FÆRDSELSREGLER FOR ÆBELØ
OG ØVRIGE ØER
NORDRE BRÅD
Fyret

ØSTERHOVED
Æbeløgaard
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GENERELT
• På øen må du færdes fra kl. 6 morgen til solnedgang. Du
må færdes på de anlagte veje og markerede stier der fremgår af kortet. Langs vandet på stranden må man færdes
døgnet rundt.
• Hunde skal holdes i snor.
• I fuglenes yngletid, 1. marts - 15. juli, må du ikke gå i land
på Dræet eller gå udenfor vejen på Æbeløholm. Drætlingen
er lukket for offentligheden 1. marts - 1. september.
• Du må ikke fjerne planter, svampe og dyr og dødt ved/træ –
og dermed ikke samle brænde.
• Jagt er forbudt på alle øer og i en zone på 100 meter omkring.
• På grund af vandets lave temperatur og dermed risiko for
voldsom nedkøling fraråder vi gående færdsel til øerne i
perioden 15. september til 15. maj.
RIDNING
• Ridning er tilladt, hvis følgende retningslinjer overholdes:
• Al ridning til Æbelø kræver forudgående tilladelse fra AAGE
V. JENSEN NATURFOND. Ansøgningsformular findes på
hjemmesiden.
• Ridning over Æbelø Holm og Brådet skal ske på vejen.
• Det er tilladt at ride på anvist rute på Æbelø. Ridning på
Æbeløs øvrige stier og Sletten ved Æbeløgård er ikke tilladt. Følg retningslinjer på opsatte piktogramskilte.
• Der gives kun tilladelse til 1 gruppe på maksimalt 10 heste
per dag.
• Vis hensyn til vandrere på ruten: Gå ned i skridt og hold til
højre. Stop eventuelt op og giv plads.
ORGANISEREDE TURE
Organiserede og guidede ture kræver forudgående indhentet tilladelse i AAGE V. JENSEN NATURFOND. For at sikre de
bedste naturoplevelser for alle gives kun et begrænset antal
tilladelser.
OVERNATNING
I en årrække har det været muligt at søge en særtilladelse til
at overnatte på Æbelø. Det er ikke længere muligt. Det har
vist sig at give store udfordringer. Telte er slået op ulovligt i sårbare naturområder, anvisninger med bål er ikke
overholdt, og store mængder affald er blevet efterladt.
Samlet set er belastningerne på naturen, dyrelivet og
fuglelivet blevet for store.

HUSK
• Du starter med at gå 1,5
ÆBELØ
km gennem vand til Æbelø
Holm. Ruten er markeret
med pæle. Vær forberedt og
gå ved lavvande – frem og tilVe
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bage! Se højvandtabellen i den
n
lukkede informationstavle her på
Lindøhoved eller læs på www.visitnordfynsturist.dk. OBS. Kraftig blæst
fra nordlige vindretninger medfører forhøjet vandstand. Overvej fodtøj. Tænk på
hjemturen! Det er ikke ufarligt.
• Giv agt for nedfaldende grene. På dage med blæst
kan det være livsfarligt at færdes i naturskoven.
• Turen til Æbelø er 4 km. Æbelø rundt 7 km. Turen i alt er
på 15 km.
• Husk mad og drikke til turen - drikkevand er ikke tilgængeligt.
• Der er ikke toiletter på Æbelø, så medbring papir og en lille
spade.
• Vis hensyn og respekter dyre- og plantelivet på øen. Vær
særlig opmærksom i fugle og pattedyrs yngletid.
• Hold naturen ren - tag dit affald med hjem og efterlad så få
spor som muligt. NB Hundeposer er til byområder.
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Æbelø med øer omgivet af vadehav er
unik i dansk sammenhæng. Med Æbeløfredningen er der også givet muligheder for at opleve denne natur. Et sæt
af regler tjener til, at alle får den gode
oplevelse, uden at naturen forstyrres
eller ødelægges unødigt.
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Riderute
Anbefalet rundtur
Sti
Skov
Lysåben natur
Strand
Udsigtspunkt

Bemærk, overtrædelse af regler kan medføre politianmeldelse.
P-pladsen rummer plads til ca 40 biler.
Er p-pladsen fyldt op har Æbelø allerede mange besøgende
og vi opfordre til at besøge andre naturområder.

Parkering
BRÅDET

KONTAKT
AAGE V. JENSEN NATURFOND

Mail natur@avjf.dk
Telefon 33 13 21 45
Nordfyns Kommune
Tilsynsmyndighed
Telefon 64 82 82 82

God tur!
ÆBELØ HOLM

1,5 KM FRA PARKERING
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