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Tur til det sydfynske ø-hav

Sommerens tur for landskabsarkitektstuderende i 2021 gik i år mod 
det sydfynske ø-hav. Vi var 32 studerende afsted fra 1. og 2. årgang. 
På vores tur besøgte vi:
 
- Jan Villebro på Svelmø
- Byplanlægger Ander Kjaerved
- Tåsinge ø
- Mads Storgaard der ejer Ærø Tang 
- Nils Ørums naturgenopretningsprojekt



Onsdag d. 14/7
Rundt på Svelmø med Jan Villebro

Svelmø

Onsdag havde vi booket en rundtur på en lille 
ø kaldet Svelmø, som er en del af det sydfyn-
ske øhav. Øens ejer hed Jan Villebro, og det var 
ham der viste os rundt på øen. Jan hentede os 
på fastlandet i en traktor, hvor vi herefter blev 
kørt i lad over 500 meter vadehav for at ankom-
me til Svelmø.

Efter ankomst til øen startede en to timers 
rundtur, hvor Jan fortalte om Svelmøs sociale, 
geologiske og geografiske historie. Vi fik lige-
ledes insigt i hans kvæggbrug og græsning af 
engene på øen. Jan havde en stor viden inden-
for hvilket planter der kunne sankes og bruges 
til madlavning, så undervejs på rundturen fik vi 
smagt forskellige urter som groede på øen. 



Torsdag d. 15/7
Byvandring og sundtur

Svendborg

Det sydfynske øhav

Torsdag formiddag startede ud med en byvandring med Ander Tang Kjaerved, som er 
byplanlægger i Svendborg kommune. Her blev der lagt fokus på den nye udvikling der 
er sket i havneområdet, som er blevet omdannet fra et industrikvarter til et opholds-
område med diverse kulturrelle tilbud. Anders fortalte også om andre projekter de har 
udført eller planlægger at gennemføre i Svendborg. Én af dem var ’Havnetrappen’, som 
er en trappe der gør det nemmere at komme fra havnen til indre by.  

Om eftermiddagen tog vi på en 
sundtur hvor vi sejlede igennem 
det sydfynske ø-hav og sejlede forbi 
de forskellige øer. Vi stod af på øen 
Tåsinge, hvor vi besøgte den 400 år 
gamle kæmpe-eg: Ambrosius-egen.



Fredag d. 16/7
Rundvisning hos Ærø tang og naturgejst med Niels Ørum 

Ærø

Fredag ved middagstid mødtes vi med 
Mads Storgaard der står bag firmaet 
Ærø Tang. Ærø Tang er en tangfarm 
der ligger ud for Ærøs kyst. Her bruges 
tangen til at producere forskellige former 
for fødevare såsom müesli, kombucha og 
tang-spread.

Her fik vi lov til at smage de forskellige 
typer tang han groede, og høre om de 
miljømæssige fordele ved tang-farming.  

Ifølge Mads er der stort potentiale for 
at tang kan komme til at fylde meget 
mere på danskernes tallerkener de næ-
ste par år. Tang er meget næringsfyldt 
og fyldt med vitaminer og mineraler, 
og intet af det tang man kan finde i de 
danske farvande er giftige. 

Udover at tang er sundt, kan det bidra-
ge til et bedre havmiljø. Tang optager 
næringsstoffer fra havet når det vokser, 
og når tangen bliver høstet sker der en 
transport af næringen fra havvandet og 
ind på land. Her kan det bruges som 
mad til mennesker eller foder til dyr. 
Tang er også med til at optage kuldioxid 
fra havet og udskille ilt.    



Om eftermiddagen tog vi til Vo-
derup klint beliggende på Ærø. 
Her blev vi taget imod af Niels 
Ørum på hans gård. Nils er ud-
dannet som økologisk dritfsleder 
og har derefter taget en miljø- og 
naturvejlederuddannelse. Nils 
har de sidste 31 år kørt et na-
turgenopretingsprojekt på hans 
gård som er et tidligere agerbrug. 
Målet er at genoprette den vilde 
natur der var til stede i området, 
før det blev omdannet til land-
brugsmarker.

Nils’ gård bestod af en stor græseng, et åløb og et område med køer. Den store græ-
seng var fyldt med insekter i både luften og nede i græsserne. På græsengen kunne 
man finde sjældne plantearter, der har kunne få lov til at vokse uden at blive udkon-
kurreret af aggressive græsser og urter der ellers kan dominere i den danske natur på 
grund af høj tilgængelighed af kvælstof. Å-løbet blev brugt til at filtrere det vand der 
kommer fra husene - fra køkken, bad og toilet - og til dette var der en beplantning 
der rensede vandet før det nåede havet. 

Efter at have hørt om Nils’ mission med gården 
og set området begav vi os ned til havet, hvor 
vi fik et oplæg omkring spiselige planter ved 
kysten. Herefter samlede vi forskellige urter ind 
der skulle bruges til at lave aftensmad med. 


