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Velkommen til Store Okseø
Store Okseø ligger, sammen med Lille Okseø, i Flensborg Fjord ca. 800 
meter fra kysten ved Sønderhav. Store Okseø er statsejet og åben for publi-
kum året rundt. Der er mulighed for at komme til øen via færgeforbindelse. 
Øen er med sine knap 8 hektar en spændende og smuk ø, der består af en 
høj og en lav del. På den lave del af øen er der en lejrplads, restaurant og et 
lille skibsværft, som restaurerer historiske skibe og yachter. På den høje del 
findes der åbne arealer med flotte udsigtspunkter til Danmark og Tyskland, 
høje klinter og 
en lille skov.
 Lille Okseø er ejet af Københavns lærerforening, og her må man kun fær-
des langs strandkanten.

Turforslag
Ved at følge stierne eller stranden, kan man komme øen rundt til fods. Den 
høje del af øen er forbundet med trapper til den lave del af øen. Rundturen er 
ca. 1 km. Ved højvande kan stranden være delvis oversvømmet. Gå ikke for 
tæt på de høje klinter, de kan skride og der er langt ned!

Historie
Store og Lille Okseø nævnes første gang i Kong Valdemar d. 2. Jordebog fra 
1231, hvor de er opført som kongelig ejendom: ”Oxenör minor et major”. 
På det tidspunkt var store dele af landet dækket af skove; men efter alt at 
dømme har øerne allerede dengang været an-vendt som græsningsarealer til 
kreaturer - deraf navnet Okseøerne.     
                        Store Okseø har formentlig været beboet siden 1500-tallet, 
                                                  og ejerne har ernæret sig ved landbrug, 
                                                    fiskeri, og senere ved at drive skibs- og 
                                                    bådebyggeri samt ved at drive en bevært-
                                                    ning på øen. I 1845 købte skibsbyggeren 
                                                   Lorenz Isaack øen, og i 1982 solgte familien
               Isaack øen til Miljøministeriet, Sønderjyllands
                                         Amt og Bov Kommune. I 2007 blev ejendoms- 
                                     retten overtaget af Miljøministeriet, og øen bliver i 
                               dag administreret af Naturstyrelsen, Sønderjylland i sam-
                         arbejde med forpagterne på øen.
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