
Kære alle! 

Har du/I lyst til at komme en tur til Æbelø mandag den 8/7 kl. 9 til 16? 

 

Mødested: P-plads for enden af Lindøhoved 

Mødetid: kl. 8.50 

Ank.: Lindøhoved ca. kl. 16 

Adresse: Lindøhoved, 5400 Bogense 

Pris: 114,75 kr. 

Guide: Ulla Rasmussen fra Æbeløguiderne (22740566) 

Tilmelding: Enten pr. sms + mobilpay på 22740566 mærket Æbelø 8/7 + navn eller  

på nettet https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?back=1&seccode=oic7y43nk 

 

Guidet tur til og fra Æbelø med fantastiske historier om øen. Turen er på 14-15 km inkl. rundtur på øen. 

Medbring selv alle fornødenheder til en hel dag i naturen 

Arrangeres i samarbejde med Visit Nordfyn 

 

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen, og de indbetalte penge sendes retur til den/de, der har indbetalt 

beløbet 

 

Med venlig hilsen 

Anne Friis 

afriis@mail.dk 

21626396 

 

Su: senest søndag den 5/5 på 21626396 eller afriis@mail.dk 

Æbelø 
Vær Robinson Crusoe for en dag og udforsk den øde ø Æbelø ud for den nordfynske kyst. 

Æbelø byder på en dejlig strand, enestående natur, idyllisk skov og smukke sletter, hvor du kan se de 
mufloner og dådyr, der bor på øen nu. Æbelø var før dækket af skov, og her har også været landbrug. 
Engang boede her mere end 40 mennesker, og du kan stadig se nogle af deres huse og resterne af 
skolen. 

I dag er øen fredet, og naturen får lov til at passe sig selv. Her bor et havørnepar, der 

yngler hvert år, og du ser mange fugle og dyr på øen – husk at tage kikkert med. Æbelø 

er også en fantastisk fiskeplads hele øen rundt. Når du går tur på stierne eller langs 

kysten på Æbelø, ser du flere steder, at klinterne skrider ned i havet. Det er det 

plastiske Æbelø-ler, der gør, at jordlagene glider fra hinanden. Derfor ender en del af de 

store bøgetræer nede i havet. Her er nok at se på – pak en madkurv og tag ud på en 

dejlig vandretur! 

Forladt? Æbelø er en af de 20 danske ubeboede øer, der bliver beskrevet af forfatteren 

Christina Vorre i bogen "Forladt". Hun kalder bogen for en alternativ danmarkshistorie, 

og hun opfordrer folk til at tage på genopdagelsesrejse til de forladte øer som Æbelø. 

Skal du på genopdagelsesrejse til Æbelø og se den skønne natur og resterne af de 

bygninger, som for længst er blevet efterladt til naturen? Nyd en pragtfuld tur på 

skønne Æbelø. 

Husk - kig på tidevandstabellen og læs de gode råd  

Gode råd før turen til Æbelø 
Æbelø er en fantastisk ø, og den er et dejligt sted at besøge. Men pas på jer selv og 
forbered jer til turen ved at læse de gode råd og vigtig information, så I kan planlægge jeres 
tur så godt som muligt: 



• Du kan kun gå, ro eller sejle i egen båd til øen. Der er ikke havn. 

• Du kommer til Æbelø ved at gå gennem vandet fra parkeringspladsen på Lindøhoved og til 
Æbelø Holm (ca. 1,5 km). Når du har krydset Æbelø Holm, går du igen gennem vandet til 
Æbelø. Turen til Æbelø er ca. 4 km lang i alt. Turen rundt på øen er ca. 7 km lang. Vandreturen 
til Æbelø varer ca. 1,5 time. 

• Der er altid vand - du kan ikke gå tørskoet. Og i vinterperioden oktober-april er der koldt og 
blæsende; vi anbefaler ikke at man går til Æbelø i denne periode, med mindre man har waders 
på og derudover er øvet vandrer. Du kan se tidevandstabellen for hele 2019 ved at klikke her. 

• Du kan godt gå barfodet mellem Lindøhoved og Æbelø Holm, men du går på stenbund mellem 
Æbelø Holm og selve Æbelø. Så husk at tage sko eller sandaler på, der kan tåle vand. 

• Ridning er kun tilladt mellem 15. juli-1. marts. Max 10 heste er tilladt. Stenbunden mellem 
Æbelø Holm og Æbelø er meget svær for en hest at bevæge sig på.  

• Der er pæle i vandet, der viser vejen. Vær opmærksom på tidevandet. Når vandet er lavest, går 
det ca. til anklerne. Når det er højest, går det ca. til hofterne på en voksen person. 

• Det er en meget dårlig idé at gå til og fra Æbelø om aftenen og om natten. Når der er mørkt, er 
det umuligt at orientere sig, og der er ikke lavvandet alle steder. 

• Husk på, at Æbelø er en øde ø. I skal selv tage vand, mad og affaldsposer med - og husk at 
tage jeres affald med tilbage. 

• Overnatning på øen er kun muligt, hvis I har tilladelse fra Aage V. Jensen Naturfond. Send en 
ansøgning til natur@avjf.dk att. Linda Sønder. Bemærk, at der ikke er shelters på øen. 

• Åben ild er ikke tilladt på Æbelø. 

  

Sådan læser du tidevandstabellen: 

• Under H ser du de tidspunkter, hvor tidevandet står højest. 

• Under L ser du de tidspunkter, hvor vandet står lavest. 

• Tabellen viser, hvornår vandet er allerlavest og allerhøjest - men vandet stiger og falder 
gradvist.  

• Jo tættere før og efter lavvande du er, jo lavere vil vandet være. 

• Hvis I starter jeres tur to timer før lavvande og går retur to timer efter lavvande, vil I komme til at 
gå i relativt lavt vand hele vejen 

• Turen til øen tager ca. en time. 

 


