De store skrænter

Toppet skallesluger, han
Kyst og sten
Store Okseø er en del af en større moræneaflejring af ler, sand,
grus og sten fra sidste istid. Øens kyster er præget af havets
nedbrydning og opbygning med flotte klinter flere steder. Mod
nord er der etableret en mindre kystsikring af strandvolden, der
beskytter strandengen ind mod Sønderhav. Læg mærke til de
store sten ude i havet syd for Store Okseø, der viser hvor langt
ude i havet kystlinjen har været. På øen er der to særlige geologiske seværdigheder: Den lyse kalkstribe nederst i klinterne mod
syd, og sandstenene ved det nordvestlige hjørne af øen.

Der er adgang til øen via en lille færge, som afgår fra
broen i Sønderhav. Færgetider oplyses på infotavlen ved
broen eller på hjemmesiden: www.storeokseoe.dk
Færgeoverfarten samt stierne på øen er generelt ikke handicapegnede.
Hunde skal føres i snor overalt på øen, med mindre andet
er aftalt med forpagterne.
Øen har en lille lejrplads, som er åben i sommerhalvåret.
Ønsker du at overnatte skal du kontakte øens forpagter på
info@storeokseoe.dk eller på tlf. 74 67 87 66.
Besøgende har mulighed for at købe mad og drikke på
øens restaurant.

Store Okseø

Store Okseø administreres af
Naturstyrelsen - Sønderjylland, tlf. 72 54 30 00,
e-mail: SDJ@nst.dk.
Serien »Vandreture« er foldere over udvalgte
naturområder. De kan fås på biblioteker og
turistbureauer, samt ved indgangene til mange
af områderne. Se også naturstyrelsen.dk

Sandstenene
Kulturlivet
På Store Okseø holdes der af og til kulturelle arrangementer, som
annonceres på infotavlen ved broen ved Sønderhav, på øen, eller
på hjemmesiden: www.storeokseoe.dk.
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Dyr og fugle
Der findes ingen større vildtlevende dyr på øen. Forpagterne har
dog enkelte husdyr gående; undgå at stresse eller at fodre disse.
På øen raster og yngler et antal fugle, f.eks. bjergand, rødben og
toppet skallesluger. Tag derfor specielt hensyn til fuglene i yngletiden fra 1. april til 15. juli.
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Store Okseø ligger, sammen med Lille Okseø, i Flensborg Fjord
ca. 800 meter fra kysten ved Sønderhav. Store Okseø er statsejet
og åben for publikum 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 færdes langs strandkanten.

Fugle-rasteplads

Bjergstien

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!
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Høj-øen

Signaturforklaring
Sti
Privat
Trappe
Løvskov
Eng
Strand
Statsejet ejendom
Færge
Udsigt
Badestrand
Lejrplads
Restaurant
Information

Højpynten
18 m

Skoven

De store skrænter

Den hvide stribe

0

100

200 m

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 anvendt som græsningsarealer til kreaturer - deraf
navnet Okseøerne. Store Okseø har
				
formentlig været beboet siden		
			
1500-tallet, og ejerne har er-		
			
næret sig ved landbrug, fiskeri,
Halen
				
og senere ved at drive skibs- og
		
bådebyggeri samt ved at drive en
			
beværtning 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 ejendomsret		
ten overtaget af Miljøministeriet, og øen bliver
		
i dag administreret af Naturstyrelsen - Sønderjylland i
samarbejde med forpagterne på øen.

