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Strandengene på Avnø er vidtstrakte med laguner,
små søer og fugle i massevis. Området er fredet, og
i fuglenes yngletid fra 15. 3 til 15. 7 må du kun gå på
stierne. Mod nordvest ligger Hylteholme, Lagunen og
Svinø. På vaderne kan du opleve store flokke af gæs,
ænder og vadefugle og ofte også havørne. I vandhullerne lever flere arter af frøer og tudser.
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Sælerne holder til i Avnø Fjord året rundt og ligger
ofte på stenrevet ca. 800 meter fra kysten. Husk kikkert
og kig efter sten, der vender begge ender opad, da
sælerne ofte ligger med hoved og bagluffer løftet. I juni
kan der ligge sælunger på kysten, mens moderen er
ude og fange fisk. Hold altid en afstand på 300 meter
til sælunger på land, for ikke at forstyrre mor-barnforholdet, og 100 meter til sæler i vand.
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Naturcentret med kontroltårnet er bygninger fra
flyvestationens tid. Herfra er der en formidabel udsigt
ud over området. Med den store kikkert i tårnet kan
du se sælerne, når de ligger på stenene i fjorden.
I naturcentret er der toiletter og mulighed for at nyde
din medbragte mad.

Planetstien går fra Naturcentret og ned til kysten.
Stien er anlagt efter planeternes placering i størrelsesforholdet 1:11,8 milliarder.
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Bålhytten er et overdækket med borde og bænke
til ca. 50 personer. Der er grillrist og grillplade, gryder
og en vandhane ved siden af. Bålhytten kan bookes
gratis på booking.naturstyrelsen.dk
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Nokkeskoven er en lille skov, hvor gamle træer får
lov at ligge, når de falder, hvilket giver liv til svampe, insekter og fugle. Ved kysten findes 2 shelters og bålsted,
og du kan se tværs over Avnø Fjord til Knudshoved
Odde. På den blå rute er der et fugletårn, hvor du kan
se ud over Muldvig og Avnø Fjord.
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Fugleskjulet er etableret ved den gamle skydevold
med udsigt over Hylteholme. Her kan du opleve nogle
af Avnøs næsten 200 forskellige fuglearter.
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QR-koder med quiz og aktiviteter er opsat
på Avnø. Her kan du quizze om naturen og planeterne
i Solsystemet. Få pulsen op med aktiviteter på blå rute
og pulsen ned ved udvalgte smukke og rolige steder
på øen. Alle aktiviteter starter ved højskiltet ved indgangen til området.

Velkommen til Avnø
Avnø er et af Sjællands smukkeste steder at opleve vadefugle,
gæs, ænder og rovfugle. I fjorden holder sæler til året rundt.
Fra kontroltårnet i den gamle flyvestation, der i dag er Naturcentret, er der fuldt overblik over dyrelivet i Avnøs flade landskab. Avnøs areal er på 210 ha.
Naturtyper: Avnø består mest af eng og strandeng, men
også overdrev og lidt skov. Fra 15. marts til 15. juli er området
fredet, og det er ikke tilladt at færdes udenfor stierne. Du
bedes året rundt vise hensyn til dyrelivet og så vidt muligt
kun færdes på stierne.
Dyreliv: Udover fugle trives mange frøer og tudser i områdets vandhuller fx grønbroget tudse samt insekter som
guldsmede, sommerfugle og skovhumle. Havørn og spættet
sæl er blandt de største arter, der kan opleves på Avnø.
Der er anlagt en handicapvenlig sti fra Naturcentret og
ned til Fjorden. Handicaptoilet forefindes i Naturcentret.
Hunde skal altid være i snor. Vær opmærksom på,
at der kan være kvæg på området. Der er et fritløbs-		
areal inden pumpehuset på vej ud på Avnø.
Det er tilladt at ride på stier og langs grusstien. Der er
en pausefold ved shelterpladsen i Nokkeskoven.
Rød rute går ud forbi fugleskjulet. Blå rute går ud igennem Nokkeskoven. Begge ruter er rundturer.
Vandområdet ud for Avnø er fredet fra 1. marts til
1. august. Kortsiden viser, hvor du må ro eller sejle.
Læs mere i Naturstyrelsens digitale naturguide til
Avnø på www.nst.dk/avnoe.
Find inspiration på udinaturen.dk – Danmarks guide til
oplevelser i naturen.
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Vandområdet ud for Avnø er fredet fra 1. marts
til 1. august, hvor det ikke er tilladt at færdes i
området markeret med C. Roere må benytte
den markerede sejlrute. I område D er sejlads
tilladt med en hastighed på maks. 6 knob.
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Signaturforklaring
Statsejede arealer
Arealer uden offentlig adgang
Skov
Søer og vandhuller
Mose
Fugtig eng
Asfaltvej
Grusvej
Grøft
Dige
Offentlig ejendom
Privat ejendom
Gul rute
Rød rute - 2,5 km
Blå rute - 3,5 km
Forbindelsessti

Information
Parkering
Toilet
Søsætning af kano / kajak
Fugleskjul
Fugletårn
Udsigtspunkt (efter sæler)
Drikkevand
Fritløbsareal
Borde og bænke
Bålplads
Shelter
Pausefold
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