
Omøs smukke og uspolerede natur og rige fugle- og planteliv indbyder til vandreture, og eftersom 

øen har en overskuelig størrelse på bare 4,5 km2 og med 11,6 km kystlinje, er der store 

muligheder for at lære øen nærmere at kende til fods. 

Nedenfor er der tre forslag til vandreture af varierende længde og med forskellige udfordringer. 

Uanset hvilken tur du vælger, så husk at medbringe drikkevand og at iføre dig godt fodtøj. 

 

GRØN TUR:  Havnen - Revspids - Skovklinten - Ørespids og tilbage ad Ørevejen  

(ca. 10 km.) 
 

I sommeren 1997 havde Omø besøg af den cubanske kunstner William Perez, som med hjælp af 

fiskerne byggede tårnet af bundgarnspæle, det hedder "Monumenta a la Unidad" (monument til 

enigheden.) Alle der har været med til at bygge kunstværket, har fået deres navne på pælene. 

Bag ved benzintanken ligger stejlepladsen, som er det sted, fiskerne bruger til opbevaring af net 

og småjoller.  

I november 2006 blev Omø ramt af den værste stormflod siden 1876. Færgen røg på land, og 24 

helårshuse og 14 sommerhuse blev oversvømmet og stod som følge heraf under vand igennem 

længere tid, og flere huse blev totalskadede. Knapt en halv snes familier måtte genhuses imellem 

3 og 5 måneder. Eftersom ingen af skaderne efter stormfloden blev dækket 100 %, har de ramte 

husejere selv måttet punge ud for at få deres huse genetableret. Mange har forlods – inden de fik 

endelig besked fra Stormrådet og forsikring – måttet tage lån i deres huse for at kunne betale 

håndværkerne. 

Efter stormfloden gik øboerne straks i gang med at forsøge at få etableret et dige, der kunne holde 

vandmasserne ude. Den 1. november 2014 - 8 år efter stormfloden – blev 5 diger indviet. Knapt 10 

mil. kr. er investeret i en fremtidig tryghed. De 5 diger er i sig selv en tur værd.  

Fra havnen går man til venstre ad Revvej, man passerer den gamle smedje og Kirkeengene med de 

krogede gamle Kirketorne (hvidtjørn). Ud for "Maden" - den lavtliggende strandeng (på højre side 

af vejen), er det nødvendigt at kystsikre, da området oversvømmes ved nordenstorme. 

Man går langs de gamle stenalderskrænter ud til Revspidsen. 

På bølgerne der brydes fra vest og øst kan man se Revet, som fortsætter næsten 1 km. ud i 

sundet, et ikke ufarligt farvand at gennemsejle. 

På turen langs stranden til Revet ses på højre hånd det åbne lands og strandengens fugle. Det er 

mest engpiber, sanglærke og tornirisk. Ude på Revet står der næsten altid edderfugle, måger og 

skarver. I den lille rørbevoksning kan man høre og se rørspurv og rørsanger. 

 

Videre langs kysten, turen bør tages ved lavvande, når man til Skovklinten, der ændrer sig år for år 

pga. den stærke erosion. Den står med næsten lodrette klinter op til 24 m.o.h. afbrudt af store 

skred uden plantedække. Her er det muligt at se lagene og forskydningerne af aflejringer fra fire 

gletschere, der i istiden har overskredet øen fra forskellige retninger. 

Man kan se skurestriber på mange af de store stenblokke, man møder langs stranden. Det er 

fascinerende at se på sten, men kig op og se det myldrende liv af digesvaler, der flyver til og fra de 

mange hundrede redehuller (75 cm dybe) for at fodre deres unger. 

 

For enden af Skovklinten kommer man til den dejlige sandstrand, Draget. Man kan afslutte turen 

her ved at følge tur 1 op til byen. 

Eller man kan følge kysten videre ud til øens sydspids, Øret. På stenalderskrænterne herude kan 

man finde store overbevoksede myretuer, og den smukke plante rosenkatost optræder i store 

bestande. Kystlinjen består af enorme stenvolde, og det klart strømmende vand er et yndet sted 



for lystfiskere. 

Bag stenvolden har der været gravet store mængder ral i slutningen af 18-hundredetallet, til 

bygning af Kieler-kanalen. Udgravningen er nu overdækket af fugtig strandeng bevokset med 

saltlidende planter som kveller (salturt), strandgåsefod, sandkryb og strandasters. Et virkelig 

spændende område at gå på opdagelse i for botanisk interesserede. 

 

Der er mulighed for at se en hel del småfugle i sommerhusområdets plantage, f.eks. tornirisk, 

tornsanger, og en sjælden gang også gulspurv og rødrygget tornskade. De store fugletræk forår og 

efterår kan med stor fordel iagttages her fra øens sydspids. 

 

På hjemvejen følger man Ørevej, der går igennem sommerhusområdet, og videre fremme når man 

vandværket, som ligger på venstre side af vejen, og lige overfor ligger vindmøllen. Her har man en 

pragtfuld udsigt over mosen (Støvlen) og fyret. I baggrunden ses Langeland og Fyn. Snart efter når 

man Møllebanken på sydøens højeste punkt., hvor den gamle mølle tidligere malede korn og 

lavede elektricitet til øens befolkning (jævnstrøm), først i 1960 kom der vekselstrøm til øen. 

Når man kommer til byen, kan man fortsætte efter tur 1. 
 


