
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

i Nordfyns Kommune
OTTERUP

Hold i hånd-ruten
Historien om stationsbyen

2,7 km.

Hør historien om den gamle stationsby, som den har 
set ud engang. Få historien om Otterup Geværfabrik 
og fortsæt ad Kærlighedsstien, som har været en 
roebane i gamle dage. Du kommer forbi Nislevgård, 
en gammel herregård, der nu er en efterskole, og du 
får flere historier fra Jernbanegade.

Motionsruten 
En skøn tur ud i landskabet

9,2 km.

Her kan du få vind i håret, når turen går ud ad 
landevejen og drejer fra ved Egense, hvor du kan få 
historien om den forsvundne kirke. På din vej tilbage 
til Otterup kommer du forbi Byskoven og ud på den 
grønne sti, der går en stor del af vejen rundt om 
byen.

Tak til lokalhistorisk arkiv i Otterup  
og nordfynsk.dk for lån af tekst og billeder

Historier ruten 
Fakta og folklore langs landevejen

15,8 km.

Denne rute fører dig gennem den idylliske og histor-
iske landsby, Østrup med herregården Østruplund 
og videre gennem flere små hyggelige landsbyer. 
Midtvejs kan du gøre stop på Klintebjerg Havn, 
hvor du har en pragtfuld udsigt over Odense Fjord. 
Fra havnen kan du også se øen Vigelsø, som har 
gennemgået en stor naturgenopretning, og hvor 
mange fugle holder til. Hvis du er ekstra heldig, kan 
du måske få øje på havørnen, der holder til i Odense 
Fjord.

Byens udvikling 
Otterups historie – vikinger,  
middelalder og nyere tid 

5,1 km.

På den blå rute kommer du op ad Bredgade, hvor 
både det gamle mejeri og den hedengangne Otterup 
kro lå. I byens nordvestkvarter er der fundet vikinge-
grave. Ruten går forbi kirken, der stammer fra det 11. 
eller 12. århundrede og museet, der både har tjent 
som aftægtsbolig, fattiggård og bibliotek.

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere oplev-
elser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg mellem Hold 
i hånd-ruten på 2,7 km, Byens udvikling 
på 5,1 km, Motionsruten på 9,2 km eller 
Historier ruten på 15,8 km. Her i folderen 
kan du lade dig inspirere til valg af rute og 
bruge den som en guide undervejs.

Kløverstien i Otterup har to ruter 
gennem byen og to ruter, der går 
ud i landskabet. Uanset hvilken rute 
du vælger, håber vi, at du vil nyde 
turen og de små fortællinger, du får 
undervejs på Endomondos app.
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Beboer i aftægtshuset, der i  
dag er Otterup Museum

Otterup Mejeri, Vinkelvej

Donbæks Købmandsgård

Byskoven

Mejeri

Ruteforklaring

 Hold i hånd-ruten, 2,7 km. 
 Byens udvikling, 5,1 km
 Motionsruten, 9,2 km
 Historier ruten, 15,8 km
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