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Velkommen til
bålhuset på Avnø
Her kan du komme i læ for vejret og lune dig
ved bålet.

Avnø på din smartphone
Ved den røde bom finder du et skilt med fire
QR koder. De tre af dem linker til mobilspil,
hvor du bliver udfordret på din viden om
vores solsystem, naturen på Avnø og friluftslivet herude. Den sidste er et link til Naturstyrelsens naturguide for området.

Book bålhuset
Det er gratis og nemt at booke bålhuset. Det
foregår Naturstyrelsens hjemmeside under
”Book i Naturen”. Her kan du også tjekke, om
bålhuset er ledigt.

Billedtekst

Det er en fordel at være i god tid, fordi der kan gå
op til 10 dage fra din bookning til du får bekræftelsen. Husk at printe din bekræftelse og tage den
med på dagen. Det er din kvittering for du har
reserveret bålhuset.
Selvom du ikke har booket bålhuset, er du
velkommen til at slå dig ned. Hvis der kommer
nogen, som har reserveret huset, har de selvfølgelig fortrinsret.
BEMÆRK: Det er ikke tilladt at telte eller overnatte
i eller omkring bålhuset. Vi henviser til shelterpladsen i Nokkeskoven, hvor overnatning er tilladt
og gratis i op til 2 døgn. Shelterpladsen kan ikke
bookes, men benyttes efter ”først til mølle”-princippet.
Find andre gode steder at tage hen på
www.udinaturen.dk

Følg stien til kysten og test din
viden om planeterne i vores
solsystem.
Du finder skabet med udstyr på bagsiden af bålhuset.

Lav din mad over bålet i bålhuset.

Lån grej fra skabet
Bag bålhuset er et skab med udstyr, som frit kan
benyttes. Pas godt på det og læg det tilbage i
rengjort stand, så det holder længere og er til
glæde for flere.

Avnø Naturcenter rent praktisk
Avnø Naturcenter er åbent for alle døgnet rundt
og året rundt. Det gælder også tårnet, hvor der er
adgang på eget ansvar.

Naturen kommer først
- kend reglerne og tag hensyn
I 2002 blev Avnø fredet for at sikre et godt levested for fugle, sæler og padder. Det åbne landskab med strandenge og overdrev er en naturtype, som gennem mange år er blevet mere
sjælden i Danmark. Derfor er det vigtigt, at du
sætter dig ind i, og respekterer de regler, der
gælder for området.

Tag et kort over Avnø i foyeren og læs på bagsiden om de regler der gælder for halvøen og
Avnø Fjord.
Toiletter
På gangen til venstre finder du de offentlige
toiletter.
Affald
Smid dit affald i containerne for foden af tårnet.

Følg den røde rute og test din
viden om naturen på Avnø

Følg den blå rute og test din
viden om friluftsliv på Avnø

Læs mere om historie, natur
og kultur på Avnø i Naturstyrelsens Naturguide

AVNØ
NATURCENTER
mellem himmel & hav
www.avnoe.dk

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Avnø Safari - De fem små

I Afrika har de ”The Big Five”, men i Danmark
har vi til gengæld ”De Fem Små” både i søen, ved kysten, på engen og i luften.

Danmarks Naturkanon

De Fem Små i SØEN:

De Fem Små ved KYSTEN:

De Fem Små på ENGEN:

De Fem Små i LUFTEN

Vi har udvalgt 20 dyr fra Danmarks Naturkanon
som blev vedtaget i 2009. ”Kanon” betyder:
Rettesnor, regel, forbillede. Formålet med naturkanonen er blandt andet at udbrede kendskabet
til den danske natur og bidrage til at give os alle
flere naturoplevelser.

Bag ved Avnø Hovedgaard ligger en fin lille sø
med masser af liv både i vandet og rundt om den.
Se om du kan få øje på eller fange følgende
fem dyr:

Ved kysten syd for Avnø Naturcenter kan du gå
på opdagelse i det lave vand med rejestrygenettet.
Det er godt at have en kikkert med for at kunne
skelne sten fra sæl. Se om du kan fange eller få
øje på følgende fem dyr:

I det høje græs under en sten og jord lever en
masse smådyr. Prøv om du kan finde, fange
eller se spor efter følgende dyr:

Strandenge og overdrev tæt på fjorden er levested for mange fugle. Gå den røde rute og se
om du kan spotte disse fem undervejs:

Grøn Frø

Blåmusling

Korsedderkop

Der er stor sandsynlighed for at du kan opleve
alle 20 dyr på Avnø - dog afhængig af årstiden.

BEMÆRK:
fra 1.marts til 1. juli
må man kun færdes på
de afmærkede ruter
af hensyn til
ynglefuglene.

Du er velkommen til at gå på opdagelse efter
De Fem Små, men ikke overalt. Se på kortet, hvor
du må gå, da hele Avnø er et fredet område.
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Område, hvor du gerne
må gå uden for stierne
for at finde
De Fem Små

Lunden

Nokkeskov

Vær god ved dyrene
Husk at behandle de små dyr omsorgsfuldt, og
slip dem løs samme sted som I fandt dem.
Udstyr
Du skal bruge net, lupdåser, fagbøger og kikkert.
Det finder du i skabet bag bålhuset.
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Her er du

