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Faldsled og Landskabet
Faldsled er en lille havneby med 528 indbyggere
(2020, dst.dk). Havnebyen er beliggende i Svanninge
Sogn ved Helnæs Bugten, to kilometer vest for Millinge, ni kilometer nordvest for Faaborg og 35 kilometer sydvest for Odense.
Kystlandskabet samt skovene mod øst udgør Faldsleds
landskabelige kontekst og havet med den tilhørende
lave vegetation skaber de store åbne flader og lange
udsyn mod horisonten som indrammer Faldsled og skaber en naturnær identitet for byen.
Faldsled er først og fremmest kendt for den eksklusive Falsled Kro og for sin hyggelige havn. Herudover
udgør byen det vestlige udgangspunkt for den, over
200 km lange vandrerute Øhavs-stien, som binder en
række oplevelser i det sydfynske øhav sammen.
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Strandparkens potentialler
Strandparkens potentialer
Klippet græs, som lægger sig langs den smalle strand
med en smuk udsigt over bugten. De primære brugere
er lokale foreninger, samt sejlere som kommer ad
søvejen.

Pensionistforeningen
En aktiv gruppe af ældre, der organiserer en lang
række forskellige aktiviteter, vil i høj grad kunne
benytte strandparken i forbindelse med foreningens
aktiviteter.

Området er et kommunalt område, og blev frem til 2017
passet som en boldbane. De organiserede idrætsaktiviteter i lokalområdet var efterhånden blevet samlet
på idrætsområdet ved hallen i Svanninge. Brugen af
arealet har ændret sig fra organiseret boldspil til
spontane boldspil og andre aktiviteter.
Området forbliver et kommunalt areal. Der udarbejdes en driftsaftale, hvor ansvarsfordelingen omkring drift og vedligehold af arealet afklares mellem beboerforeningen og kommunen.
Den Gamle Skole, tidligere klubhus der rummede toilet og omklædningsfaciliteter, ligger i direkte
tilknytning til arealet. Ejendommen bruges i dag
til en lang række lokale aktiviteter, og som samlingssted i byen. Kommunen vil sideløbende med projektet om udvikling af Faldsled Strandpark, arbejde
med renovering af faciliteterne der knytter sig til
Den gamle Skole. Således vil der fremadrettet kunne
tilbydes indbydende handicaptilgængelige toiletter
og evt. omklædningsfaciliteter til de besøgende i
Faldsled Strandpark.

Faldsled Svanninge skytte-, gymnastik- og Idrætsforening
En flerstrenget idrætsforening med gymnastik, fitness, fodbold, håndbold, tennis, badminton, svømning og petanque med ca. 800 medlemmer fordelt på
alle idrætsgrene er en stor potentiel brugergruppe,
der kan få stor glæde af strandparken i forbindelse
med udvikling af nye events og aktiviteter, der ikke
nødvendigvis knytter sig til hallen og de øvrige faciliteter omkring idrætsområdet i Millinge.

Den nye strandpark vil i højere grad end tidligere
blive et naturligt samlingssted i byen, for både den
organiserede event/aktivitet samt det uorganiserede
møde mellem beboere.
Der er i området flere potentielle brugergrupper som
kan inddrages og gøre brug af de nye faciliteter.
Stensvang
Det lokale plejehjem Stensvang ligger blot 700 meter
væk. Strandparken vil blive et lokalt udflugtsmål for
de mest mobile beboere på plejehjemmet.
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Skoler og dagtilbud
Brahesminde skoler og dagtilbud, Hastrup Friskole,
samt øvrige skoler, institutioner og dagplejere i
lokalområdet og Faaborg vil også være aktive brugergrupper. Strandparken vil blive et oplagt udflugtsmål for skoler og dagtilbud i forbindelse med
både undervisning, udflugter og arrangementer.
Det lokale turisterhverv
Faldsled Strandpark vil i høj grad være medvirkende
til at støtte det lokale erhvervsliv - særligt den
del af erhvervslivet, der retter sig mod turismen. Dette gælder bl.a. campingpladsen, Steensgaard
(principlandbrug og spiseri), Faldsled Bed & Breakfast, Falsled Kro, Faldsled Havn, Tallerkengalleriet (lokal brugskunstbutik og café) alle beliggende
indenfor 500 m fra strandparken. Strandparken bliver således et område, som samtlige virksomheder kan
henvise deres gæster til, når disse har brug for et
lokalt udflugtsmål, et område til fysisk aktivitet
og rekreation. Området kan desuden danne rammen om
diverse aktiviteter, events og arrangementer, organiseret af de lokale erhvervsdrivende.
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Falsled Strandpark - Naturtræk
Naturen langs kysten er en af Faldsleds stærkeste
kvaliteter, bl.a. når det gælder tilflytning og turisme.
Faldsled Strandpark trækker landskabet op over
skrænten og ind i byen. Den smalle strand vil trække
sig tilbage i landskabet og give plads til en række
aktiviteter og funktioner som ellers er bundet til
det snævre areal mellem vegetation og vandkant.
Ligeledes trækker vegetationen sig ind over den kortklippede græsplæne, og skaber en naturlig atmosfære, hvori tidligere kvaliteter som boldspil vil
tilpasse sig.
Skoven som landskabstræk bidrager med en læskabene
ryg og give de eksisterende træer et afsæt.
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10 De gamle grænser
I området findes mange stendiger. Digerne markerer både sognegrænser og ejerlavsgrænser. Nogle ejerlavsgrænser er den
ældste opdeling af landet og kan føres mere end 2500 år tilbage til jernalderen. Da nomadesamfundet ophørte, havde de
enkelte landsbyer nu brug for at markere deres leve- og ressourceområde. Udover en spændende historie rummer stendigerne også vigtige fristeder for dyr og planter. Her vokser tit
specielle tørketålende planter og mange padder overvintrer i
digerne.

Falsled Strandpark - Forbindelser

11 Norden – genopbyggede gårde
Den lille samling huse, Norden, er opkaldt efter sin placering
nordligst i Diernæs sogn. Som alle andre steder blev gårdene i
landsbyen flyttet ud, og hver bonde genopførte sin gård og
markerede sin ejendoms grænser med levende hegn.

Forbindelsen mellem den gamle skole som fungerer
som lokalt samlingssted og stranden er et afgørende
træk for etableringen af den nye strandpark. Handicapvenlig adgang fra den gamle skole til vandet samt
Holstenshuus
en mere direkte forbindelse i retning af Faldsled
Havn vil være grundlaget for det nye bevægelsesmøn8
ster. Lerbjerg i Svanninge Bjerge

12 Diernæs – stor by på bredt næs
Det betyder navnet »Diernæs«. Da havniveauet var højere, lå
her et næs ud til havet. I selve byen ligger et stort kampestenshus med højt stråtag. Det var aftægtshus for byens fattige og
bygget af baronen fra Holstenshus. Gårde og huse i Diernæs
hørte under godset og beboerne arbejdede for baronen. Han
kvitterede ved at hjælpe sognets gamle og fattige.
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13 Holstenshuus med Gammel Dyrehave
Ved foden af De Fynske Alper ligger en af Danmarks yngste
herregårdsbygninger, Holstenshuus, opført 1908 efter en
brand. I og omkring den kampestens indhegnede dyrehave ligger flere højdepunkter. Et af dem er navngivet efter kong
Frederik 7, der i 1861 besteg den høj, der samme dag fik navnet »Kongenshøj«. På toppen står et stort kampestenstårn med
udvendig vindeltrappe.

ved indgangen til området.
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Falsled Strandpark - Adgang for alle
Forbindelsen mellem den gamle skole og kysten
skabes af et gennemgående diskret træfortov, som
ender ud i en badebro. Dette trædæk skaber adgang
over sandet og ned på selve stranden. Adgangsvejen vil sammenbinde aktiviteter, det tiltaler et
bredt aldersspektrum og tilgodeser både tursiter
og fastboende. Der sikres adgang for alle i den
nye strandpark og ved nedrivning af eksisterende
bad og omklædning, skabes mulighed for nye toiletfaciliteter og sammenhæng mellem den gamle skole
og vandet.
Funktionerne er samlet langs det nye stiforløb
mellem den gamle skole og kysten, for at samle og
sikre et højt aktivitsniveau året rundt. Herudover er det tanken at alle elementer samles, så de
har så lille en indvirkning på det omkringliggende
landskab og terræn som muligt.
Potentielle aktiviter og elememter i Faldsled
Strandpark
-
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Situationsplan - øst
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Situationsplan - vest
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Snit
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Eksisterende niveau
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Træfortov
Fortovet længst oppe ad stranden konstrueres i hårdt træ med en underkonstruktion i trykimprægneret træ.
Rampen tættest på vandkanten laves i
beton for at være robust og vejrbestandig.

Rampe i træ

Referancefoto; metalbroen i vandet

Hårdttræ

Beton
Eks. skråning

Kystlinje
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Madpakkehus
Madpakkehuset konstrueres af naturtræ fx robinie. Taget bliver en trækonstruktion beklædt med sort tagpap. I
huset vil der stå bordebænkesæt.
Højde på tagryg 3,6 meter.
Areal: ca. 40 m2

Inspirationsfoto; der ønskes et 6-kantet madpakkehus

Udendørsbruser

Trædæk
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FALSLED STRANDPARK
Et mindre anlæg med foranstaltninger
som støtter friluftsliv og turisme
MÅLGRUPPE
Mennesker med interesse i friluftsliv
som bor i område og turister. Derudover særlig mennesker, som er afhængig
af en kørestol.

FORANSTALTNINGER:
PARKERINGSAREAL
TRÆFORTOV
Placering: tættest mod vejen i den
østlige del af projektet
Dimension: minimumsbredden af 17m
x 22,5m, svarende til parkeringsmulighed for 18 biler.
Materialer: måtter til stabilisering af eksisterende terræn, ingen udgravning til bundopbygning
Landskabelig indpasning: Arealet vil
fremstå græsbeklædt, fordi måtterne
tillader gennemgroning af græsvegetationen.

SIDDEMULIGHED/BÆNKE OG BORD
Placering: Som kant ved legeareal,
mellem petanquebane og madpakkehus og
ved kanten til volleybanen. Derudover
i selve madpakkehus.
Dimension: siddehøjde (45cm), minimumsbredde 50cm. I madpakkehus er der
indbygget siddetrin i flere niveauer,
for at skabe et samlingssted. Derudover yderlige borde højde, ca. 80cm.
Materialer: FSC certificeret hårdttræ
Landskabelig indpasning: Bænkene
hænger direkte sammen med træfortov
og er i design og materiale ens med
træbeklædningen. Derfor passer elementerne sig naturlig ind i resten af
anlægget.
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Placering: Træfortov forbinder den
gamle skole og HC-toilet med HC-adgangen til vandet
Dimension: Træfortov har en generel bredde af 2,0m og udvidelser sig i
forbindelse med madpakkehus og saunabygningen
Materialer: FSC certificeret hårdttræ
Landskabelig indpasning: Træfortov er
ca. 10cm løftet over det eksisterende terræn. Arealet omkring stien i
en bredde af ca. 20 m på begge sidder, bliver ændret fra en kortklippet græsplæne, til et sandareal, med
forstrandsvegetation som strandkvik,
marehalm, strandarve, sandhjælme mm.
Dermed vil træfortov være flankeret
med planter som er mellem 15cm og
50cm høj og naturlig indgår i strandmiljøet.

AREAL TIL PETANQUE

AREAL TIL SMÅBØRNSLEG

Placering: Nord fra træfortov i tæt
tilknytning til madpakkehuset
Dimension: 2 x 4,0m x 15,0m, (standardmål)

Placering: nordøst fra madpakkehus
Dimension: 3 legeredskaber til
småbørn. Sand som faldunderlag, maks.
Højde 1,5m (robiniestolper)

Materialer: komprimeret drængrus, som
er begrænset med en egetræssvelle af
10cm højde
Landskabelig indpasning: arealet
markerer sig ved en opkant af 10cm i
træ og bliver flankeret af strandvegetationen, som er højere end selve
kanten. Derfor vil arealet ikke være
synligt fra kysten.

Materialer: robiniestolper, træ,
stål.
Landskabelig indpasning: Arealet for
småbørn er i direkte tilknytning til
madpakkehuset og dermed indgår harmonisk i resten af anlægget. Robinietræ som hovedmateriale af redskaberne
bliver gråt og indpasser sig dermed
naturlig i området.

AREAL TIL VOLLEY
Placering: Syd fra træfortov, øst fra
saunabygningen.
Dimension: 15,0 x 23,0 m, (standardmål), 2x stolper ca. 2,8m høj
Materialer: sand, stolper i stål
Landskabelig indpasning: banen indgår naturligt i resten af sandareal
og markerer sig kun ved stolperne til
ophængning af net.

23

MADPAKKEHUS

SAUNA-OG OMKLÆDNINGSBYGNING

Placering: ved knækket af træfortov

Placering: sydøst fra madpakkehuset

Dimension: 6 kantet bygning, diameter
Ø-6,90m / 8,00m, 3,60m høj

Dimension: 6 kantet bygning, diameter
Ø-5,20m / 6,00m, 3,50m høj

Materialer: Lærketræ eller douglastræ
Landskabelig indpasning: Madpakkehuset er placeret væk fra kystlinjen
bagved den eks. jordvold med en afstand med mindst mulighed synlighed
fra kysten, samtidig med, at der er
stadigvæk muligheden for at fornemme
kysten og stranden som den største
naturoplevelse.
Bygningen er konstrueret af træ, som
patinerer mat sølvgrå og dermed indpasser sig i landskabet. Konstruktionen er åben, hvor kun 2 sidder er
delvis lukket, for at skabe læ og
muligheden for ophæng af informationstavler til naturformidling og konkret information om stedet.

Materialer: Vandret træbeklædning på
tag og facaden, lærketræ.
Landskabelig indpasning: Bygningen er
beklædt med træ, som patinerer mat
sølvgrå og dermed indpasser sig i
landskabet.

UDENDØRS BRUSER
Placering: mellem madpakkehus og saunabygning
Dimension: monteret på hegn af vandret lærketræ eller douglastræ
Materialer: rustfri-stål Landskabelig
Indpasning: Skjult mellem bygninger
og dermed ikke synlig fra kysten
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Sauna og omklædning
Det lille sekskantede hus, som indeholder sauna og omklædning konstrueres, så det mimer madpakkehusets
arkitektur, men i mindre skala. Ved
at samle husene og funktionerne omnåes den mindst mulige påvirkning
og indgriben i det omkringliggende
landskab.

Udendørsbruser

Dør

Ovn
Bænk

Bænk

N
Udsigt/Vindue

25

Sauna og omklædning

Snit

MADPAKKEHUS
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SAUNA

OMKLÆDNING

Sauna og omklædning
Pavillionens vægge bliver beklædt med
hårdt træ fx cedertræ. Træbeklædningen
patineres over tid og vil blive grå.
Taget bliver beklædt med sort tagpap
med underliggende lister.

MADPAKKEHUS

Bænk og borde

SAUNA

Udendørs bruser

OMKLÆDNING

N
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HC-RAMPE I TRÆ
Placering: for enden af træfortov
Dimension: minimumsbredde af 1,5 m
for rampebredden. Nødvendigt længde,
for at komme ned til stranden, minimumsrepos, 3,5 x 2,0m
Materialer: FSC certificeret hårdttræ
Landskabelig indpasning: Rampen indpasses eksisterende forhold på skråningen, således at der graves mindst
mulig i eksisterende terræn, samtidig med at den ikke stikker for meget
ud. Derved reduceres synligheden fra
kysten mest mulig, at rampen indgår
naturlig i den eksisterende terræn og
vegetation.
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HC-RAMPE I BETON
Placering: for enden af træfortov,
tillader adgang til stranden og vand
Dimension: minimumsbredde af 1,5 m
for rampebredden. Nødvendigt længde,
for at komme ned til stranden, minimumsrepos, 3,5 x 2,0m
Materialer: beton, afgrænset med
større sten
Landskabelig indpasning: På grund af
påvirkning af havet er det nødvendigt
at udforme rampen i beton, og sikre
konstruktionen med større sten mod
vandet. Rampen trækkes så langt tilbage, fra strandkanten og placeres i
eksisterende naturlige skrænt.

Referancefoto fra Hasmark - Rampe i beton
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Materialer
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Gul linje - matrikelgrænse

Røde linje - strandbeskyttelseslinje

Armeret græsareal, adgangsvej mod
strandhus

Trædæk/fortov i hårdt træ
Underkonstruktion i imprægneret træ

Sandleg med beach-volleynet med 2,6 m høje master
Areal: 345 m2

Petanquebane med stenmel og egetræssveller
Areal: 125 m2

Træbeklædt Sauna med tag af træ

Madpakkehus i træ med tag af træ
Marehalm / højt græs / strandvegetation (eks.
beplantning)
Krolfbane og boldbane i slået græs

Marehalm / højt græs / strandvegetation (eks. beplantning)

Her er rampen i beton
Det grå er HC rapen i metal
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Indvirkning på kystlandskab
Funktionerne omkring sauna, omklædning
og madpakkehus trækkes tilbage fra
selve kyststrækningen. De placeres på
linje og holdes lave, så de diskret og
skånsomt indføjes i landskabet. Rampen følger det eksisterende terræn og
yderligere funktioner såsom petanque og
sandleg er ikke synlige fra kystsiden.
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