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”Dansemanden fra Bodal” 
 fundet i  Østlige Store Åmose 
- et af de  ganske få billeder 

af  mennesker fra  Nordeuropas 
 stenalder. Tegningen er 

 indridset i en godt 6000 år 
gammel økse af hjortetak. 19

foto. anders Fischer

VeLKommen 
tiL naturparK Åmosen

naturpark Åmosen er et natur- og kulturlandskab med både 
internationale, nationale og regionale natur- og kultur værdier. 
Naturparkens mange landskabstyper kædes  sammen af Åmose 
Å og Halleby Å. Det geografiske område for naturparken er ca. 
80 km2, og strækker sig fra Undløse i øst til Store Bælt i vest, 
i alt ca. 45 km. Størstedelen af naturparken er udpeget som 
 EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelses område, der medfører 
særlige forpligtelser til beskyttelse af arter og naturtyper.

De internationale værdier i naturparken er især knyttet til de 
 arkæologiske fund fra stenalder og vikingetid, samt til det rige 
 vandfugleliv. 

HusK at træDe Varsomt i  naturen og Vis 
 Hensyn tiL LoDsejere og Deres HusDyr.

Du kan læse mere om Naturpark Åmosen på 
www.naturparkaamosen.dk og kontakte  sekretariatet på 

 Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede

De nationaLe og regionaLe 
VærDier er Knyttet tiL
•	 landskabets	geologiske	dannelse	–	randmoræne

bakker,  dødisområder og smeltevandssøer
•	 Åmoserne	som	er	Sjællands	største	moseområde
•	 en	række	sjældne	og	fredede	plante	og	dyrearter	
	 –	f.eks.		vellugtende	skabiose,	odder	og	pigsmerling
•	 herregårdsmiljøerne.	Der	findes	20	herregårde	i	

naturparkens opland, og næsten alle har  arealer 
 indenfor naturparken i form af skov, mose- og 
 englodder.

uDViKLingen aF natur-
parKen sKaL Bygge pÅ
•	 inddragelse	af	lokale	lodsejere	og	brugere	af	området
•	 samarbejde	mellem	myndigheder	og	interesse	grupper	

indenfor både natur- og kultur bevarelse og erhverv
•	 frivillige	samarbejdsprojekter
•	 gældende	lovgivning

FormÅLet meD 
 naturparKen er at
•	 styrke	og	forbedre	naturværdierne
•	 bevare	og	sikre	kulturværdierne
•	 skabe	nye	muligheder	for	friluftslivet
•	 styrke	formidlingen	af	både	natur	og	kultur

værdierne
•	 skabe	nye	erhvervsmuligheder
•	 skabe	attraktive	bosætningsmuligheder	i	oplandet

Bromølle har været et centralt overgangssted siden 
 oldtiden. Den gamle og hyggelige kro har  ligget 
på  stedet siden 1198 og er parat til at modtage 

 naturparkens mange nye besøgende. 13
foto: Morten kærgaard

strids mølle. Et 
stemningsfuldt 

natur- og kulturmiljø 
med møllesø fra den 

 tidligere vandmølle. 9
foto: Morten kærgaard

Havørnen yngler i naturparken og 
både havørn og fiskeørn kan opleves 
på udkig efter fisk i Tissø. 10
foto: Steen Flex

Lille Åmose er Natura 2000 område pga. det rige fugleliv 
og indeholder også vigtige fundlag fra stenalderen. 8
Luftfoto af tissø:  Jan kofoed Winther

I ulkestrup Lyng findes et lille område med aktiv 
højmose, en habitattype som er meget sjælden 
i  Danmark. Her vokser mange arter af tørve-
mos, soldug, klokkelyng, rosmarinlyng, tranebær, 
 mosebølle og tuekæruld. 17
foto: Claus Helweg Ovesen

Her står du

tissøringen er med sine 31 cm i diameter og en vægt på 1830 
gram det mest berømte fund af de ca. 10.000 genstande, der 
er kommet frem ved arkæologiske udgravninger af Danmarks 
største stormandshal fra vikingetiden på Fugledegårds areal på 
vestbredden af Tissø.  4
foto: Nationalmuseet

perLer i naturparK Åmosen
1. Flasken, fugletårn
2. Ågerup Bro over Nedre Halleby Å
3. Bøstrup Å og Hallenslev mose
4. Fugledegård, høvdingesæde i Vikingetiden. Besøgs- og 

formidlingscenter og fugletårn
5. tissøs nordende, afgræsset søbred og fredet skrænt
6. Klinteskoven med adgang til Tissøs bred
7. sæby Kirke, Tissøs sydende med rigt fugleliv
8. Udsigt over Lille Åmose med Madesø
9. strids mølle, møllesø og omløb ved opstemningen
10. skarresø med Magleholm hvor Havørnen yngler
11. skarresholm, voldsted på søens nordside 
12. Delhoved skov med udsigt over Skarresø
13. Bromølle, gammel taks og åens indløb i 900 m lang tunnel
14. jyderupstien passerer vestlige del af Store Åmose
15. skellingsted Bro, kraftig udretning af Åmose Å
16. Verup mose, varieret natur, spor efter tørvegravning
17. Lyngen ved ulkestrup, højmosevegetation og tørvegrave
18. storelyng, interessant plantevækst
19. sandlyng og Kongemose, 230 ha fredet område
20. maglebjerg med stisystem og udsigt
21. undløse Bro over Åmose Å

Formidlingscenter Fugledegård. Sekretariat for 
Naturpark Åmosen, høvdingesæde i Vikingetiden. 

Besøgs- og  formidlingscenter og fugletårn. 4
foto: Jens Abrahamsen

kort: kMS
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Navnet Brokøb betegner oprindelig et handels- og over-
gangssted over Åmosen – og er nævnt første gang i 
 skriftlige kilder i 1182. Brokøb er i dag en  samling huse, og 
ikke længere en landsby, da stedet for længst har mistet 
alle de fællesfaciliteter, der gjorde stedet til en landsby. 
Brokøb ligger i et attraktivt kulturlandskab mellem Åmosen 
og den  nordlige randmoræne/bakkekam.

Jyderupstien går  gennem landsbyen, hvor vi – en række 
beboere i Brokøb og omegn – på fællesjorden har lavet 
dette lille anlæg med borde, bænke og  bålplads, som kan 
benyttes som raste plads (husk oprydning). Der er også 
etableret en lille legeplads til børnene samt en parkerings-
plads for naturstiens brugere.

Rastepladsen er etableret med støtte fra  Friluftsrådet, 
 Nordea og Udvikling  Nordvestsjælland.

Jyderupstien
Jyderupstien går igennem et smukt og varieret landskab 
med mange storslåede naturområder og muligheder for at 
opleve historiske seværdigheder. 

Jyderupstien forbinder Jyderupområdet og 
 Tystrup-Bavelse-området og er 52 km lang. Den kan 
 benyttes af både fodgængere og  cyklister. Undervejs er der 
benyttet mark-, skov- og  kommuneveje.

Syd for Brokøb i Åmosen boede jægerstenalderens 
 mennesker for 10.000 til 12.000 år siden. Nord for Brokøb 
ved Skarresø kan man nyde udsynet over den 200 ha store 
sø og måske få et glimt af havørnen, der yngler her.

naturpark Åmosen
Naturpark Åmosen er et natur- og kultur landskab med 
både internationale, nationale og regionale natur- og 
kultur værdier. Naturparkens mange landskabstyper kædes 
 sammen af Åmose Å og Halleby Å. Det geografiske område 
for naturparken er ca. 80 km2, og  strækker sig fra Undløse 
i øst til Store Bælt i vest, i alt ca. 45 km.

Værdier i naturparken er knyttet til 
• de arkæologiske fund fra stenalder og vikingetid, 
• landskabets geologiske dannelse – randmoræne-

bakker, dødisområder og smeltevandssøer
• Åmoserne som er Sjællands største moseområde
• en række sjældne og fredede  plante- og dyrearter 

– f.eks. vellugtende  skabiose, odder og pigsmerling
• herregårdsmiljøerne. Der findes 20 herre gårde i 

naturparkens opland, og næsten alle har arealer 
indenfor naturparken i form af skov, mose- og eng-
lodder.

Du kan læse mere om Naturpark Åmosen på 
www.naturparkaamosen.dk og besøge  Formidlingscenter 
 FugledegÅrd,  Bakkendrupvej 28, 4180 St. Fuglede

I vintermånederne overvintrer der mange 
glenter i området. De samler sig før  mørket 
falder på –  sommetider i en stor flok på 
op til mere en tyve fugle. Ofte cirkler 
de  samlet rundt over  bakkekammen ved 
Støvle bakken på  Åmosevej, før de slår sig 
ned for natten i nogle store træer.
Foto: Jacob Eskekjær

maj-gøgeurt findes i 
 plejede fugtige enge.
Foto: Hans Guldager Christensen

BrokøB Havørn jager krikænder 
ved Skarresø.
Foto: Jacob Eskekjær

stenalderfund.  Lerkar med ske, 
 Tømmerup, Store Åmose.
Foto: anders Fischer

Husk at træde varsomt i 
 naturen og vis hensyn til 
 lodsejere og deres husdyr. 

Hunde skal føres i snor.

Luftfoto af store Åmose 
Foto: Jan kofoed Winther

Skelet af tamokse fra Store Åmose.
Nordens ældste stud.

foto: Geert Brovad, Zoologisk Museum

tissøringen fra vikingetiden 
er fundet på Fugledegårds 

areal på vestbredden af Tissø.
Foto:  nationalmuseet

   Informationsskilt og skabelon til elektroniske nyhedsbreve                           
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opstilling af opholdsfaciliteter ved støttepunKter

I forbindelse med nogle af informations-
tavlerne opstillet ved ubemandet formidlings-
stationer, P-pladser, bålhytter, udsigts punkter, 
fugletårne, offentlige stier mv. skal den 
 besøgende have mulighed for ophold med 
nogle faciliteter til rådighed. Fx: borde- og 
bænkesæt, bålsteder mv.

Faciliteterne skal laves således, at de  æstetisk 
passer ind i omgivelserne og virker som en 
naturlig del af sti og landskab. Herved skabes 
der nogle små “oaser” i Naturparken, hvor de 
besøgende kan slappe lidt af, få ny  information 
og måske møde andre besøgende og dermed 
få inspiration til turens næste stop. Flere 
opholds faciliteter vil blive forsøgt samlet ved 
nogle centrale støttepunkter for derved at 
skabe nogle naturlige udgangspunkter for de 
besøgendes oplevelser i Naturparken.
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Freja vrider sit skumfyldte hår

Opholdsfaciliteterne skal kunne tåle at stå 
ude i naturen hele året og  forblive rimeligt 
pæne og  vedligeholdelsesfrie med tiden.
Eksperimenter med anvendelse af træ, beton, 
granit, metal i  forskellige kombinationer.

   Ansøgning til fonde                           
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   Sammenhængende visuel identitet til Naturpark Åmosen                           



   Top på hjemmesider. Tissø Vikingemarked, en aktivitet i Naturpark Åmosen                           
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10.00 - 16.00 markedet er åbent med værksteder, 
 aktiviteter,  optræden, foredrag og café

10.00  Åbning af vikingelerovn ved Lars Larsen og 
 af keramik milen ved Karina Boye
 Sted: Ved shelterpladsen og øst for det sorte hus.

10.00 – 16.00  Vikingekampe ved Jyderup Live
 Sted:  På engen ved Fugletårnet.

10.30  oplev stormandssædet ved Tissø 
 ved  gunnar Jørgensen, arkæologiforeningen
 Sted: Den markerede vikingehal øst for  Fugledegård.

10.30 og 11.30 Vikingefilm om ase troen
 Sted: Mødelokalet i det hvide hus.

11.00  ofring til TYr 
 ved høvding Henning Fougt
 Sted: Bredden ved Tissø øst for Fugledegård.

11.00, 13.00, 15.00 Vølven fortæller 
 – Bente Skat andersen
 Sted: I et af de små vikingetelte.

11.00  Svinet skæres ud 
 og madboderne sælger vikingemad
 Sted: Ved det store madtelt.

10.30 og 12.30 Hesteshow med vikingeheste
 Sted: Græsarealet nord for indkørslen til  Fugledegård. 

11.00 og 14.30 Vikingeorkesteret Leikarer 
 Vikingesang, -musik og -dans
 Sted: Telt på markedspladsen.

11.00 – 15.00 Vikingelege for alle 
 ved Thomas priiskorn. 
 Sted: På græsplænen øst for det hvide hus.

11.30  Hvad kan man finde med en detektor?  
 ved Flemming Larsen og rene Klint
 Sted: Mødelokalet i det hvide udstillingshus.

12.00 og 15.00 Islandsk sanger 
 guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
 Sted: Telt på markedspladsen.

13.30  Bueskydning
 Sted: Engen ved det markerede stormandssæde.

14.00  Kult og ofring i vikingetiden, foredrag 
 ved Lars Jørgensen, Nationalmuseet 
 Sted. Mødelokalet i den hvide udstillingsbygning.

LEVENdE VærKSTEdEr
møntslagning
slå din egen  Tissø-mønt

runeristning
brænd dit navn i runer

Smedeværksted 
se smedene arbejde og prøv selv

Tekstil- og læderværksted
se og prøv at lave et bælte eller en pung

Keramikværksted
lav din egen  vikingeskål

Skyd med bue og pil
Kan du ramme et vildsvin?

Smykkeværksted
Pyntesyge vikinger

Lær at flette et pilehegn

Islandske heste
Ridetur på vikingehest

Se og hør om vikingernes 
 musik instrumenter

Kæmp og leg med vikinger

Se vikingefilm 
i biografen eller på din mobiltelefon

Café med kaffe, te og hjemmebag

der tilberedes vikingemad
 Ravnesuppe, spidstegte svin,  plankefisk 
og  vikingepølser, ovnstegt ged, fladbrød 
med skyr,  pandekager. 
Smag på vikingemaden og skyl 
 efter med mjød og  honningsødet 
 hyldebærsaft.

   tissø
vikingemarked

23. oktober
2010

kl. 10-16

Fugledegård · Bakkendrupvej 28 · 4480 st. Fuglede

          www.vikingemarked.dk
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   Tissø Vikingemarked. Plakat, program, skilte, T-shirts mmm.                           
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