
Størrelse: 22 km2

Indbyggertal: 160
Afstand til fastland: Djursland 44 km, Sjælland 73
km, Sverige 47 km.
Ejerforhold: 18km2 (fortrinsvis de fredede områder)
tilhører en privat lodsejer. Resten af øen ejes af stat,
amt, kommune eller private lodsejere.
Vejene: 2 asfalterede fra havn til by, resten er grusbe-
lagte. Alle veje er smalle, og det anbefales ikke at tage
bil med til Anholt.
Sommerhuse: 300
Højeste punkter: Sønderbjerg 48 m, Nordbjerg 39 m.
Indkvartering: Anholt Turistkontor,
tlf. 8631 9133, oplyser om mulighederne.

Size: 22 sq km.
Population: 160
Distance: Jutland 44 km, Sealand 73 km and
Sweden 47 km.
Ownership: 18 sq km belongs to a private land-
owner. The rest of the island is owned by either
state, gounty, parish or private plot owners.
Roads: 2 metal roads, the rest are dirt roads. All are
narrow and it is not recommended to bring your car
to Anholt.
Holiday cottages: 300
Highest points: Sønderbjerg 48 m, Nordbjerg 39 m.
Accommodation: The Tourist Agency gives informa-
tion on where to stay.
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Størstedelen af Ørkenen blev fre-
det allerede i 1939. Det skete ud
fra ønsket om at områdets stor-
slåede og særegne natur blev
bevaret, både af hensyn til
befolkningen og af naturviden-
skabelig interesse. Senere blev
Sønderbjerg, Nordbjerg,
Vestreklit og Kærlighedsstien
også fredet, så ialt 1881 ha eller
næsten 9/10 af Anholt nu er fre-
det. Fredningerne giver myndig-
hederne ret til at foretage natur-

pleje og indeholder bestemmelser
om beskyttelse af naturen, lige-
som de regulerer befolkningens
adgang.

Motorkørsel er forbudt i
Ørkenen. 

Fredningsnævnet tydeliggjorde i
1999 fredningens bestemmelser.
Kun kørsel i forbindelse med
arbejde på Fyret, kørsel med til-
knytning til Fyrmestergården og

undtagelsesvis i forbindelse med
redningskørsel er tilladt. Disse
kørsler må kun ske ad den
afmærkede rute gennem
Ørkenen eller ad Nordstrand.
Da ejeren har ret til at køre på
sin egen jord, var der diskussion
om, hvorvidt de jægere, som lejer
jagtretten, måtte køre til fyret.
De fik af fredningsnævnet en
tidsbegrænset dispensation til at
køre gennem Ørkenen eller ad
Nordstrand på 5 jagter om året.

Turistkørsel er ikke tilladt
under nogen form.

Man kan sagtens gå i lavheden,
uden at skade dem. Laverne tåler
en let og lejlighedsvis belastning.
Men så snart mange mennesker
vælger at gå det samme sted, dør
lavet og sandet bliver løst. Også
cykling er alt for hård en belast-
ning.


