Velkommen til Vigelsø
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Fodermesterhuset rummer udstillinger samt
møde- og opholdsfaciliteter. Udstillingerne oplyser om
øens natur og historie, og fortæller om naturgenopretningsprojektet på Vigelsø.

I 1990 købte Miljøministeriet Vigelsø for at gennemføre et
stort naturgenopretningsprojekt. Vigelsø er i dag udpeget
som habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og er desuden en
del af Odense Vildtreservat.
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Vigelsø naturskole drives af Kerteminde-

Areal: 131,9 ha.

Odense- og Nordfyns Kommune i bygninger ejet
af Naturstyrelsen. Naturskolen kan bookes via
http://www.fjordensdag.dk/
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Fugletårnet Det er ikke tilladt at færdes på den
sydlige del af øen, men fra fugletårnet har du udsigt
over Odense Fjord Vildtreservat. Her sikres raste-, fouragerings- og yngleområder for et væld af vandfugle,
som knopsvane, havterne og edderfugl. Strandengene
er levested for både plante- og fuglearter, og vandstanden opretholdes kunstigt af diget, der omgiver den
sydlige del af Vigelsø.

4

5

Bevoksning: Salttålende plantearter som strandkvan, lægekokleare og strandmalurt. Skoven bidrager til produktionen af
”rene” frø – en såkaldt frøproduktionsskov – på grund af dens
isolerede placering.
Dyreliv: På strandengene ses klyde, hjejle, sortklire, stor regnspove samt vinterfuglen hvidbroget snespurv. Desuden mange
andefugle samt stor og toppet skallesluger og både havørn,
vandrefalk og høgefugle søger føde blandt småfuglene.
Man kan enten selv sejle til Vigelsø eller tage færgen 		
Lunden. Læs mere om Lunden på: www.fjordensdag.dk.

Planetstien begynder ved Naturskolen og har ret-

Der findes to fortøjningspladser på øen – se kortet.

ning mod nord gennem skoven. Hver planet i vores
solsystem er repræsenteret ved en rød pæl, og
afstandene mellem planeterne, er vist i afstanden mellem de røde pæle.

Du er velkommen til fods på den nordlige ende af 		
Vigelsø. Det er derimod ikke tilladt af færdes på sydøen
hele året.

Fugleskjulet på den gule vandrerute ligger lidt

Der findes en primitiv overnatningsplads tæt ved
Odden. Denne kan frit benyttes til overnatning én nat.

anonymt, men helt ideelt. Herfra kan du nyde den flotte udsigt over Gåsebadet, og samtidig opleve det rige
fugleliv, der især samles her, når vinden er i vest.
6

Vigelsø

Skoven Midt på øen er der udlagt 25 ha skov. Det
meste er egeskov, da egen er Danmarks mest salttålende træart. I skoven findes dog også andre træ- og
buskarter, der skaber en varieret skov. Mosehornuglen
jager her om natten og der findes en fast bestand af
fasaner, hare og rådyr.
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Odden på den nordlige del af Vigelsø strækker sig
langt ud i fjorden. Odden er kunstigt anlagt i 1921 for at
forhindre at sejlrenden ind til Odense sander til. På østsiden kan fugle søge efter slikkrebs, børsteorme, snegle
og muslinger på vaderne.
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Det tidligere dige blev anlagt i forbindelse med

Hunde er velkomne og skal altid føres i snor.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide til Vigelsø på
nst.dk/vigelsoe. Find inspiration på udinaturen.dk –
Danmarks guide til oplevelser i naturen

Vigelsø

inddæmningen af Sydøen. Størstedelen af diget ligger
nu hen og vil med tiden blive skyllet væk og udvikle sig
til stenrev på fjordens bund.
www.naturstyrelsen.dk
Tlf. 72 54 30 00
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Information/ Udstilling
Toilet
Bålplads
Primitiv overnatningsplads
Lejrplads - skal reserveres
Parkering
Fortøjningsplads
Drikkevand
Afmærket rute

Dige vedligeholdes ikke
Dige vedligeholdes
Skov
Eng
Strandeng
Overdrev / græs
Privatejet areal med offentlig adgang
Vand
Adgang forbudt hele året
Færdsel forbudt fra 1.4 til 15.7

Fugletårn

Vigelsø Kalv

Sti

Odense Fjord

Østerhoved

Signaturforklaring

n

Engstie

Gåsebadet

ej

rkv

a
l. M

1 km

