Landskabet – naturen – planter og dyr

Praktiske Oplysninger

Barsø byder på et typisk østdansk bakkelandskab. Under den
sidste istid aflejrede isen sand, ler, grus og sten, og derfor
finder du på Barsø sten fra hele Norden. Øen er en perle for
naturelskeren. Der er bakker og lavninger, fugtige flade
strandenge og kysten, der byder på stenede strande og høje
skrænter, afløst af tanger med det fineste sand.
Det er en ganske speciel og fredfyldt oplevelse at bevæge
sig rundt på Barsø ad de smalle grusveje, omkranset af
levende hegn. Asketræer, brombær, hyld, slåen, kaprifolie,
tjørn og vilde stikkelsbær slås om pladsen og giver gode
levemuligheder for et rigt varieret fugleliv. På øens østkyst, i
de stejle skrænter på Øster Klev, holder digesvalerne til. At
iagttage deres flyvefærdigheder fra forår til efterår er en ren
fornøjelse. At øen også har et rigt plante- og dyreliv er alt
sammen med til at give en god naturoplevelse.

Barsø ligger i Lillebælt kun 2,75 km fra fastlandet ud for
Løjt Land nord for Aabenraa.

Lystfiskeri
Barsø er en perle for lystfiskere, som fisker efter havørred,
hornfisk, torsk og fladfisk fra kysten. Man kan altid finde et
sted med læ langs kystskrænterne, enten på den ene eller
anden side af øen, som ikke er større, end at man hurtigt
kan flytte sig til et nyt sted. Der er områder med åben kyst
med dybt vand under land, og områder med mere flad bund.

Stier
Med de korte afstande og de mange hyggelige veje og stier,
er der gode muligheder for at komme rundt på øen. Ved
færgelejet er der plancher med oplysninger om øens historie
og natur.
1

Gyldenbjerg
Den nordvestlige del af øen, med Gyldenbjerg som højeste punkt, er meget bakket. Gyldenbjerg er 39 m over
havet, og herfra kan man nyde den smukke udsigt over
hele øen, se over til Løjt Land og tværs over Genner
bugt til Kalvø.

2 Nørrerevle

Nørrerevle er en sandrevle på øens nordspids, hvor der
hvert år lægges land til øen, men denne tilvækst udlignes, da havet samtidigt tager store bidder af især østkysten. Om sommeren kan man opleve et rigt blomsterflor, og særligt på Nørrerevle vil man i maj-juni kunne
opleve et helt hvidt tæppe af blomstrende kornet stenbræk, som afløses af andre blomstrende urter i løbet af
sommeren. Hver måned har sin egen farve på Barsø.

3

Søndermaj
På sydspidsen, Søndermaj, sker der også en tilvækst på
de flade, sandede strandenge. Her – og på Nørrerevle plejes arealerne af græssende kreaturer, som er med til
at bevare den særprægede natur. Er man på revlerne
en lun forårsaften, vil man kunne høre den meget
sjældne og fredede strandtudse kvække. Strandtudsen
yngler i de lavvandede vådområder, og hele sommeren
vil man kunne se de mange haletudser i vandhullerne.

Øen er på 250 hektar. En tur langs stranden rundt om øen
er på små syv kilometer.
Der er færgeforbindelse til øen, som tager ca. 15 minutter,
og sejlplanen kan ses på: Barsoefaergen.dk eller på denne
QR-kode.

Ved færgelejet findes der offentlige toiletter og containere
til affald og flasker.
Der er en hjertestarter på øen. Den findes ved toiletbygningen nær færgelejet.
I lystbådehavnen er der plads til ca. 10 gæstesejlere.
Barsø har også sin egen hjemmeside, hvor du kan læse
meget mere om øens faciliteter og smukke natur:
www.barsø.dk
På øen er der flere overnatningsmuligheder, bl.a. Bed and
Breakfast og udlejning af ferielejligheder.

Gæst på Barsø




Øboerne passer på deres ø. Som gæst skal du gøre det
samme.
Brug affaldsstativer og flaskecontainere.
Bræk ikke grene af i de levende hegn.
Glæd dig over de vilde blomster, men lad dem stå, så
de kommer igen til næste år.
Teltslagning er kun tilladt efter aftale med lodsejeren.
Tænd ikke bål uden forudgående aftale.
Gå ikke ind i vådområder. Her ligger mange fugle på
æg.
Hav altid hunden i snor.



Hold dig til de viste stier.








Læs mere om Barsø i den digitale guide på
www.aabenraa.dk under Borger/Natur og Miljø/Natur/Friluftsliv.
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