2020 

Vi mødes ved Davinde Søvej, 5220 Odense SØ, på parkeringspladsen for enden af 

grusvejen, kl.10.30. Arrangementet varer ca. 2 timer afhængig af spørgelysten. 

Området udgør nu en små 400 ha, som har fået lov at udvikle sig til et stort rekreativt 

område med en righoldig flora og fauna omkring de mange søer. 

 

Naturvejler Isabel Ebbesen vil lede os på en tur gennem det spændende landskab og 

fortælle lokalhistorien om landskabsdannelsen i området, istidens påvirkninger og 

nutidens grusgravning. 

På turen kigger vi lidt nærmere på de store smukke kampesten fra Norden, der ligger 

sorteret i stentyper, og vi bliver lidt klogere på dem. (Medbring gerne en lup). 

 

I maj er der stor sandsynlighed for at se den specielle strandtudse, der yngler i 

området, i den forbindelse kigger vi forbi gederne, der naturplejer arealerne, hvor 

strandtudserne yngler. 

 

I samme område holder Skolernes Grejbank til, som er et samarbejde mellem 

Naturskolen og 14 skoler, der benytter området. 

Herefter går vi en rundtur i området via Røllehøj, Sletten ved Langagervej, Birkum 

Sø udkigspunkt og tilbage til Røllehøj. 

 

Tilmelding til Lærerkredsen på 080@dlf.org eller telefon 65 31 79 09 senest 

mandag d. 17. august 2020. Deltagelsen er gratis. Ægtefæller/ledsagere er 

velkomne. 

 

Vel mødt 

Pensionistudvalget  

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg 
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