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Ådalen og Haarby gemmer på en spændende historie
om fremsynethed og opfindsomhed. Her var engang
udstrakte frugtplantager og grøntsagsmarker, hvis
produkter blev forarbejdet til konserves. Du kan stadig
se nogle af bygningerne fra Haarbys nu nedlagte
konservesfabrikker.
Videnskabernes
Selskabs kort fra
omkring 1790.
Før Haarby Å
blev reguleret.

Vandreruten følger bl.a. en 80 meter lang gangbro gennem et moseområde. Her kan du være heldig at høre nattergalen en lun aften i maj/juni.

Velkommen til Haarby Vådområde

Rettet ud - og slynget igen
Som så mange andre slyngede vandløb er også Haarby
Å rettet ud og afvandingen af ådalen intensiveret sidst i
1700-tallet. Det har man lokalt haft fordel af i århundreder, men det sydlige Lillebælt, som Haarby Å løber ud i,
led under mængden af næringsstoffer, som åen førte
med sig. I 2014 gennemførte lodsejere i samarbejde
med Assens Kommune et projekt på 32 ha af ådalen.
Her blev åen genslynget, og lavvandede søer etableret.

En skiltet vandrerute på 2,2 km fører dig gennem et
varieret landskab over våde enge, den smukt slyngede
Haarby Å, fugtigt krat, levende hegn og Haarbys små
gyder. De forskellige biotoper er levested for mange
fugle, fisk, padder, insekter og planter, så her er altid
noget at se på og opleve. Fra udkigsposten er der vid
udsigt over de tidvist oversvømmede enge og lavvandede søer.
Haarby ligger ved vej nr. 323
omtrent 17 km sydøst for Assens
på Vestfyn. Haarby Vådområde
ligger umiddelbart nord for byen,
og du kan parkere tæt ved.
Se hvor på kortet.
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FÆRDSEL I OMRÅDET
Vandreruten går over privat jord, hvor lodsejerne
venligst har givet mulighed for offentlig færdsel.
Hold dig på de anlagte stier og markveje, tak.
Ridning er ikke tilladt!
Hunde SKAL alle steder føres i snor
af hensyn til de græssende dyr,
fugle og andet vildt.

Fotos: Assens Kommune og Colourbox. Illustration kort: Birgitte Flarup. Layout: hjorth-freelance.dk. Tryk: STEP. 2017

Den brede ådal nord for Haarby gemmer på en dejlig
naturperle, med adgang for offentligheden.

Haarby Vådområde
Vandreruten passerer den
brede ådal, hvor kreaturer
nu afgræsser engene. Siden
genslyngningen af Haarby
Å i 2014 er der opstået
lavvandede søer på engen.
Fra udkigsposten kan du
betragte fuglelivet her.
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