
Omø er en lille idyllisk ø på omkring 4,5 km2 med 
11,6 km kystlinje, der ligger i Storebælt. Du kommer 
til øen med færge fra Stigsnæs Havn ved Skælskør. 
Den smukke sejltur tager 50 minutter, hvor der er 
mulighed for at slappe af i salonen eller på dækket. 
Du kan endda være heldig at se marsvin hoppe op 
ad havet tæt ved færgen undervejs på turen.

Vi er 166 øboere, som fortrinsvis bor i de to små byer 
Kirkehavn ved havnen og Omø By, der ligger midt 
på øen. Vi har ry for vores gæstfrihed, venlighed 
og hjælpsomhed. På Omø er der hilsepligt, og det 
betyder, at du bliver mødt af venlige vink eller nik, 
så snart du lander på øen. 

OMØ

Fyrtårnet
i Storebælt

Velkommen til ...

SPISESTEDER

l Omø Perlen

l Café Loen

l Hos Marlene
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BUTIKKER

l Q8 Marine Service

l Genbrugsbutikken

l Hos Marlene

l Let Køb
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SEVÆRDIGHEDER

l Historiens Hus

l Fyret

l Skolen

l Kirken

l Bondebyen

l	Etas Atelier 
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OVERNATNING

l Omø Campingplads

l Feriehytter Omø Perlen

l Økofeen

l Minilejligheden

l Bethania

l Valtersgård

l Søgaard Overnatning
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ANDRE FACILITETER

	 Cykler

	 Handicaptoilet

	 Toiletter

	 Legepladser

	 Borde & Bænke / Picnic-områder

 Gode fiskesteder

ANDET

l Traktorbussen

l Lystbådehavn

l Færgen
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GODE GÅTURE

På Omø findes der forskellige vandreruter  
– både for lange og korte ben. Bemærk at ruterne 
ikke er afmærket i naturen.

 Cirka 4 kilometer
 Cirka 5 kilometer
 Cirka 10 kilometer 

Se beskrivelserne af de forskellige ruter på:  
www.omoe-net.dk

FAKTA OM ØEN

· Omø udtales Om'Ø og ikke O'mø

· Omø er 4,5 km2 med en kystlinje på 11,6 km.

· Skovbanken er højest punkt på 24 m over havet

· Omø Skole, der er 160 år gammel, har 8 elever  
fra 0. - 6. kl. 

· Omø Færgen sejler fra Stigsnæs til Omø 8 gange 
dagligt

OBS: Det er en rigtig god ide at tjekke åbningstider, 
da de kan være sæsonafhængige.

SPISESTEDER

Omø Perlen · www.omøperlen.dk 
Frokost og aften 
Søvej 2  5819 9014

Cafe Loen og Galleri · cafe.loen@live.dk
Frokost og gammeldaws isvafler 
Husmandsstræde 15  5299 9818 

Hos Marlene – Kaffe og kage på udvalgte dage 
Pilegården, Ørevej 40  2239 2109

BUTIKKER

LET-KØB
Dagligvarer, apotekervarer, tips og lotto, post.
Fyrvej 13  5819 9003 
Åbningstider: Se opslag på øen eller på omoe-net.dk

Q8 Marine Service 
Benzin, Diesel, Campinggas, Olie, Brænde og  
reservedele. På Omø Havn  2441 2948

Havnens Genbrug  
Gå på skattejagt – og gør en god handel! 
Omø Havnevej 105A  2480 8124 
honey.dannica.efeu@gmail.com 

Hos Marlene 
Gårdbutik med både nyt, brugt og hjemmelavet
Pilegården, Ørevej 40  2239 2109

Vejboder findes rundt omkring på øen med bl.a.  
æg, Omø-kartofler, grøntsager og hjemmelavet 
marmelade.

OVERNATNING

Omø Campingplads på  
Omø Havn
Jesper Hansen  2441 2948

Omø Lystbådehavn
Jesper Hansen  2441 2948

Omø Perlen · www.omøperlen.dk
Feriehytter med eget bad samt 
tekøkken. Søvej 2  5819 9014

Økofeen
www.oekofeen.dk 
Bed & Kitchen  
samt mulighed for  
teltplads i haven  2053 2512

Minilejlighed med havudsigt
Langeklinten 22  5819 9183

Bethania Omø
www.bethania-omoe.dk
Værelsesudlejning
ireneastrup@outlook.dk  2627 5243

Valtersgård · cafe.loen@live.dk
Dobbeltværelser med adgang til bad og toilet. 
Der tilbydes fuldpension
Husmandsstræde 15  5299 9818 

Søgaard Overnatning 2 sommerlejligheder.
Dragesvej 24, Kontakt Dennis Hansen  2891 8399 
Dennis.Folkersen@gmail.com 

SEVÆRDIGHEDER

Historiens Hus - Oplev Omøs historie før og nu. 
Husmandsstræde 13 
gitte.lunding@gmail.com  5091 4137

Kunst i Etas Atelier, Søvej 14  9188 2392

Omø Skole fra 0.  - 6. kl.  
Hvis du vil give dit barn den bedste skolestart, 
så er Omø Skole et godt bud.
Hør mere på  5819 9180 eller se på omoe-net.dk

Omø Kirke, Omø Havnevej 7.
Åben alle dage fra kl. 8 – 18. Folder om kirken i våbenhuset. 

Omø Fyr

Bondebyen Omø by

Omø Perlen  
Restaurant, feriehytter og minigolf
Søvej 2  58 19 90 14 
www.omøperlen.dk

Omø Lystbådehavn og Camping
Havnefoged Jesper Hansen 
 58 19 90 90 
jesha@slagelse.dk

Download appen »Radius 25« for flere 
oplysninger om øens mange andre  
muligheder

Q8 Marine Service  
– Benzin, Diesel, Campinggas, Olie,  
Brænde og reservedele
På Omø Havn  24 41 29 48

Tag færgen til Omø
Se sejlplan og køb billet på 
aofaerger.slagelse.dk

Folderen er udgivet af Omø Beboer- & Grundejerforening med støtte fra Slagelse Kommune samt lokale annoncører
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HØJESTE PUNKT

På den østlige side af øen får du det bedste overblik 
over hele Omø fra Skovbanken, der er øens højeste 
punkt med sine 24 meter over havet. Herfra kan du se 
ud over havnen, landsbyen med kirken, søen, mosen 
og fyret. I klart vejr er der endda kig til hele ti øer:  
Sprogø, Fyn, Langeland, Lolland, Femø, Fejø, Vejrø, 
Glænø, Sjælland og naboøen Agersø.

Omø bestod oprindeligt af to øer, hvor Skovbanken 
blev dannet af isen først. Den anden ø er der, hvor 
Omø By nu ligger. Omø Sø er den sidste rest af det 
sund, der delte de to øer. 

Det er i området på den østlige side af øen, at der i 
2015 blev fundet en stor sølvskat, der dateres helt til- 
bage til Svend Tveskægs tid. Andre steder på øen er 
der dog fundet spor efter folk fra Ertebøllekulturen 
cirka år 5400 – 3900 f.v.t.

FANTASTISK NATUR

Den fantastiske natur er endnu en god grund til at  
besøge vores ø. Omøs  beskedne størrelse gør, at der er 
kig til havet stort set, hvor end du befinder dig. Du kan 
bade langs hele øen, men de bedste badestrande fin-
des på Draget, ved havnen og på Perlestranden, hvor 
der om sommeren ligger en badeplatform, du kan 
bade fra. Det er på Draget, at øens seje vinterbadere 
holder til i ”Sildekassen” – en gammel cirkusvogn.

Du må ikke snyde dig selv for et besøg ved det fine 
gule fyr, der siden 1892 med sine 22 meter har tårnet 
sig op på øens vestlige side. Du må desværre nøjes 
med at kigge på fyret udefra og i stedet nyde udsigten 
over havet eller lade dig betage af de store skibe, der 
glider gennem Storebælt. Vejen til fyret går langs  
mosen, der har et rigt og fascinerende fugleliv. 

Selv om natten viser naturen sig fra sin allerbedste side 
på øen, hvis du vender blikket op ad. Stjernehimlen er 
simpelthen ubeskrivelig. Da der ikke er særlig meget 
lysforurening på øen i form af lygtepæle, lyskryds og 
hvad der ellers kan få stjernerne til at synes usynlige, får 
du hele stjernehimmelen med. 

VIDUNDERLIGT VEJR

Omø ligger i det område af Danmark, der har flest 
solskinstimer om sommeren – kun overgået af solskins- 
øen Bornholm. Der falder heller ikke så meget nedbør 
over øen, som i resten af landet. Her nyder vi godt af 
den såkaldte ø-effekt, hvor fastlandets skyer undgås. 

Det betyder, at øen både har de højeste sommer- 
temperaturer og landets mindste nedbør.

SYDSPIDSEN

Den sydlige del af øen kaldes Ørespidsen, men i daglig 
tale blot Øret. Det er her langt de fleste sommerhuse 
på øen ligger. Der er omkring 140 sommerhuse. Det 
er ikke kun sommerhusgæsterne, der bor i området. 
Vores store bestand af dådyr holder også mest til på 
sydspidsen. 

Kysten er fyldt med rullesten, der tidligere var et efter-
tragtet byggemateriale. Især omkring 1. verdenskrig 
blev der udvundet store mængder af rullesten i dette 
område. De blev blandt andet fragtet til Tyskland, hvor 
de blev brugt til udvidelsen af Kielerkanalen. Udgrav-
ningerne har efterladt de lave strandsøer i området.

Fiskere fra Omø fortæller, at der i vandet ved Ørespid-
sen ligger en efterladt tipvogn. Den har kostet adskil-
lige huller i fiskernes garn. Ørespidsen er i øvrigt et af 
de bedste steder på øen at fiske fra stranden. Især ved 
nordlig eller østlig vind er der gode chancer for at få en 
ørred eller torsk på krogen.

Det er også et suverænt sted at se på fugletræk. I 2014 
har der været placeret en radar på Ørespidsen, og de 
observationer, den har gjort, slår fast, at Omø er blandt 
de 10 bedste steder i Danmark at observere fugletræk. 
Du kan blandt andet se store rovfugletræk om efter-
året.

DE DEJLIGE DIGER

Den 2. november 2006 blev Omø ramt af stormflod. 
Vandstanden var, da den var på sit højeste, 180 cm over 
daglige vande. Mange områder på Omø blev sat under 
vand. Værst ramt blev Kirkehavn, hvor 38 huse blev 
oversvømmede og krævede hel eller delvis renovering.
 
Stormfloden satte dybe spor på Omø, og der blev op-
rettet en arbejdsgruppe, som i årene efter stormfloden 
har arbejdet på, at øen fik en ordentlig kystsikring. Der 
var mange udfordringer undervejs, ikke mindst af øko-
nomisk art, men med hjælp fra Folketinget og Slagelse 
Kommune lykkedes det, og i 2014 stod diget færdigt, 
og vi kunne igen sove roligt.

Digerne er øboernes redningskrans mod fremtidige 
vandmasser, og vi håber derfor, at alle gæster vil hjæl-
pe os med at passe på dem. Det betyder, at du bedes 
undgå unødig færdsel på digerne, samt at kørsel med 
cykler, knallerter og lignende er strengt forbudt.

IDYLLISK LANDSBY

Den gamle danske idyl træder for alvor frem midt på 
øen i Omø By, der begynder ved den lille hvidkalkede 
kirke. Her ligger gamle smukke bindingsværkshuse 
side om side og omkranser det gamle gadekær. Byen 
kan bryste sig af at være Vestsjællands bedst bevarede 
bondeby. 

Det er her du finder øens lokale købmand LET-KØB, 
hvor du kan købe alt fra dagligvarer til morgenbrød og 
medicin. I Omø By er der også mulighed for at nyde en 
frokost i idylliske omgivelser på Café Loen. 

Du kan også gå på opdagelse i øens historie i Histo-
riens Hus, der har åbent i skolernes ferier. Eller slå et 
smut forbi øens 160 år gamle skole, hvor der lige nu er 
otte elever i alt fra 0. til 6. klasse. På skolen er der både 
legeplads og sportsplads. 

HERLIGT HAVNEOMRÅDE

Første møde med Omø er havneområdet, hvor færgen 
lægger til. Ved siden af færgelejet findes vores flotte 
lystbådehavn, der i 2017 blev kåret som landets  
bedste – blandt andet takket være de gode faciliteter 
for lystsejlerne som grillpladser, bænkeområder og nye 
badefaciliteter. 

Havneområdet byder også på lækre legeområder med 
både klatretårne, gynger, hængekøjer og volleyball- 
bane, hvor børnefamilier kan slå sig løs. Det er også her 
øens campingplads ligger. I genbrugsbutikken på den 
anden side af havnen kan du gøre sjove loppefund.
Der er stadig et par fiskere tilbage i fiskerihavnen, så 
du kan være heldig at købe en friskfanget fisk. Du kan 
også kaste din egen snøre ud i havnen, hvor der  
næsten er garanti for at fange krabber. 

Et stenkast fra havneområdet ligger restaurant Omø 
Perlen, hvor du med Danmarks bedste udsigt over  
Storebælt kan nyde både frokost og middag. Her  
findes også minigolf og petanquebane.
 
Tilbage på havnen kan du leje en cykel og køre på  
opdagelse på resten af den smukke ø. Det er derfor 
ikke nødvendigt at tage bilen med ombord. Der er 
også mulighed for at stige ombord på øens traktor- 
bus, der kører guidede ture rundt på øen. 

SÅDAN FIK ØEN SIT NAVN

Det skærer i øboernes hjerter, når folk kalder øen for 
O’mø. Den hedder altså Om’Ø. 

Navnet går så langt tilbage som til 1231, hvor den næv-
nes som Oma. I 1309 kaldtes den Omae. Stednavnefor-
skere mener, at forstavelsen Om kommer af ’Omme’, 
der betyder fjern larm eller buldren. Omø har altså fået 
sit navn efter den lyd, der kommer, når havet slår mod 
kysten.

Andre mener, at Omø har fået navn efter det gotiske 
ord Ôma, der betyder højere. Ordet hentyder til, at 
Skovbanken på Omø er højere end vores naboø,  
Agersø.Oplev  

idyllen på 
Omø

Miljømærket tryksag 
5041 0546

SVANEMÆRKET
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