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store naturværdier

Landskab og geologi
Hjarnø’ s navn kommer af det olddanske ”hiarni”, som bety-
der terrænforhøjning. Hjarnø er da også en flad moræneø 
dannet under sidste istid. Siden har havet bearbejdet kysten 
og formet øen.

Fortidsminder
Øst for lagunesøen ved Hjarnø Odde findes en samling på 
10 skibssætninger,  gravmonumenter fra vikingetiden.
Hver enkelt skibssætning er sat i kampesten, der danner 
omridset af et skib. Overleveringer hævder, at kong Hjarne 
er højsat her med sine mænd.

Danmarks næstmindste kirke
Besøg kirken, læg mærke til hvordan vikingehistorien er 
taget med ind i kirken.

Natur
Hele nordkysten af Hjarnø er et stort sammenhængende 
strandengområde. Her findes et spændende planteliv af 
salttålende arter som f.eks. strandasters, hindeknæ og 
kveller.
Hjarnø er en del af et stort internationalt beskyttelsesområ-
de for kystfugle. Strandengene er en vigtig rasteplads for et 
stort antal trækkende ænder, terner og vadefugle. I yngleti-
den har bl.a. havterner, hættemåger og stormmåger kolonier 
på strandengene.
Størstedelen af Hjarnø Odde består af en tør, sandet 
strandfælled. Øst herfor, og ind mod lagunesøen, findes 
lavtliggende strandenge og -overdrev. Også her er der et rigt 
fugleliv, bl.a. en stormmågekoloni.
Den øvrige del af Hjarnø er åbent landbrugsland med kun få 
hegn. Hjarnøs eneste skov ligger centralt på øen og er kun 
på ca. 4 ha.

Færdsel og ophold
Med de korte afstande er Hjarnø ideel for vandreture. Langs 
de afmærkede ruter er der flere steder opstillet borde og 
bænke for kortvarigt ophold.
Overfor Hjarnø gamle skole er der i skolehaven indrettet et 
større opholdsareal og et overdækket madpakkeskur. 
Grill din medbragte mad her, eller besøg cafe ”Den gamle 
Smedie”. En overnatning på campingpladsen fuldender 
besøget.
Hjarnø Odde er åben for dagophold, campering er ikke 

tilladt. Fra Odden er der fin udsigt over Hjarnø Sund til 
Hundshage og Tønballegårds skove og gode bademulighe-
der, men pas på - her bliver hurtigt dybt.

Vær varsom
Hjarnø er et lille samfund med store naturværdier.

Derfor
-  respekter beboernes ret til privatliv
-  benyt de afmærkede stier
-  undgå færdsel gennem have og gårdsplads, og på land-
brugsjord
-  gå udenom fuglekolonier
-  tag ikke ophold i nærheden af reder eller unger
-  hunde skal føres i snor
 
Ved hensynsfuld færden er du med til at værne
om naturen til glæde for dig selv og andre.

God tur!
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Skolehaven

Den gamle Smedje

Oplevelses-ruter på Hjarnø


