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Lunden

Der er adgang til Avnø året rundt.

Lunden

I fuglenes yngletid - 15/3 - 15/7 - er færdsel på Avnø kun tilladt på rød, blå eller gul rute.

Nokkeskov

Nokkeskov

I sælernes yngletid - 1/3 - 1/8 - er sejlads forbi Avnø kun tilladt på den markerede rute.
Der er adgang til Avnø året rundt.
Fugleskjulet kan ikke passeres af hest og rytter.
I fuglenes yngletid - 15/3 - 15/7 - er færdsel på Avnø kun tilladt på rød, blå eller gul rute.
Hunde skal altid føres i snor.
I sælernes yngletid - 1/3 - 1/8 - er sejlads forbi Avnø kun tilladt på den markerede rute.

Læs mere på bagsiden.

Fugleskjulet kan ikke passeres af hest og rytter.
Hunde skal altid føres i snor.

Læs mere på bagsiden.
Signaturforklaring
Naturstyrelsens arealer

Information

Arealer uden offentlig adgang

Rasteplads

naturforklaring
Rød rute

Vandhane

Naturstyrelsens arealer
Blå rute

Information
Bålplads til fri afbenyttelse

Arealer uden offentlig adgang
Gul rute

Rasteplads
Primitiv overnatningsplads

Rød rute

Vandhane

Blå rute
Gul rute

Søer og vandhuller

Al færdsel og ophold
på Avnø og Avnø Fjord
sker på eget ansvar.

Pausefold

Områder med lavtstående vand

Bålplads til fri afbenyttelse
Søsætning af kano/kajak

Fugtigt område

Primitiv overnatningsplads
Udsigtstårn

Søer og vandhuller
Fritløbsområde for hunde med ledsager

Pausefold

Områder med lavtstående vand
Hunde skal føres i snor på hele området

Søsætning af kano/kajak
Godt sted at se sæler

Fugtigt område

Udsigtstårn

Sejlrute
for roere

Svinø

Fugleskjul

Sejlrute
for roere

C
Svinø
Avnø Røn

j

Pumpestation

Haven

Tudsesø

j

Pumpestation

j
ve

Avnø
Naturcenter

Avnø
Naturcenter

ve

j

Gåsesø

Klydesø

ve

nø

C
Avnø

Klydesø

Avnø
Naturcenter
Haven

Mulvig

Ophold og færdsel
på Avnø
Tudsesø

Nokkesø

Naturcenteret:

Færdsel

Der er fri adgang til naturcenteret med indgang for foden af
tårnet året rundt, døgnet rundt. Her finder du:

På land:

•

Toiletter, varmt og koldt vand

•

Mulighed for at spise medbragt mad

•

En åben udstilling om Avnø

• er adgang
En fantastisk
udsigt
fra tårnet
Der
til Avnø året
rundt.

I fuglenes yngletid – 15. marts til 15. juli – er færdsel kun tilladt
på rød, blå og gul rute.
LundenHunde er velkomne - men altid i snor!
Nokkeskov
Løse hunde med ledsager er tilladt i fritløbsområdet nord for
Pumpestationen.

Det er tilladt at cykle og ride på blå og gul rute. Rød rute er kun
tilgængelig for cyklister og ryttere langs kysten, da fugleskjulet
Tårnet:
I sælernes yngletid - 1/3 - 1/8 - er sejlads forbi Avnø kun tilladt på den markerede
rute.
kun
kan passeres til fods.
Der er fri adgang til tårnet - på eget ansvar.
I fuglenes yngletid - 15/3 - 15/7 - er færdsel på Avnø kun tilladt på rød, blå eller gul rute.

Rappelling
og klatring
kun tilladt
aftale
Fugleskjulet
kan ikke er
passeres
af hestefter
og rytter.
med Avnø Naturcenter.
Hunde skal altid føres i snor.

Bålpladser:
Læs mere på bagsiden.

Der er bålpladser tre steder på Avnø:
I “Haven” øst for hangaren, ved shelterne i Nokkeskoven
og nord for naturcenteret - ud for naturskolen.
Bålpladserne ud for naturskolen er forbeholdt gæster i skolen,
men kan benyttes af andre, når de er ledige.

klaring

Overnatningspladsen i Nokkeskov:

styrelsens arealerI Nokkeskoven findes en
Information
primitiv overnatningsplads med to

shelters, muldtoilet, borde
og bænke samt tre bålpladser med rist.
r uden offentlig adgang
Rasteplads

ute

e

te

De kan benyttes frit og Vandhane
kvit i maks. to nætter efter “først til mølle”princippet.
Bålplads til fri afbenyttelse
•
Det er tilladt at opstille telte eller bygge bivuakker
Primitiv overnatningsplads
i området omkring
shelterne.

g vandhuller

•

der med lavtstående vand

Det er tilladtPausefold
at samle brænde i skovbunden - men
Søsætning
af kano/kajak
levende træer og buske
må ikke beskæres.

Udsigtstårni “Lunden” - den lille skov langs
Hent også brænde
kysten på vejFugleskjul
mod Nokkeskov.
sområde for hunde med ledsager

t område

•

Det er tilladt at ride i vandkanten mellem de to søsætningssteder
for kano og kajak.
Overnatning i telt er tilladt - men kun på shelterpladsen i Nokkeskoven eller efter aftale med Avnø Naturcenter.
Det er ikke tilladt at overnatte i autocamper eller campingvogn.

Til vands:
I sælernes yngletid - 1. marts til 1. august - er der adgang forbudt i
området markeret med C på kortet herunder. Undtaget er roere,
der må sejle i den markerede sejlrute øst om Avnø Røn.
Brætsejlads, vandscotere samt wind- og kitesurfing er ikke tilladt
i hele det fredede område i Avnø Fjord markeret med C og D på
kortet.
I området markeret med D er sejlads tilladt med maks. 6 knobs fart.
Fiskeri er tilladt i hele området. Dog ikke nedgarn og harpunfiskeri.
Adgang forbudt på Avnø Røn året rundt.
Sejlrute
for roere
C

HestefoldenGodt
kansted
benyttes
skal føres i snor på hele •området
at se sælersom shelterne
- maks. to døgn.
•

Vand hentes ved naturcenterets P-plads.

•

Shelterne kan ikke reserveres.

•

Kørsel til pladsen er ikke tilladt.
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