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Infopunkt Havn
(Toilet, butik)

Infopunkt Naturcenter
(Toilet, gratis WiFi)

Fiskeplads

Fugletårn

Gul sti 5 km

Rød sti 4 km

Blå sti 4,5 km

Grøn sti 2 km

Camping

Toilet

Midt i Lillebælt
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Tag mobilen med på tur 
Hvis du tager din mobil-
telefon med på tur, kan 
du scanne QR-koder og få 
meget mere viden om øens 
spændende historie og natur. 
Bågø Naturcenter har fri 
WiFi, og her kan du gratis 
hente en QR-scanner på 
Apple Store eller Android 
Market. 

Velkommen på 
Bågøstierne
Bågø er oplagt til en 
endagstur. En cykel- eller 
gåtur rundt på øen byder på 
pragtfulde naturoplevelser. 

På Bågø finder du fire markerede stier, 
der alle starter ved naturcenteret midt 
på øen. Stierne fører dig gennem øens 
landskaber. Der er gode muligheder 
for at tage et hvil ved et af opholds-
arealerne og nyde udsigten fra 
fugletårnene.

Langs med stierne er opstillet 
infoskilte med fortællinger om 
de lokale natur- og kultur-
historiske værdier. 

På kortet over Bågø kan 
du se de fire ruter, der er 
afmærket i landskabet med 
gule, blå, grønne og røde 
trekanter på pæle. Numrene 
på kortet markerer et infopunkt. 

Besøg Bågø Naturcenter 
I byen, midt på øen, ligger naturcenteret. Øens gamle 
lærerbolig og skole blev i 2015 omdannet til at huse 
og facilitere op mod 48 personer ad gangen. 

På naturcenteret kan du leje værelser med eget 
bad/toilet og tekøkken. Der er grej til at indfange 
og studere dyreliv, og du kan booke en naturvejleder 
på www.assens.dk/naturcenter  

Naturcenteret har en permanent udstilling om øens 
natur, og det er her, øens stier udgår fra. 

Praktiske oplysninger
Bågø ligger vest for Assens. Der er færge-
afgang fra havnen i Assens, og overfarts-
tiden er 29 min (se færgetider på 
www.baagoe.info).

Ved havnen på Bågø findes toiletter, 
kiosk, campingplads og cykeludlejning.

Husk, du er gæst på øen. 
Stierne er åbne for færdsel 
til fods. De er dog delvis 
trampestier, og derfor kan 
årstiden og plantevækst 
påvirke passagen. 
Gangbesværede og familier med 
barnevogne bør bruge de faste veje.

HUND I SNOR

Rutekort - signaturer

Bågøstierne

Vestermosen
Øens største vådområde. Mange fugle
finder yngle- og rastepladser i mosen, 
der er en del af et EU -fuglebeskyttelses-
område og Ramsarområde ’Lillebælt’. 
I forsommeren er der konstant bevægelse 
og larm over hættemågekolonien, mens 
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Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne: 
Danmark og Europa investerer 
i landdistrikterne

Assens Kommune opstiller infopunkter 
med QR koder rundt om på kommunens 
naturarealer. Her kan du med din mobil-
telefon hente viden om egnens historie 
og dens unikke natur. Se efter logoet 
og læs mere på www.assens.dk/paatur  

Scan koder og bliv klogere 



Landskab
Øen byder på rigtig mange gode oplevelser. Lystfiskeren 
kan fiske fra kysten, og børnefamilierne kan nyde de dejlige 
børnevenlige strande. Derudover byder øen på store åbne 
landskaber, småskove og lavvandede brakvandsområder.

Bågø er en flad ø. Højeste punkt, Prinsehøj, er bare 8 meter 
over havoverfladen, men har på trods af det, en flot udsigt 
ud over Lillebælt. Hertil flygtede beboerne under storm-
floden den 15. november 1872, hvor Bågø næsten forsvandt. 

Natur
Bågø ligger i et Natura 2000-område med et meget rigt 
fugleliv, som du kan observere fra de to fugletårne ved 
Vestermosen og Noret. Her kan du bl.a. se klyde, edderfugl, 
lille præstekrave og den store smukke fiskehejre.

Du kan også være heldig at se havørn, fiskeørn, blå kærhøg 
og lærkefalk, så hold øjnene åbne. Øen har også en stor 
bestand af rådyr, som ofte ses græssende på markerne. 

På strandengene finder du mange forskellige planter bl.a. gul 
snerre, engelskgræs, blåhat, strandmalurt samt strandkål. 
Med lidt held kan du se både sæler og marsvin ved kysterne.

Kultur
På sydkysten ligger de gamle fiskerhuse, hvor fiskerne 
boede og havde deres stejleplads på strandengen. Over for 
fiskerhusene findes en langdysse fra bondestenalderen. 

Øst for Nymose er der et stort fladt landbrugsområde. 
Dette område er den tørlagte Gammelmose, hvor man under 
2. Verdenskrig stadig gravede tørv. I 1960'erne blev mosen 
imidlertid drænet og lagt under plov.

‘Hestestalden’ i Bågø By huser et lille egnsmuseum med 
gamle landbrugsredskaber fra Bågø, og der er forskellige 
udstillinger om øens historie.

Bågø - midt i LillebæltBågø - midt i Lillebælt

29 min.
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