
Agersø 

Lokaliteten og adgangsforhold 
Øen ligger ud for Stigsnæs ved Skælskør og har færgeforbindelse til Stigsnæs  14 – 16 
gange dagligt, turen varer 15 minutter. Agersø er knap på 7 km2.  Rundt om ligger 
vådområder tæt på i form af Fedte Sø og vejlen Helleholm, der strækker sig langs den 
østlige del og går ud i Agersø Sund. Her er strandeng. De sidste to km ud til Helleholm Fyr 
skal foregå til fods, området kaldes Skagen. Helleholm Vejle er vildtreservat med 
jagtreguleringer og færdselsforbud i fuglenes yngletid. 
Lokaliteten Agersø er i DOFbasen inddelt i 18 områder. 
 
Fuglene 
På vestsiden af Agersø ligger det store rørskovsområde Vestermosen, der i de våde år 
bl.a. huser ynglende Rørdrum, Rørhøg, Vandrikse og almindelige 
rørskovsfugle.  Strandengsområderne og lagunesøerne på øens nordlige dele op mod 
Egholm rummer året rundt et rigt fugleliv med mange rovfugle, gæs, ænder og vadefugle. 
På Helleholm yngler Edderfugle, Sølvmåger, Svartbage, enkelte Terner og Klyder, og der 
raster bl.a.  mange forskellige vadefugle, 129 er registreret indtil august 2021.  Millioner af 
landfugle trækker om efteråret over Omø og Agersø, og nogle raster på Agersø på deres 
vej sydpå.  Det meste af Agersø er udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde. 

På de centrale dele af Agersø drives fortsat en del agerbrug og her bor to ringmærkere, 
der er vigtige for det høje antal forskellige registrerede arter, nemlig 184 indtil august 2021. 
Der bliver observeret og ringmærket det meste af året, de fleste observationer forekommer 
i april måned. Byen Agersø er omgivet af agerland, og både sjældne sangfugle, falke og 
vadefugle, især Rødben, Skeænder, Toppede Skalleslugere og Edderfugle samt flokke af 
Stære har været forbi. 

Andre informationer 
Øens tidligere landsbyskole er genåbnet i 2015 som Agersø Naturcenter, hvor det er 
muligt at få viden om naturen. Her er link til deres hjemmeside: Agersø Naturcenter. 

 Fra Agersø Skanse er en fin udsigt over Omøsund. Dette sted har historisk interesse, idet 
her var et batteri under krigene mod England i starten af 1800-tallet. Her vil det være nemt 
at finde et punkt til at opstille sit teleskop.   

 

http://www.agersoenaturcenter.dk/

