
Avernakø – cykel, frø og fisk

Øerne i Det sydfynske Øhav ligger som perler på en snor. Fra Faaborg kan
man nå øerne Bjørnø, Lyø, Ærø og Avernakø.

Avernakø ligger seks km. fra Faaborg og består af to øer – Avernak og Korshavn – som i 1937 blev 
forbundet med en dæmning kaldet Drejet. Øen er otte km. lang og har en kyststrækning på 19 km.

Lystfiskeri

Øen er én af guldklumperne / perlerne i det fynske 
havørredeldorado, der tiltrækker mange lystfiskere fra 
både ind- og udland. Her er trukket mange ørreder i land. 
Man fanger også hornfisk, fladfisk og torsk.

Perfekt til cykelture

Øens længde taget i betragtning vil vi anbefale enten at 
medbringe en cykel eller leje én på havnen efter 
ankomsten med færgen.

Fra havnen fører vejen op til Avernak by. Efter det skarpe 
S-sving og den gamle landsby deler vejen sig. Vælg vejen 
til højre, Skallevej, som efter ca. 500 m. bliver til en smuk 
grusvej. Du passerer bl.a. øens to maj-træer – først det i 
Avernak og senere det i Munke.

Korshavn

I Munke drejes til højre, hvor vejen fører dig ud over 
Drejet og til Korshavn. På Korshavn passeres den idylliske 
lystbådehavn Korshavn Bro, Korshavn Bakker og yderst 
ved Revkrogen en lille skov. Her finder du også en 
primitiv teltplads og primitive toiletforhold. Da vandet 
hurtigt bliver dybt, er her også fint fiskevand.

Klokkefrøen

Den meget sjældne Klokkefrø finder du på Avernakø som 
ét af de få steder i Danmark, hvor den stadig yngler. 
Klokkefrøen fik sit navn, da den svenske naturforsker Carl 
von Linné i 1749 hørte de store kor af klokkefrøer i det 
sydlige Skåne og fandt, at lyden mindede om fjerne 
kirkeklokker.

Klokkefrøen er en lille varmekrævende frø, der ikke bliver 
længere end 5,5 cm. Hver han (hunnerne kvækker ikke) 
puster sig op, og jo større den er, jo større er dens 
luftvolumen, og jo dybere bliver derved tonen. I de fleste 
bestande vil der være mange unge hanner, færre ældre 
hanner, og færrest af de store, gamle hanner. 

Børnevenlig strand

Er vejret til det, kan vi anbefale at køre ad Nakkevej og 
helt ud til kysten, hvor du finder Nakke Odde, som er en 
børnevenlig bred sandstrand.

Det betyder at et kor af klokkefrøer høres som mange 
fine lyse toner, færre lidt kraftigere toner i et mellemleje, 
og færrest af de kraftige dybe toner. Samklangen mellem 
disse giver indtrykket af klangen af kirkeklokker. Hvor der 
blot kvækker én eller et par klokkefrøer, er lyden mere 
som tågehorn.

Avernakø Kirke

På turen retur til Avernak By kan du i tidsrummet mellem 
morgenringning og aftenringning besøge Avernakø Kirke.

Avernakø Sogn blev oprettet i 1536 som det første nye 
sogn efter Reformationen med kongebrev fra Christian 3. 
af 31. oktober 1536. Det gav tilladelse til, at Avernakø 
blev egen menighed med egen kirke og præst.

Kirken blev indviet i 1542 og var oprindelig et 
bindingsværkshus af munkesten og marksten. I 1631 til 
ca. 1670 blev der foretaget en større ombygning af 
kirken, og i 1876 fik kirken sin nuværende form med 
klokketårn. I 1913 overgik kirken fra Hvidkilde til 
Avernakø menighed. To malmstager på alteret er de 
ældste genstande, der stod i den oprindelige trækirke. 
Maleriet på altertavlen er en kopi af Tizianos Skattens 
Mønt.
Tilbage ved havnen kan du enten sejle retur til Faaborg 
eller vælge at besøge Lyø, som du finder vest for 
Avernakø.

Overnatning og bespisning

På Avernakø findes der flere gode overnatnings- og 
bespisningsmuligheder. Du er velkommen til at spørge 
personalet på turistbureauet i Faaborg på tlf. 72 53 18 
18, eller hvis du har mulighed for det undervejs, at gå 
ind på www.visitfaaborg.dk og se muligheder og 
åbningstider alt efter hvornår på året, du besøger øen.

http://www.visitfaaborg.dk/
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