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Fredningskendelsen fastlægger:
• Du må færdes på stranden døgnet
rundt, men du må ikke overnatte uden
tilladelse. Fra kl. 6 til solnedgang må
du også gå på de markerede veje, der
er på kortet, og på udyrkede arealer
uden hegn.
• Hunde skal føres i snor på Æbelø.
• I fuglenes yngletid (1. marts -15. juli) må
du ikke gå i land på Dræet, eller gå uden
for vejen på Æbelø Holm.
• På Drætte Holm er der i fuglenes yngletid 1. marts til 1. september lukket
for adgang.
• Du må ikke fjerne planter, svampe, dyr
og dødt ved.
• Åben ild er ikke tilladt på Æbelø.
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Brådet

Husk:
• Du skal gå ca. 1,5 km gennem vand. Hold
derfor altid øje med tidevandet. Se
højvandstabellen på Lindøhoved eller
læs på www.nordfynsturist.dk, inden
du går.
Kraftig blæst fra NV = høj vandstand.
• Der er ikke mulighed for transport.
• Husk mad og drikke til turen.
• Husk fodtøj til gåturen i vand.
• En tur til Æbelø er på 4 km.
• En tur rundt om Æbelø er på 7 km.
• Vær med til at værne om den særlige
natur, og tag dit affald med hjem.
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Rester af et udskibningssted fra
1930’erne, fra sten og grus i
strandvoldene til bygning af den
gamle Lillebæltsbro.
En tredjedel af skoven var inden
fredningen tilplantet med grantræer – de er nu fjernet, og skoven
skal gro til naturligt.
Det plastiske ler bevirker, at blokke af klinten skrider ned mod havet i store trappetrin. Bøgetræerne følger med og gror videre.
Øens havn fra 1930 til 1960’erne,
hvor der boede mange mennesker
på øen.
En del af skoven blev fredet i 1924.
Døde, væltede træer får lov at ligge.
Et stort vildæbletræ (skovabild)
som sammen med andre skovabild har givet øen sit navn. I kong
Valdemar II’s Jordebog fra
1200-tallet kaldes øen Æblæø, senere Abløe og Ebleøe.
Geologisk berømt klint med en flot
foldning af Æbelølerets mørke og
lyse lag.
De ældste dele af Æbeløgaard er
bygget o. 1680.
Øens fyr blev bygget i 1883 i bornholmsk granit og er 18 m højt.
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Navigationsvejledning
Kør mod Lindøhoved 60,
5400 Bogense og fortsæt
til p-plads.

