Takster

Tur/
retur

Klippekort 10/50

Børn
Voksne

10
20

65
125

Pensionister

10

65

Personbiler + anhænger under 6 m
Personbiler + anhænger over 6 m
Motorcykel uden sidevogn og
knallert 45

66
90
42

468/1333
660/1650
310/1050

Minibus inkl. fører, max. 8 passagerer
MX-bus, inkl. fører, max. 25 passagerer

95
115

Egholmfærgerne
Færgen Egholm må sejle med 29 passagerer, 3 personbiler
og kan maksimalt laste 12t.
Færgen Egholm II må sejle med 96 passagerer, 10 personbiler og kan laste 37,5t pr. enhed og totalt 39,5t.

Sejlplan
Afgang fra Aalborg hver halve time:
Man - Tors.

Fredag

Lørdag

Søn-helligdage

06.30

06.30

07.30

09.00

00

00

00

00

30

30

30

30

24.00

24.00

23.00

00.15

00.15

23.15

Stor bus, inkl. fører, over 25 passagerer

208

23.00

Lastbil u. 6 t, inkl. gods og fører
Lastbil o. 6 t, inkl. gods og fører
Lastbil inkl. hænger/sættevogn inkl.
gods og fører
Rendegraver/gummiged

117
162
330

23.15

Årsreservation Personbil + anhænger
under 6 m
Årsreservation Personbil + anhænger
over 6 m
Årsreservation Lastbil/traktor m. vogn
Tilkaldegebyr færgen Egholm
Tilkaldegebyr færgen Egholm II

304

117

767
1150
800
1500

Alle takster er tur/retur

Billetkøb
Passagerer skal købe billetter med betalingskort i billetautomaten placeret ved færgehuset.
Ved mangel af betalingskort kan billetten købes ombord
mod kontant betaling.
Personbefordring for beboere bosat på Egholm er gratis.
Adresselegitimation skal fremvises på forlangende.

Årsreservationer gælder kun til ordinære afgange

Nordjyllands Trafikselskabs takstsystem gælder ikke til færgen

Overfartstid ca. 5 minutter

Færgen sejler kun når der er nogen som skal over. På Egholm
benyttes tilkaldesignalet ved færgelejet senest ved afgangstid fra Aalborg, så færgefører ved, at der skal sejles.
Færgen kan mod gebyr tilkaldes til sejlads om natten.
Dette skal meddeles den dag hvor sejladsen ønskes og inden
kl. 20.00 på tlf. 9931 2359.
Færgen returnerer til Aalborg umiddelbart efter hver afgang.

HUSK
Ankomst til færgen minimum 5 min. før afgang på begge sider

Det med småt
24. dec. og 31 dec. sejles til og med kl. 18 og derefter igen fra
kl. 22.30. Den 24. dec. sejles sidste tur kl. 00.30 og den 31.
dec. sejles sidste tur kl. 01.00
Der sejles til kl. 00.15 på følgende datoer: 1/4 - 30/4 - 13/5 24/5 - 23/6 - 25/12.
Få besked om eventuelle forsinkelser eller aflysninger via
Egholmfærgens sms-tjeneste.
Tilmelding til sms-tjeneste - se mere på
www.aalborg.dk/egholmfaergen
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Tlf.: 9931 2000
www.aalborg.dk

Egholmfærgen
sejlplan og
takster 2015

Øen i dag
Egholm har ca. 50 faste beboere. Der er 11 landbrug og 8
beboelseshuse.

Infohytte og toilet
Ved færgelejet på Egholm er der en infohytte med information om øens natur, vandreruter m.v.

“Statsbroen”

Ved kiosken overfor restaurant Kronborg er der et offentligt
handicaptoilet.

Egholm by
Egholm gamle skole

Vandreture på Egholm
På øen er afmærket 3 vandreruter som giver den naturinteresserede vandrer mulighed for at lære Egholms natur nærmere at kende. Stierne er afmærkede med orienteringspile
og starter ved Kronborg.

Egholm Vestergaard

Find folder på www.aalborg.dk/egholm

Kronborg
Egholmfærgen

Egholm
Færgevej
vej
ebane
Skyd

Egholm Hage

Restaurant Kronborg
Ved færgelejet ligger restaurant Kronborg, der er åbent i
sommermånederne.
Se mere på www.kronborg-egholm.dk

Egholm gamle skole
Skolen udlejes som lejrskole. Se mere på www.aalborg.dk

Egholm Vestergaard
Øens største gård, Egholm Vestergaard er indrettet som luksuslandsted med 18 dobbeltværelser med alle moderne faciliteter. Det benyttes til møder, kurser og selskabelighed.

Natur

Historie

Først sent er Egholm blevet synlig. I stenalderen, 6-8000
år siden, var Egholm en del af fjordbunden. Ved den senere
landhævning kom Egholm op til overfladen.

Ingen ved præcist, hvor længe Egholm har været beboet,
men man har kendt til øens ejerforhold siden Egholm blev
beskrevet i Valdemar Sejers Jordebog over Kronens Gods i
1231. I perioden frem til 1809 blev øen flere gange handlet
mellem konger, herremænd og Vor Frue Kloster i Aalborg.

Øen er meget flad og det højeste punkt ligger kun 1,5 m over
daglig vande i fjorden. Det har betydet, at øen flere gange
har været oversvømmet i forbindelse med storme. Allerede
i 1909 startede man derfor med at bygge diger. I dag er det
meste af øen inddæmmet.
Egholm er i dag på 605 hektar. Hovedparten er opdyrket,
men der er stadig mulighed for at nyde den vilde og smukke
natur på øen. Strandengene langs Limfjorden og Tagholmene nord for øen, benyttes flittigt af rastende gæs og svaner
og ynglende ænder og vadefugle.

I 1809-10 købte Egholmerne selv de 1030 tønder land til
selveje. Øen blev fordelt på 6 næsten lige store gårde.I
perioden 1818-28 skete der en yderligere udstykning til 20
landbrug. Egholm har haft eget mejeri og egen skole, men
begge er i dag nedlagt.
Den første motordrevne postbåd kom til øen i 1914. Den
betød, at man fik faste daglige forbindelser til fastlandet.

Se mere på www.ev.dk

