Rød vandrerute, 2,5 km
Blå vandrerute, 1,9 km
Grøn vandrerute, 8,7 km
Gul vandrerute, 3,2 km
Camping
Fugleliv
Borde og bænke
Information
Fossiler
God badestrand
Helleholm Vildtreservat
Mose / eng / strandeng
Skov

Rundt på Agersø
1. Agersø Naturcenter kan bookes til dagsbesøg eller overnatning af skoler/institutioner/
grupper og foreninger, der ønsker at udforske naturen og livet på Agersø.
2. Madpakkehuset er klar til alle gæster på Agersø, der ønsker at sidde indenfor og spise
madpakken. Der er informationer at ﬁnde om Agersø i Madpakkehuset, og der kan
lånes materialer, som gør turen rundt på øen endnu sjovere (kikkerter, ﬁskenet m.v.).
Madpakkehuset ligger centralt imellem Naturcentret, Agersø Hallen, legepladsen og
købmandshandlen.
3. Shelters. På marken efter Agersø Hallen står 5 shelters, som kan benyttes af alle mod
en betaling på 25 kr. pr shelter for hver overnatning. Der er grillplads og dejlig udsigt.
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4. Skansen - i daglig tale Batteriet - blev bygget under Englandskrigen (1807-1814) til
forsvar af Sjælland. I 2014 blev Skansen genopført med kanoner og plancheudstillinger af ”Foreningen for Agersøs Ve og Vel”. Se mere på Agersøportalen: www.agersoe.nu
5. Skålstenen. Ved vådområdet Enghaven ligger skålstenen, som er en stor sten med små
fordybninger, og der sandsynligvis er den ældste, kendte form for helleristninger.
6. Helleholm vildtreservat er et adgangsreguleret område, hvor du skal følge anvisninger
fra de opsatte skilte.

Færge

Eller hvad med en badetur? Du kan gå i vandet langs hele Agersø, men moder natur
bestemmer hvert år både udseendet og komforten på strandene. Badestrandene langs
vestkysten af Agersø tilbyder normalt masser af sandstrand og børnevenligt badevand
(lavt). Du kommer til stranden via Lillemadevej, Vrangsbjergvej og Strandgårdsvej.
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Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt
Du er velkommen i naturen, når du overholder Naturbeskyttelseslovens regler for færdsel
i naturen. På stranden skal hunde være i snor i tiden 1. april til 30. september, og motorkørsel er forbudt på stranden. Færdsel er ikke tilladt på dyrkede og hegnede arealer. Vis
hensyn! God tur!

