Velkommen
til HJELM

Vi er en stor familie, som året rundt og på skift
tilbringer vores ferier og weekender på Hjelm.
Vi beder dig om at lade bygninger og ejere i
fred - undtagen i nødstilfælde.
I nødsituationer: ring til politiet på 114 eller
alarmcentralen 112.
En repræsentant for øens ejere kan kontaktes
på mail@hjelmoe.dk
Information om øen i øvrigt kan findes på
www.hjelmoe.dk
Med venlig hilsen

ØEN HJELMS PRIVATE EJERLAUG.

Fyret

Denne folder er udgivet 2012 af Øen Hjelms
Private Ejerlaug, støttet med tilskud fra
Friluftsrådet, tips- og lottomidler til friluftslivet.

Færdsel er tilladt på de på optegnede stier
som vist på kortet.
Kort over Hjelm tegnet af Karl Bencke, 2011.
Foto&logo: Karl Bencke, Bitten Pedersen, Claus
Iversen og Kristian Iversen

Hjelm Fyr er opført 1856 efter tegninger af
arkitekt N.S. Nebelong. Den trelængede fyrbygning umiddelbart syd for tårnet blev nedrevet i 2007. Fyrtårnet er 18 m højt. Flammehøjden er 61 m.o.h., og fyrkarakteren er 8
sek. blink og 8 sek. pause.
Fyret blev fuldautomatisk i 1969 og er fra
2004 drevet af et solcelleanlæg. Det ejes og
drives af Farvandsvæsenet.

www.hjelmoe.dk

Kære gæst

Natur

Fakta om Hjelm

I denne folder kan du se de regler som vi beder
dig overholde for færdsel på øen.

Hjelm består af en moræneknold med stejle
skrænter omgivet af et fladt marint forland
med strandvolde. "Knolden" var indtil midt i
60'erne drevet som landbrug med et mindre
areal mod nord tilplantet med sitkagran.

Hjelm ligger ca. 5 km fra fastlandet (Hassensør
på Djursland). Sejlafstand til Ebeltoft er ca. 14
km.

Hjelm er i privat eje - bortset fra et mindre
areal omkring fyret. Ejerkredsen repræsenteres
af Øen Hjelms Private Ejerlaug.
I henhold til Naturbeskyttelsesloven er det tilladt at ro i land og at færdes på stierne fra kl. 7
morgen til solnedgang. Det er ikke tilladt at
lave bål. Vær venlig at tage dit affald med når
du forlader øen.

Hjelm er yngleplads for mangfoldige fuglearter. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening, der
jævnligt foretager optællinger på Hjelm, er der
i alt registreret 124 fuglearter på og omkring
Hjelm.

Arealet er 63 ha. Det højeste punkt, Fyrbakken
med Hjelm fyr, ligger 45 m over havet.
Der er tre historiske, fredede voldsteder: Fyrbakken, Kastelsbakken og Skådebakken.

Bl.a. findes der store kolonier af sølv- silde- og
stormmåger og et mindre antal edderfugle.
Dertil kommer havterner, strandskader og lappedykkere. Endvidere sjældne arter som tejst
og toppet skallesluger.
Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, status
2010.
I yngletiden, fra 15. marts - 15. juli, er det
ikke tilladt at færdes i yngleområdene. D. v. s.
strand og forland hele vejen rundt om øen.
Se kort.

Du befinder dig altså i sårbar natur,
og vi anmoder derfor om, at du viser
hensyn ved at færdes på de optegnede stier, som er vist på kortet og
altid fører din hund i snor.

Historie
Der er fundet spor af mennesker fra stenalderen, men øen er bedst kendt som tilholdssted
for Marsk Stig og de fredløse i perioden 12901306. Marsk Stig byggede borg på Hjelm og
døde på øen i 1293. I de fredløses tid blev der
fra Hjelm gjort plyndringstogter mod mange
danske byer, og der blev fremstillet falske mønter.
Der er foretaget arkæologiske udgravninger,
senest i 1999 og 2000.

