Natur-tur
i dit lokalområde

Barsø

Her på overgangen mellem vinter og forår, i tiden lige før planterne begynder at
pible op af jorden, og fuglene for alvor begynder at synge forårssange, ja, der kan
naturen stadig virke lidt grå og kedelig. Mange længes efter foråret og kan næsten
ikke vente til at solen for alvor får magt og naturen grønnes. Til dem kan en tur til
Barsø varmt anbefales. En tur rundt på denne dejlige ø byder på så mange smukke
naturoplevelser, at selv den værste vintertræthed må vige:
Barsø, ligger som en perle i Lillebælt ud for Løjt Land og den er et oplagt mål for
natur-ture på denne årstid. Den friske havluft, stilheden og udsynet ud over det
omkringliggende hav er fantastisk. Øen er kun 2,5 km2 stor og er derfor
overskuelig, hvis man som halv- eller heldagsturist ønsker at se hele øen. Der er
mange forskellige turmuligheder rundt på øen. Man kan fx vælge at gå øen rundt
langs kysten (1), eller man kan vælge at følge de mange små hyggelige veje og stier
inde på selv øen (2).
For at komme til Barsø skal man sejle med en færge der afgår fra Barsø Landing.
Da Barsø ligger under tre kilometer fra fastlandet, tager turen ikke mere end 15
minutter, men ikke desto mindre er den en oplevelse i sig selv. Specielt på vindstille
dag, hvor man kan være heldig at se marsvin ude på vandet. Når man ankommer til
øen, fornemmer man straks stemningen og stilheden. Stedet er fuldstændig fri for
stress og jag. Der bor kun omkring 25 fastboende på øen og der er kun ganske få
biler. Man kan nu vælge hvilken rute man vil tage. Et lille skilt ved havnen viser de
turmuligheder der er på stedet:
1. Vælger man at gå øen rundt, vil man komme til at opleve flade, fugtige
strandenge, med små vandhuller med den sjældne strandtudse, samt et rigt og
spændende fugleliv. Stedet er yndet raste- og yngleområde for mange fugle.
Man vil komme forbi skrænter hvor digesvalerne om sommeren yngler, hvilket
har efterladt toppen af skrænterne fyldt med små redehuller. Skrænterne er
op til 15 meter høje og viser en interessant geologisk historie. På stranden
nedenfor, kan man finde mange spændende sten fra sidste istid.

Man vil komme forbi øens to spidser, Søndermaj og Nørrerevle, som går ud i vandet
som to små odder. Hvert år vokser øen her, fordi der aflejres nyt sand. Men
alligevel bliver øen ikke størrer, fordi havet andre steder ”æder” af den, specielt
på den udsatte østside. Om sommeren græsser der køer på Søndermaj og
Nørrerevle, idet områderne er fællesarealer for øens gårde, hvilket de har været i
mange hundrede år. Turen øen rundt er lang, små syv kilometer, så husk at få
forfriskninger med til turen.
2. Man kan også vælge at gå på de små veje og stier ind på selve øen. På den måde
vil man i rigt mål få set noget af det der er med til at gøre øen speciel: nemlig
de mange levende hegn. Mange af hegnene er fra gammel tid formet så de
nærmest danner et levende rækværk. Prøv at lægge mærke til hvordan grenene
visse steder er tvunget i formen, som man ønskede de skulle vokse. Man kan i
disse levende hegn, finde dansk ingefær, der om sommeren står med
karakteristiske, men giftige, røde bær. Øen er også kendt for sine ”vilde”
påskeliljer. Når foråret for alvor slår igennem kan man desuden finde masser af
smukke gule kodriver og følfod på øen.

Følfod

strandkål

Der er mange andre spændende planter på øen, her skal blot nævnes de blågrønne
strandmandstro og den spiselige strandkål. Man kan også være heldig at se rådyr,
ræv, harer og masser af mosegrise, eller rettere mosegrisehuller. Prøv at lægge

mærke til, at mange af øens marker har en speciel aflang form, der løber ned mod
kysten. Det er de såkaldte ”Løkker”. Øen er meget kuperet og en tur op på øens
højeste punkt, Gyldenbjerg, kan varmt anbefales. Herfra, 39 meter over havet, har
man en enestående udsigt ud over Lillebælt, Løjt Land, Genner Fjord, Sønderballe
Hoved, Als, Fyn og ikke mindst resten af øen. Går man langs øens små veje vil man
komme forbi mange hyggelige gårde, huse og sommerhuse, bl.a. øens gamle skole og
øens gamle smedje. Husk dog at vise hensyn, da der idag bor mennesker i husene.
Tæt ved havnen ligger Barsøhuset, der idag fungerer som lejrskole. Her findes
offentlige toiletter og affaldsstative.
Barsø er unik og smuk og vi skal derfor som gæster huske at vise hensyn, både til
de fastboende og naturen.
Infoboks: Barsøfærgen sejler både på hverdage og i week-enden. Da der kun er
plads til 24 personer om bord kan det anbefales at bestille plads på tlf.: 74617774.
Her kan du også få oplyst færgetiderne. Sønderjyllands Amt og Aabenraa
Skovdistrikt har desuden udgivet en Barsø-folder, som bl.a. indeholder
beskrivelser af øen, kort, færgetider og andre nyttige informationer. Brochuren
kan rekvireres på turistbureauer, biblioteker, Gråsten Skovdistrikt og
Sønderjyllands Amt. Folderen kan desuden downloades fra Amtets hjemmeside:
www.sja.dk.

