Når solen skinner, vandet ligger spejlblankt og man ikke kan se hvor havet slutter og himlen begynder - så kan det være svært at forestille sig, at Vadehavet
også er et af de mest udfordrende farvande at ro i i Danmark.
Her er faktisk mange dage med stille vejr hvor den største udfordring består i
at få aflæst tidevandstabellen korrekt, så du er sikker på at have strømmen med
dig og vand nok under kølen.
På de stille dage er det ren balsam for sjælen at ro rundt i Vadehavet. Tidevandet gør arbejdet for dig. Hvis du har timet det korrekt, så kan du faktisk få det
som roede du nedstrøms i en å - i havet, det er en speciel fornemmelse! Du kan
selvfølgelig også gøre det modsat, ro mod strømmen både ud og ind, for træningens skyld.

27 KAJAKRUTER
i
SYDVESTJYLLAND
Af Peter Holland

27 kajakruter i Sydvestjylland
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Rømø: Havneby – Vidå sluse ca. 16 km. Rute nr. 14A							
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Når solen skinner, vandet ligger spejlblankt og man ikke kan se hvor havet slutter og himlen begynder - så kan det
være svært at forestille sig, at Vadehavet også er et af de mest udfordrende farvande at ro i i Danmark.
Her er faktisk mange dage med stille vejr hvor den største udfordring består i at få aflæst tidevandstabellen korrekt, så du er sikker på at have strømmen med dig og vand nok under kølen.
På de stille dage er det ren balsam for sjælen at ro rundt i Vadehavet. Tidevandet gør arbejdet for dig. Hvis du har
timet det korrekt, så kan du faktisk få det som roede du nedstrøms i en å - i havet, det er en speciel fornemmelse!
Du kan selvfølgelig også gøre det modsat, ro mod strømmen både ud og ind, for træningens skyld.
Det forekommer en sjælden gang imellem at man ikke ser sæler på en tur, men det er ikke tit. Vadehavet er et
naturreservat, Danmarks største, og her myldrer med liv; sæler er der mange af og næsten over det hele. Er du
fugleinteresseret er Vadehavet et slaraffenland.
Det skal siges, at Vadehavet som udgangspunkt ikke er velegnet for begyndere. Der er områder, der er sikre nok,
men er du usikker er det bedre at lade være. Du kan også kontakte nogle af de lokale klubber i området for yderligere informationer. Ruteforslagene på disse sider er stort set alle på EPP2 niveau og højere.
Har du set Vadehavet i stille vejr er det svært at forestille sig hvor udfordrende farvandet også kan være. Strømmen
kan være meget kraftig. Kæntrer du - så er det om at holde godt fast i kajakken. Hvis strømmen går den ene vej
og vinden den anden, er det umuligt at indhente en kajak svømmende.
Ror du ud i Tyske Bugt har du muligheden for at lege i bølger. Brændingen er helt ok til at surfe i havkajak. Med
udgangspunkt fra f.eks Fanø er det forholdsvist sikkert - i pålandsvind altså! Vandet er lavt langt ud, her er stort
set ingen sten at slå sig på. Skulle du være uheldig at vælte rundt, vil blæst og strøm stort set altid bringe både dig
og dit udstyr på land.
Det dominerende syn i Vadehavet er sand og vand. Kommer du syd for Fanø ligger der kolossale sanddynger. Området vest for Mandø er ca. 25 kvadratkilometer stort og det er rent sand det hele - når det ikke er oversvømmet
selvfølgelig. Har du en indre Robinson Crusoe; ja, så er dette et egnet sted at få leget det ud!!
Her er meget at se på og ofte har du det helt for dig selv. Når først du kommer lidt ud, er det sjældent at møde
andre sejlende.
For mig er den helt store attraktion i Vadehavet - HAVET. Den megen strøm, at få timet sin tur helt rigtigt - så det
lykkes at fange strømmen både ud og hjem - eller at være det rigtige sted lige når strømmen er kraftigst, så man
kan lege for alvor. At lægge kajakken i vandet en aften hvor det er helt stille vejr og man næsten kan se til England,
som er næste punkt på landkortet. Eller gøre det samme en efterårsdag med kraftig blæst og store bølger. Vandet
er virkelig afvekslende! Og den faktor sammen med vinden som afgør og former alt her i området. Tidevandet
ændrer landskabet og det kan overraske hvor meget det ændrer.
Peter Holland, Kajakinstruktør

Projektet
er sponsoreret af:

Fotos: Marco Brodde, John Frikke, Kirsten Stidsholt, Holger G. Nielsen, Carsten Gadgaard, Søren Vinding
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Esbjerg: Esbjerg – Marbæk ca. 13 km. Rute nr. 1A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.
Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader som bugner af føde.
Skallingen er fredet område og på Langli må man kun lægge til i perioden 16/7 – 15/9.
Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i
uanset tidevand.
Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
ladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

Marbæk
Marbæk
B Marbæk

Ho Bugt

B

Langli

EsbEsbjerg
Esbjerg
A
Grådyb

Fanø
Fanø

Sæt kajakken i vandet ved bådebroen i lystbådehavnen.
Start turen på stigende vand, da du så får strømmen med dig ud mod Marbæk.
Du følger bolværket og siden kysten ud mod Marbæk. Hold dig et
stykke fra land. Vandet er meget lavt visse steder og muslinge- og østersbanker er ikke venlige mod bunden af din
kajak.
Du passerer Hjerting strand, som er et udmærket sted at holde pause.
Turen går videre langs kysten til Marbæk, hvor der er parkeringsplads, bålsted, toilet og sågar bruser, så du kan få
vasket saltet af.
Det kan være svært at se, hvor du skal op fra vandsiden, men der står en trekantet rød livredningsstation.
Det er omtrent der du skal op.

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat men de er
flinke til at lade folk bruge den. Ellers er der masser af bådebro at tage op og i fra
ved lystsejlerne.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Marbæk ved Marbækgårdsvej
Breddegrad: 55.557004 (55° 33’ 25.21’’ N)
Længdegrad: 8.307348 (8° 18’ 26.45’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken
op/i uden problemer.

Overnatning 			
				
				
				

Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.
Marbæk: Der er ikke overnatningsmuligheder lige ved Marbæk,
bortset fra stranden, hvor man iflg. Naturbeskyttelsesloven må
have ophold – også om natten, så længe du ikke sætter telt op.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.
Marbæk: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af
parkeringspladsen.

Drikkevand			
				

Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten.
Marbæk: Der er postevand ved toiletterne.

Toiletforhold			
				

Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige toiletter.
Marbæk: Der er toiletter, hvor du tager kajakken op.

Spisesteder			
				
				

Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen, men
der er adskillige gode spisesteder i Esbjerg.
Marbæk: Restaurant Marbækgaard.

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Sejlrenden mellem Fanø og Esbjerg er ret befærdet, langs bolværket er der en del refleksbølger.

Ruten kan kombineres med 1B,2A, Ho Ladeplads
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Marbæk: Marbæk – Esbjerg ca. 13 km. Rute nr. 1B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.
Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader som bugner af føde.
Skallingen er fredet område og på Langli må man kun lægge til i perioden 16/7 – 15/9.
Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i
uanset tidevand.
Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
ladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

Ho Bugt
A

Marbæk
Marbæk
Marbæk

B

Langli

EsbEsbjerg
Esbjerg
B
Grådyb

Fanø
Fanø

Sæt kajakken i vandet ved Marbæk på faldende vand, da du så får strømmen med dig ind mod Esbjerg.
Du følger kysten fra Marbæk mod Esbjerg.
Undervejs passerer du restauranten ”Rødhætte” hvor du også kan “parkerer”, og få kajakken
op og i, forbi Hjerting strand.
Når du er kommet forbi Hjerting strand , skal du ikke for tæt på land, da her kan være meget lavt
vand og de mange østers- og muslingebanker gør bunden på din kajak udsat.
Langs bolværket og når du kommer ud til sejlrenden, kan vandet være meget uroligt pga. strøm, refleksbølger og
trafik.
Lystbådehavnen ligger i ”hul” nr. 2 når du kommer nordfra.

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				

Marbæk ved Marbækgårdsvej
Breddegrad: 55.557004 (55° 33’ 25.21’’ N)
Længdegrad: 8.307348 (8° 18’ 26.45’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken
op/i uden problemer.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat men de er
flinke til at lade folk bruge den. Ellers er der masser af bådebro at tage op og i fra
ved lystsejlerne.

Overnatning 			
				
				
				

Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.
Marbæk: Der er ikke overnatningsmuligheder lige ved Marbæk,
bortset fra stranden, hvor man iflg. Naturbeskyttelsesloven må
have ophold – også om natten, så længe du ikke sætter telt op.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.
Marbæk: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af
parkeringspladsen.

Drikkevand			
				

Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten.
Marbæk: Der er postevand ved toiletterne.

Toiletforhold			
				

Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige toiletter.
Marbæk: Der er toiletter, hvor du sætter kajakken i.

Spisesteder			
				
				

Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen, men
der er adskillige gode spisesteder i Esbjerg.
Marbæk: Restaurant Marbækgaard.

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Sejlrenden mellem Fanø og Esbjerg er ret befærdet, langs bolværket er der en del refleksbølger.

Ruten kan kombineres med 5A, 3A
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Marbæk: Marbæk- Janderup Ladeplads ca. 12 km. Rute nr. 2A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.
Sæt kajakken i vandet ved Marbæk på stigende vand, følg kostene ind mod Varde å.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet.
Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også den fredede Skallingen og den lille ø Langli.
Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet. Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader, som
bugner af føde.
Skallingen er et fredet område, og færdsel på Langli må kun ske i perioden 16/7 – 15/9.
Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand, og man kan sætte kajakken i uanset
tidevand.

Her er meget lavt og du skal helst være ved åmundingen omkring højvande.
Når du er på vej ind, gerne før højvande, har du stadig har lidt gavn af tidevandet op mod Janderup
Ladeplads.
Strømmen vender ikke i åen, men det kan godt mærkes om man ror på stigende eller faldende vand.
Ladepladsen ligger tæt på kirken og der er en bådebro ud til åen.
Ved lavvande er vandniveauet meget lavere end bredden, så du må komme op via bådebroen og trække kajakken
op ved bredden.

Som mange andre steder i Vadehavet er der stor sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.

Vær opmærksom på at græspladsen ved siden af bådebroen. Den kan oversvømmes, så det er en god ide enten at
tøjre din kajak til rækværket så den ikke kan flyde væk, eller lægge den på selve bådebroen.

I Varde å kommer du fra hav til å, nu er det vindens hvislen i sivene der dominerer lydbilledet. Udsynet er for det
meste ikke særligt godt, på grund af de samme siv. Hvis det er en blæsende dag, kan det være meget rart at komme ind i læ af sivene op til Janderup Ladeplads. Selve Janderup Ladeplads har bålplads, der er toilet og drikkevand.
I det hele taget en rigtig dejlig plads.

Praktisk Information

Rutekort

Billum
Billum

B Janderup
Janderup
Ladeplads

Bordrup

Myrthue
Marbæk

Ho Bugt
A

Lad

Turen starter fra 		
				
				
				
				

Marbæk ved Marbækgårdsvej
Breddegrad: 55.557004 (55° 33’ 25.21’’ N)
Længdegrad: 8.307348 (8° 18’ 26.45’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken op/i uden
problemer.

Turen slutter ved		
				
				

Janderup Ladeplads
Breddegrad: 55.614283 (55° 36’ 51.42’’ N)
Længdegrad: 8.370713 (8° 22’ 14.57’’ E)

Overnatning 			
				

Marbæk: Ikke overnatningsmuligheder lige i nærheden.
Janderup Ladeplads: Der er primitiv teltplads.

Indkøbsmuligheder		
				

Marbæk: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af parkeringspladsen.
Janderup Ladeplads: Der er en dagligvarebutikker ca. 2 km fra pladsen.

Drikkevand			
				

Marbæk: Der er postevand ved toiletterne.
Janderup Ladeplads: Der er drikkevand på pladsen.

Toiletforhold			
				

Marbæk: Der er toiletter, hvor du sætter kajakken i.
Janderup Ladeplads: Toilet på pladsen.

.Spisesteder			

Marbæk: Restaurant Marbækgaard.

Esbjerg V

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2

Ruten kan kombineres med 2B, ro op af Varde Å til Karlsgårde

6

Janderup: Janderup Ladeplads – Marbæk ca. 12 km. Rute nr. 2B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.
Sæt kajakken i vandet ved Janderup Ladeplads omkring højvande.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet.
Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også den fredede Skallingen og den lille ø Langli.
Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet. Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader, som
bugner af føde.
Skallingen er et fredet område, og færdsel på Langli må kun ske i perioden 16/7 – 15/9.

Du skal være ved åmundingen omkring højvande.
Følg kostene ud i bugten.
Marbæk kan godt være lidt svær at se fra havet, men fra hvor kostene drejer mod Esbjerg skal du ro ca 2 km, så er
du ca. udfor Marbæk, hvor du kan tage kajakken op.

Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand, og man kan sætte kajakken i uanset
tidevand.
Som mange andre steder i Vadehavet er der stor sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
I Varde å kommer du fra hav til å, nu er det vindens hvislen i sivene der dominerer lydbilledet. Udsynet er for det
meste ikke særligt godt, på grund af de samme siv. Hvis det er en blæsende dag, kan det være meget rart at komme ind i læ af sivene op til Janderup Ladeplads. Selve Janderup Ladeplads har bålplads, der er toilet og drikkevand.
I det hele taget en rigtig dejlig plads.

Rutekort

Billum
Billum

A Janderup
Janderup
Ladeplads

Bordrup

Myrthue
Marbæk

Ho Bugt
B

Esbjerg V

Lad

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				
				
				

Janderup Ladeplads
Breddegrad: 55.614283 (55° 36’ 51.42’’ N)
Længdegrad: 8.370713 (8° 22’ 14.57’’ E)
Janderup Ladeplads er nem at komme til både fra land og vand.
Der er vej lige ved pladsen, så man kan køre næsten hele vejen.
Fra vandsiden kan det være en smule besværligt at få sin kajak på land
hvis man kommer ved lavvande, da forskellen mellem vand og bred er rimelig stor.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Marbæk ved Marbækgårdsvej
Breddegrad: 55.557004 (55° 33’ 25.21’’ N)
Længdegrad: 8.307348 (8° 18’ 26.45’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken op/i uden
problemer.

Overnatning 			
				

Marbæk: Ikke overnatningsmuligheder lige i nærheden.
Janderup Ladeplads: Der er primitiv teltplads.

Indkøbsmuligheder		
				

Marbæk: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af parkeringspladsen.
Janderup Ladeplads: Der er en dagligvarebutikker ca. 2 km fra pladsen.

Drikkevand			
				

Marbæk: Der er postevand ved toiletterne.
Janderup Ladeplads: Der er drikkevand på pladsen.

Toiletforhold			
				

Marbæk: Der er toiletter, hvor du tager kajakken op.
Janderup Ladeplads: Toilet på pladsen.

.Spisesteder			

Marbæk: Restaurant Marbækgaard.

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2

Ruten kan kombineres med 1B, Ho Ladeplads
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Esbjerg: Esbjerg – Ho Ladeplads ca. 13 km. Rute nr. 3A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.

Sæt kajakken i vandet ved bådebroen i lystbådehavnen.
Start turen på stigende vand da du så får strømmen med dig ud mod Ho ladeplads.

Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader som bugner af føde.
Skallingen er fredet område og på Langli må man kun lægge til i perioden 16/7 – 15/9.

Du følger bolværket og siden kysten ud mod Ho ladeplads. Hold dig et stykke fra land, vandet er meget lavt visse
steder og muslinge- og østersbanker er ikke venlige mod bunden af din kajak.

Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i
uanset tidevand.

Du passerer Hjerting strand, som er et udmærket sted at holde pause.

Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
ladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

B

Marbæk
Marbæk
Marbæk

Ho Bugt

Ho
Ladeplads
B

Langli

EsbEsbjerg
Esbjerg
A
Grådyb

Ro ud mod kostene i Ho bugt og videre over mod den vestlige side af bugten. Der er ikke så meget at tage fejl af,
der går ikke andre veje helt ned til vandet lige der.
Ladepladsen ligger næsten lige overfor Marbæk på den anden side af bugten.

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat, men de er flinke til at lade
folk bruge den. Ellers er der masser af bådebro at tage op og i fra ved lystsejlerne.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Ho ladeplads ved Fjordvej
Breddegrad: 55.552391 (55° 33’ 8.61’’ N)
Længdegrad: 8.238223 (8° 14’ 17.60’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken op uden
problemer ved plus/minus 2 timer omkring højvande.

Overnatning 			
				
				

Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.
Ho Ladeplads: Der er ikke overnatning lige ved ladepladsen men i
selve Ho er der både feriecenter og kro.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.
Ho ladeplads: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed
af parkeringspladsen.

Drikkevand			

Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten. Ho Ladeplads: ikke drikkevand.

Toiletforhold			
				

Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige toiletter.
Ho Ladeplads: ikke toiletter.

Spisesteder			
				
				

Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen men der er
adskillige gode spisesteder i Esbjerg.
Ho Ladeplads: Kro.

Fanø
Fanø

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Sejlrenden mellem Fanø og Esbjerg er ret befærdet, langs bolværket er der en del refleksbølger.

Ruten kan kombineres med 3B, 4B, Marbæk

8

Ho Ladeplads: Ho Ladeplads – Esbjerg ca. 13 km. Rute nr. 3B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.

Sæt kajakken i ved ladepladsen.
Start turen på faldende vand, da du så får strømmen med dig ud af Ho bugt mod Esbjerg.

Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader som bugner af føde.
Skallingen er fredet område og på Langli må man kun lægge til i perioden 16/7 – 15/9.

Ro over mod den østlige bred og følg kysten, når du har passeret Hjerting strand, skal du holde dig et stykke fra
land. Vandet er meget lavt visse steder og muslinge- og østersbanker er ikke venlige mod bunden af din kajak.

Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i
uanset tidevand.

Når du har passeret de “hvide mænd” kan vandet godt begynde at blive noget uroligt. Det er
strømmen, der kommer ind fra Grådyb, der for alvor mærkes her.

Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
ladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

A

Marbæk
Marbæk
Marbæk

Ho Bugt

Ho
Ladeplads
B

Langli

EsbEsbjerg
Esbjerg
B
Grådyb

Fortsæt turen langs bolværket, som godt kan give en del refleksbølger.
Lystbådehavnen er i ”hul” nr 2, når du kommer nordfra.
Her kan du tage kajakken op.

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				

Ho ladeplads ved Fjordvej
Breddegrad: 55.552391 (55° 33’ 8.61’’ N)
Længdegrad: 8.238223 (8° 14’ 17.60’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken
op/i uden problemer ved plus/minus 2 timer omkring højvande.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat men de er
flinke til at lade folk bruge den. Ellers er der masser af bådebro at
tage op og i fra ved lystsejlerne.

Overnatning 			
				
				

Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.
Ho Ladeplads: Der er ikke overnatning lige ved ladepladsen men i
selve Ho er der både feriecenter og kro.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.
Ho ladeplads: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed
af parkeringspladsen.

Drikkevand			

Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten. Ho Ladeplads: ikke drikkevand.

Toiletforhold			
				

Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige toiletter.
Ho Ladeplads: ikke toiletter.

Spisesteder			
				
				

Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen men der er
adskillige gode spisesteder i Esbjerg.
Ho Ladeplads: Kro.

Fanø
Fanø

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Sejlrenden mellem Fanø og Esbjerg er ret befærdet, langs bolværket er der en del refleksbølger.

Ruten kan kombineres med 1A, 3A, 5A
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Ho Ladeplads: Ho Ladeplads - Janderup Ladeplads ca. 12 km. Rute nr. 4A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.
Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader, der bugner af føde.

Sæt kajakken i vandet ved Ho Ladeplads på stigende vand.
Du skal være ved åmundingen omkring højvande. Følg kostene ind mod åen.
Når du er i åen følger du den til Janderup Ladeplads.

Skallingen er fredet område, ,og færdsel på Langli må kun ske i perioden 16/7 – 15/9.
Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i uanset
tidevand.
Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Turen går fra hav til å, fra store vidder, vind og bølger til vindens hvislen i sivene, det lidt begrænsede udsyn og læ.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
omladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og til byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

Billum
Billum

B Janderup
Janderup
Ladeplads

Bordrup

Myrthue
Ho Bugt

Marbæk

A
Ho
Ladeplads

Esbjerg V

Lad

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				

Ho ladeplads ved Fjordvej
Breddegrad: 55.552391 (55° 33’ 8.61’’ N)
Længdegrad: 8.238223 (8° 14’ 17.60’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet og man kan få kajakken
op/i uden problemer ved plus/minus 2 timer omkring højvande.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				
				

Janderup Ladeplads
Breddegrad: 55.614283 (55° 36’ 51.42’’ N)
Længdegrad: 8.370713 (8° 22’ 14.57’’ E)
Janderup Ladeplads er nem at komme til både fra land og vand.
Der er vej lige ved pladsen, så man kan køre næsten hele vejen.
Fra vandsiden kan det være en smule besværligt at få sin kajak på land,
hvis man kommer ved lavvande, da forskellen mellem vand og bred er rimelig stor.

Overnatning 			
				
				

Janderup Ladeplads: Der er en primitiv teltplads.
Ho Ladeplads: Der er ikke overnatning lige ved ladepladsen men i selve Ho er der
både feriecenter og kro.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Janderup Ladeplads: Der er en dagligvarebutikker ca. 2 km fra pladsen.
Ho ladeplads: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af
parkeringspladsen.

Drikkevand			
				

Janderup Ladeplads: Der er drikkevand på pladsen.
Ho Ladeplads: Ikke drikkevand.

Toiletforhold		
				

Janderup Ladeplads: Toilet på pladsen.
Ho Ladeplads: Ikke toiletter.

Spisesteder			
				

Janderup Ladeplads: ingen spisesteder.
Ho Ladeplads: Kro.

Sværhedsgrad
EPP2

Ruten kan kombineres med 4B
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Janderup: Janderup Ladeplads – Ho Ladeplads ca. 12 km. Rute nr. 4B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 61 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Ho bugt udgør den nordligste del af vadehavet. Der er en vekslende natur, som følger tidevandet. Her ligger også
den fredede Skallingen og den lille ø Langli. Begge har stor betydning for vandfuglene i Vadehavet.
Ved lavvande søger fuglene føde på de tørlagte vader, der bugner af føde.
Skallingen er fredet område, ,og færdsel på Langli må kun ske i perioden 16/7 – 15/9.
Kysten er præget af tidevandet. Ved lavvande er der meget lavt og bunden domineres af muslinge- og østersbanker fra Esbjerg til Hjerting. Fra Hjerting til omkring Marbæk er der sandstrand og man kan sætte kajakken i uanset
tidevand.

Sæt kajakken i vandet ved Janderup Ladeplads ved slutningen af højvande.
Du skal være ved åmundingen omkring højvande.
Følg kostene ud i bugten. Hvor kostene drejer i Sydlig retning fortsætter du
over mod den vestlige bred. Der er ikke så meget at tage fejl af.
Ho ladeplads er det eneste sted, hvor en vej går helt ned til vandet.
Ladepladsen ligger næsten lige over for Marbæk.

Som mange andre steder i Vadehavet er der høj sandsynlighed for at se sæler og mange forskellige fugle.
Det vil være en god ide at medbringe kikkert.
Turen går fra hav til å, fra store vidder, vind og bølger til vindens hvislen i sivene, det lidt begrænsede udsyn og læ.
Ladepladserne var vigtige for handlen i regionen inden Esbjerg havn blev anlagt. Her lagde de større skibe til og
omladede varer over på mindre pramme eller vogne, som så kunne bringe varer længere ind i landet og til byerne.
Der er flere ladepladser i vadehavet, men de er ikke aktive længere og Ho ladeplads er flyttet lidt i forhold til den
oprindelige placering.

Rutekort

Billum
Billum

A Janderup
Janderup
Ladeplads

Bordrup

Myrthue
Ho Bugt

Marbæk

B
Ho
Ladeplads

Esbjerg V

Lad

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				
				
				
				

Janderup Ladeplads
Breddegrad: 55.614283 (55° 36’ 51.42’’ N)
Længdegrad: 8.370713 (8° 22’ 14.57’’ E)
Janderup Ladeplads er nem at komme til både fra land og vand.
Der er vej lige ved pladsen, så man kan køre næsten hele vejen.
Fra vandsiden kan det være en smule besværligt at få sin kajak på land,
hvis man kommer ved lavvande, da forskellen mellem vand og bred
er rimelig stor.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Ho ladeplads ved Fjordvej
Breddegrad: 55.552391 (55° 33’ 8.61’’ N)
Længdegrad: 8.238223 (8° 14’ 17.60’’ E)
Der er en parkeringplads tæt ved vandet, og man kan få kajakken op/i uden
problemer ved plus/minus 2 timer omkring højvande.

Overnatning 			
				
				

Janderup Ladeplads: Der er en primitiv teltplads.
Ho Ladeplads: Der er ikke overnatning lige ved ladepladsen men i selve Ho er der
både feriecenter og kro.

Indkøbsmuligheder		
				
				

Janderup Ladeplads: Der er en dagligvarebutikker ca. 2 km fra pladsen.
Ho ladeplads: Der er ikke indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed af
parkeringspladsen.

Drikkevand			
				

Janderup Ladeplads: Der er drikkevand på pladsen.
Ho Ladeplads: Ikke drikkevand.

Toiletforhold		
				

Janderup Ladeplads: Toilet på pladsen.
Ho Ladeplads: Ikke toiletter.

Spisesteder			
				

Janderup Ladeplads: ingen spisesteder.
Ho Ladeplads: Kro.

Sværhedsgrad
EPP2

Ruten kan kombineres med 3B, Marbæk
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Esbjerg: Esbjerg - Nordby ca. 4 km. Rute nr. 5A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur er ikke så lang, men du får fornøjelsen af komme fra fastland til ø.
Der kan, som alle steder i Vadehavet være Sæler i farvandet.

Sæt kajakken i vandet ved bådebroen i lystbådehavnen.
Turen kan med fordel gøres på stigende vand, da du så får strømmen med dig ind mod Fanø.

Når du ror fra Esbjerg ror du mellem 2 verdener.

Når du kommer ud af lystbådehavnen, skal du krydse sejlrenden. Det skal gøres direkte og hurtigt, da der er meget
trafik.

På den ene side dominerer strand og natur, på den anden by og industri.

Når du er på den anden side, så følg kysten ind mod Nordby. Følg kostene i den gamle sejlrende, når du når dertil.

Du skal krydse den ret trafikkerede sejlrende mellem Esbjerg og Fanø. Det er den største udfordring. På den anden
side af renden kommer du over i forholdsvist stille vand. Du ligger i læ af Fanø og kan følge den gamle sejlrende
ind mod Fanø.

På et tidspunkt skal du krydse sejlrenden for Fanø færgen, igen gør du det så hurtigt og direkte som muligt.
Er færgen ved kajen, så vent til du er sikker på, der ikke skal en ambulance ombord. I disse tilfælde overholder færgen ikke fartplanen, men sejler med det samme.

Turen er så kort, at du kan gøre den hvis du lige vil over og have lidt landsbyliv og hygge.

Når du har krydset sejlrenden, følger du kajen og videre ind i lystbådehavnen.

Praktisk Information
Rutekort

Esbjerg
Grådyb

A

Nordby

B
Fanø Bugt

Fanø

Turen starter fra
		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat, men de er
flinke til at lade folk bruge den. Ellers er der masser af bådebro at tage op og i fra
ved lystsejlerne.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Lystbådehavnen Nordby, Postvejen
Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
I lystbådehavnen i Nordby er der både en rampe og en bådebro, hvor man kan
tage kajakken op.

Overnatning 			
				

Nordby: Kroer, B&B, privat udlejning.
Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.

Indkøbsmuligheder		
				

Nordby: Brugs.
Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.

Drikkevand			
				

Nordby: Drikkevand findes enten ved bådebroerne eller på toiletterne.
Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten.

Toiletforhold			
				

Nordby: Der er toiletter i lystbådehaven bag sejlklubben og ved færgen.
Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige tioletter.

Spisesteder			
				
				

Nordby: Der er adskillige spisesteder i Nordby.
Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen, men
der er adskillige gode spisesteder i Esbjerg.

Særlige forhold		

Vær opmærksom på færgesejladsen i området.

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Turen krydser en befærdet sejlrende med til tider stærk strøm og meget uregelmæssig sø.

Ruten kan kombineres med 5B, 6A, 7A
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Fanø: Nordby – Esbjerg ca. 4 km. Rute nr. 5B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur er ikke så lang, men du får fornøjelsen af komme fra fastland til ø.
Der kan, som alle steder i Vadehavet være Sæler i farvandet.
Når du ror fra Esbjerg ror du mellem 2 verdener.
På den ene side dominerer strand og natur, på den anden by og industri.
Du skal krydse den ret trafikkerede sejlrende mellem Esbjerg og Fanø. Det er den største udfordring. På den anden
side af renden kommer du over i forholdsvist stille vand. Du ligger i læ af Fanø og kan følge den gamle sejlrende
ind mod Fanø.
Turen er så kort, at du kan gøre den hvis du lige vil over og have lidt landsbyliv og hygge.

Sæt kajakken i vandet ved bådebroen i lystbådehavnen. Så undgår du at svine dig selv og din kajak til i sort slam,
som er ved den gamle bådebro ved færgelejet.
Når du står på Fanø og ser over mod Esbjerg ligger lystbådehavnen i bassin nr. 3 hvor bassin nr. 1 er hvor færgen
går ind. Du kan med fordel sætte kajakken i på faldende vande, da du så får strømmen med dig ud fra Fanø.
Følg Kajen ud til færgelejet.
Du skal krydse den ret trafikerede sejlrende mellem Fanø og Esbjerg. Det er den største udfordring. På den første
del følger du den gamle sejlrende og ligger i læ af Fanø. Herefter kommer det sværeste stykke over sejlrende.
Når du har krydset sejlrenden, følger du kostene ud af den gamle sejlrende mod Esbjerg, til du kommer ud i
renden mellem Fanø og Esbjerg.
Du krydser renden så direkte og hurtigt som muligt da der er meget trafik. Følg bolværket til du kan komme ind i
lystbådehavnen.

Praktisk Information
Rutekort

Esbjerg
Grådyb

B

Nordby

A
Fanø Bugt

Fanø

Turen starter fra 		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Nordby, Postvejen
Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
I lystbådehavnen i Nordby er der både rampe og bådebro, man kan
sætte kajakken i fra.
Der er P-plads nær ved, hvor bilen kan stå til man returnerer.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				

Lystbådehavnen Esbjerg, Rødspættekaj
Breddegrad: 55.475765 (55° 28’ 32.75’’ N)
Længdegrad: 8.424239 (8° 25’ 27.26’’ E)
Esbjerg Roklub har en rampe og bådebro, den er privat, men de er flinke til at lade
folk bruge den.
Ellers er der masser af bådebro at tage op og i fra ved lystsejlerne.

Overnatning 			
				

Nordby: Kroer, B&B, privat udlejning.
Esbjerg: Det er en storby med masser af overnatningsmuligheder.

Indkøbsmuligheder		
				

Nordby: Brugs.
Esbjerg: Lystbådehavnen ligger ikke så langt fra en Brugs og en Netto.

Drikkevand			
				

Nordby: Drikkevand findes enten ved bådebroerne eller på toiletterne.
Esbjerg: Vandhaner på toiletterne bag Sydvesten.

Toiletforhold			
				

Nordby: Der er toiletter i lystbådehaven bag sejlklubben og ved færgen.
Esbjerg: Bag restaurant Sydvesten er der offentlige tioletter.

Spisesteder			
				
				

Nordby: Der er adskillige spisesteder i Nordby.
Esbjerg: Restaurant Sydvesten ligger lige ved lystbådehavnen, men
der er adskillige gode spisesteder i Esbjerg.

Særlige forhold		

Vær opmærksom på færgesejladsen i området.

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Turen krydser en befærdet sejlrende med til tider stærk strøm og meget uregelmæssig sø.

Ruten kan kombineres med 1A, 3A, 5A
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Fanø: Nordby – Sønderho ca. 15 km. Rute nr. 6A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Dette er en af mine favoritruter i området. Det er en stille og rolig tur i, for området, beskyttet vand. Timer du turen
med tidevandet er det også en let roet tur.
Som alle andre steder i Vadehavet, kan du på denne tur være heldig at se sæler. Turen tager dig forholdsvist tæt på
2 fuglekolonier på Trinden og Keldsand. Der er masser af multer som springer livligt rundt i vandet.
Denne tur er også en af de mest varierede landskabsmæssigt. Du kommer forbi marker, hvor køer græsser helt ned
til vandet, Fanø klitplantage og skovbevoksning. Og den første del fra Børsen mod Nordby går gennem marskland
via en lille kanal.
Om sommeren er der ved Børsen en lille flydebro, der gør det let at sætte kajakken i og tage op.

Du skal time turen, så Halen krydses på +2 timer før og efter højvande og vandstanden skal være min. +44 ved
Esbjerg, når du når Sønderho.
Ro fra Nordby på stigende vande ca 2 timer før højvande, da Halen kun kan besejles i ca. denne periode.
Kryds lige over Næs Søjord og følg kystlinjen fra Halen til Hansodde. Hansodde er, hvor tidevandsskellet er.
Så hvis du har timet det rigtigt, er du nået hertil på stigende vand og ror resten af vejen på faldende vande.
Fra Hansodde går turen sydpå. Der er landgangsforbud i det inderste af Albuebugten ,så du krydser bare lige over
bugten og følger altså ikke kostene ud af ”Ludvig Løb”.
Fortsæt turen sydpå langs kysten til du har passeret Campingpladsen i Sønderho og er på højde med
møllen i Sønderho. Her drejer du mod land, ind i en kanal, som bringer dig til Børsen. Kanalen er ikke særligt bred
og vandstanden skal være minimum +44 ved Esbjerg, for at komme igennem til Børsen.

Praktisk Information
Rutekort
Esbjerg

Nordby

A

Fanø Bugt

Fanø
Vesterhavsbad

Halen
Rindby

Rindby
Strand

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

B
Sønderho

Turen starter fra 		
				
				
				
				

Lystbådehavnen Nordby, Postvejen
Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
I lystbådehavnen i Nordby er der både rampe og bådebro man kan
sætte kajakken i fra. Der er P-plads nær ved, hvor bilen kan stå til man returnerer.

Turen slutter ved		
				
				

Børsen, Sønderho.
Breddegrad: 55.348257 (55° 20’ 53.73’’ N)
Længdegrad: 8.473841 (8° 28’ 25.83’’ E)

Overnatning 			
				
				

Både Nordby og Sønderho har mange overnatningsmuligheder
rangerende fra Kro til camping. For nærmere detaljer tjek Fanø
turistbureaus hjemmeside www.visitfanoe.dk

Indkøbsmuligheder		
				
				

I Nordby er der en Super Brugs tæt på Lystbådehavnen, i Sønderho
en Dagli Brugs nær Børsen. Begge byer har et væld af småbutikker
for den glade shopper.

Drikkevand			
				

I Nordby kan du tappe drikkevand af hanerne ved landgangsbroerne.
I Sønderho er der en hane ved Børsen med ferskvand.

Toiletforhold			
			

Der er toiletter ved Fanø sejlklubs klubhus i Nordby, og tæt ved færgen.
I Sønderho er der offentlige toiletter ved rutebilstationen.

Spisesteder			

Der er et væld af spisesteder i både Nordby og Sønderho.

Særlige forhold		
				
				
				

Denne tur kommer tæt på to større fuglereservater på Trinden og Keldsand, samt et
fredet område i bunden af Albuebugten. For alle disse områder gælder det, at man
skal holde afstand, vise hensyn og selvfølgelig er landgang, undtaget nødhavn,
forbudt.

Sværhedsgrad
EPP 1-2
Det er en tur i fint beskyttet vand. Den kræver at du har styr på tidevand og kan ro turen på ca 3 1/2 time.

Ruten kan kombineres med 6B, 8B, 9, 10
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Fanø: Sønderho – Nordby lystbådehavn. ca. 15 km. Rute nr. 6B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Dette er en af mine favoritruter i området. Det er en stille og rolig tur i, for området, beskyttet vand. Timer du turen
med tidevandet er det også en let roet tur.
Som alle andre steder i Vadehavet, kan du på denne tur være heldig at se sæler. Turen tager dig forholdsvist tæt på
2 fuglekolonier på Trinden og Keldsand. Der er masser af multer som springer livligt rundt i vandet.

Vandstanden skal være min. +44 ved Esbjerg, når du lægger ud fra Sønderho og Halen kan krydses 2 timer før eller
efter højvande.
Ro fra Sønderho på stigende vande på +44 ved Esbjerg så har du a 3 1/2 time til at komme over Halen.
Ro til venstre fra Børsen, til du kommer til en kanal/rende på venstre hånd. Denne rende skal du følge, til du igen
kommer ud i åbent vand, hvorefter du følger kysten forbi campingpladsen og videre op mod Nordby.

Denne tur er også en af de mest varierede landskabsmæssigt. Du kommer forbi marker, hvor køer græsser helt ned
til vandet, Fanø klitplantage og skovbevoksning. Og den første del fra Børsen mod Nordby går gennem marskland
via en lille kanal.

Ved Albuebugten krydser du lige over mod Hansodde, hvor tidevandsskellet går.

Om sommeren er der ved Børsen en lille flydebro, der gør det let at sætte kajakken i og tage op.

Du følger kystlinjen videre mod elmasterne og Halen, du skal altså IKKE følge kostene ind under elmasterne.

Hvis du har timet turen perfekt, har du roet hertil på stigende vand og tager resten af turen på faldende.

Fra Halen ror du mod Nordby og lystbådehavnen hvor turen slutter.

Praktisk Information
Rutekort
Esbjerg

Nordby

B

Fanø Bugt

Fanø
Vesterhavsbad

Halen
Rindby

Rindby
Strand

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

A

Turen starter fra 		
				
				
				
				

Børsen, Sønderho
Breddegrad: 55.348257 (55° 20’ 53.73’’ N)
Længdegrad: 8.473841 (8° 28’ 25.83’’ E)
Børsen er også Sønderho havn. Man kan sætte kajakken af ved Børsen.
P-pladser findes tæt ved.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Lystbådehavnen Nordby, Postvejen
Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
I lystbådehavnen i Nordby er der både rampe og bådebro, man kan
tage kajakken op.

Overnatning 			
				
				

Både Nordby og Sønderho har mange overnatningsmuligheder
rangerende fra Kro til camping. For nærmere detaljer tjek Fanø
turistbureaus hjemmeside www.visitfanoe.dk

Indkøbsmuligheder		
				
				

I Nordby er der en Super Brugs tæt på Lystbådehavnen, i Sønderho
en Dagli Brugs nær Børsen. Begge byer har et væld af småbutikker
for den glade shopper.

Drikkevand			
				

I Nordby kan du tappe drikkevand af hanerne ved landgangsbroerne.
I Sønderho er der en hane ved Børsen med ferskvand.

Toiletforhold			
			

Der er toiletter ved Fanø sejlklubs klubhus i Nordby, og tæt ved færgen.
I Sønderho er der offentlige toiletter ved rutebilstationen.

Spisesteder			

Der er et væld af spisesteder i både Nordby og Sønderho.

Særlige forhold		
				
				
				

Denne tur kommer tæt på to større fuglereservater på Trinden og Keldsand, samt et
fredet område i bunden af Albuebugten. For alle disse områder gælder det, at man
skal holde afstand, vise hensyn og selvfølgelig er landgang, undtaget nødhavn,
forbudt.

Sønderho

Sværhedsgrad
EPP 1-2
Det er en tur i fint beskyttet vand. Den kræver at du har styr på tidevand og kan ro turen på ca 3 1/2 time.

Ruten kan kombineres med 5B, 7B
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Fanø: Nordby - Rindby ca. 15 km. Rute nr. 7A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur bringer dig fra havn og by til befærdet farvand mellem fastland og ø til det åbne hav.
Det er en tur, som går fra roligt vand langs kajen i Nordby, ud i mere urolig, strømmende vand, til bølger og kraftig
strøm.

Turen kan gøres uanset vandstand, men kan med fordel gøres ved faldende vande, da tidevandet så giver en god
hjælpende hånd.
Sæt i ved enten Navigationsskolens gamle bro ved færgelejet eller ved lystbådehavnen.

Du har storbyen Esbjerg på den ene side, med masser af skibstrafik, Fanø med bunkere tæt på vandet, men som du
nærmer dig nordspidsen af Fanø, tager naturen over. Det er store vidder, både på vandet og sandet.

Sætter du i ved færgelejet skal du være opmærksom på færgerne, de skubber en stor mængde vand foran sig og
kan lave nogle ret store bølger, som kan kaste en kajak langt op på land!

Der går masser af fugle på vaderne, og sælerne stikker hovederne nysgerrigt op for at se på. Ofte kan du få følgeskab af sæler et langt stykke, nogle gange kommer de tæt på, som regel bag dig - så se dig tilbage en gang i mellem.

Starter du ved lystbådehavnen, skal du være opmærksom på færgerne, når du krydser sejlrenden. Hvis der er
ambulancer med færgen, sejler den så snart ambulancen er ombord. Du kan altså ikke altid regne med sejlplanen.
Det kan være en god ide først at krydse renden, når færgen er kommet forbi.

Sidste del af turen har du åbent hav til den ene side og Fanø’s brede sandstrande på den anden.

Følg kostene ad den gamle sejlrende, og videre ud til bøje nr. 16, så er du næsten sikker på, at der er vand nok.
Du skal længere ud end du umiddelbart tror, fordi vandet er lavt over Fanø Sandende.
Fra bøje nr 16 følger du Fanøs kyst. På den anden side af renden kan man se Langli Sand, hvor der er en sælkoloni
og Skallingen. Hvis vejret er klart, kan man nogle gange se ud til Horns Rev Vindmøllepark.
I sejlrenden mellem Skallingen og Fanø skal du være opmærksom på flere ting. Renden er meget trafikeret med
store fartøjer, som kan trække ret store bølger. Du kan både få en bølge i nakken og risikere at vandet forsvinder!

Rutekort

Vandet er oftest også ret uroligt, når du kommer længere ud mod det åbne hav hvor kombinationen tidevand,
trafik og vind kan give meget uforudsigelige bølger.
Esbjerg
Søren Jessens Sand

Drej ned langs Fanøs kyst, men ikke for tæt, da du let bliver fanget mellem revler og brændingen, der også er
kraftige på det helt lave vand. Søren Jessens sand er et udmærket sted at holde en lille pause.
Videre ned langs kysten mod Fanø Bad og siden Rindby.

Nordby

A

Fanø Bugt

Praktisk Information
Turen starter fra 		
Lystbådehavnen i Nordby

Fanø
Vesterhavsbad
B
Rindby
Strand

Rindby

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

Sønderho

				
				
				
				
				
				

Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
Der er parkeringsplads tæt ved, der er en rampe og en bådebro man kan sætte i fra.
Færgelejet: 			
Parkeringsplads bag diget du kan sætte i ved Navigationsskolens gamle bådebro,
vær opmærksom på færgerne, de flytter meget vand og er større end dig.

Turen slutter ved		
				
				

Rindby strand nedenfor nedkørslen
Breddegrad: 55°25’13,2 N
Længdegrad: 8°22’27,8“ Ø

Overnatning 			

Nordby: Kro, Bed and Breakfast, mm., Rindby: Campingpladser.

Indkøbsmuligheder		
Drikkevand			

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2-3
Grådyb er lettere uforudsigeligt at ro i, der er en del trafik med meget store skibe, som kan give store bølger eller
trække vandet væk under dig.

Nordby Superbrugs, Rindby Supermarked.
Nordby: Drikkevand i hanerne i lystbådehavnen, og på toiletterne ved færgelejet.

Toiletforhold			
				
				

Nordby: Offentlige toiletter ved færgelejet, offentlige toiletter ved sejlklubben i
lystbådehavnen.
Rindby: Offentlige toiletter ved nedkørslen til stranden.

Spisesteder			

Der er adskillige spisesteder både i Nordby og i Rindby - for enhver pengepung.

Ruten kan kombineres med 5B, 8A
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Fanø: Rindby - Nordby ca. 15 km. Rute nr. 7B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur bringer dig fra det åbne hav til befærdet farvand mellem fastland og ø til Havn og by.

Turen kan gøres uanset vandstand men kan med fordel gøres ved stigende vand, da tidevandet så giver en god
hjælpende hånd.

Første del af turen har du åbent hav til den ene side og Fanøs brede sandstrand på den anden. Det er et godt sted
at føle sig lille. Efterhånden som du nærmer dig nordspidsen af Fanø og Søren Jessens Sand, kommer der flere
fugle, der er også større chance for at opleve nysgerrige sæler, der lige skal op og se, hvad du er for en.

Sæt i neden for Rindby, hvis du følger spildevandsledningen ud, er der som regel nogenlunde fast sand, og du kan
komme ret tæt på vandet i bil.

Det er stadig store vidder på vand og land der dominerer, men som du kommer rundt om Fanø, ror du ind i mere
befærdet farvand, med meget tung skibstrafik.
Strømmen bliver kraftig og vandet mere uforudsigeligt når du er i Grådyb mellem Fanø og Skallingen.
Sidste del af turen ror du mellem Esbjerg og Fanø med udpræget industri og storby på den ene side og kultur
natur til den anden.
Til sidst kommer du ind langs bolværket og havnepromenaden i Nordby, hvor der ofte holder biler og venter på
færgen. Hvis du vil vise dine uovertrufne kajakfærdigheder, er det her det skal demonstreres – der er ofte et stort
publikum.

Fra Rindby ror du mod Fanø bad og siden Søren Jessens Sand. Vandet kan godt være noget uroligt, da det er åbent
hav du ror i. Men bølgerne er oftest regelmæssige og ikke specielt vanskelige at ro i, når du først har vænnet dig til dem.
Når du nærmer dig Søren Jessens Sand, kan du hvis vejret er klart, nogle gange se ud til Horns Rev Vindmøllepark.
Når du kommer rundt omkring Søren Jessen Sand, skal du være opmærksom på flere ting. Sejlrendenenden mellem Fanø og Skallingen er meget trafikeret med store fartøjer, som kan trække ret store bølger. Du kan både få en
bølge i nakken og risikere at vandet forsvinder. Kombinationen - tidevand, trafik og vind kan give meget uforudsigelige bølger.
Som du kommer længere ind mod fastlandet, kan du på den anden side af renden se Langli Sand, hvor der er en
sælkoloni.
Fra bøje nr. 16 følger du bøjerne indad til du kan se kostene i den gamle sejlrende mod Nordby, som du følger ind
mod Nordby.

Rutekort
Esbjerg
Søren Jessens Sand

Nordby

B

Krydser du sejlrenden for at tage kajakken op i lystbådehavnen,skal du være opmærksom, når du krydser sejlrenden. Det er en god ide at vente på færgens afgang, man kan ikke altid regne med færgetiderne. Hvis der er en
ambulance med, sejler færgen øjeblikkeligt, når ambulancen er ombord og ikke til planlagt tid.

Fanø Bugt

Fanø
Vesterhavsbad
A
Rindby
Strand

Tager du kajakken op ved færgelejet, skal du være opmærksom på, at færgerne skubber meget vand. Hvis du er
på lavt vand, når en færge kommer ind, kan den generere ret store bølger, som kan kaste en tom kajak langt op på
stranden.

Praktisk Information
Turen starter fra		
Rindby strand nedenfor nedkørslen

Rindby

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

Sønderho

				
				
				
				

Breddegrad: 55°25’13,2 N
Længdegrad: 8°22’27,8“ Ø
Det er som regel muligt, at komme næsten helt ned til vandet med
kajakken på bilen, men vær opmærksom på løst sand.

Turen slutter ved		
				
				
				

Lystbådehavnen i Nordby
Breddegrad: 55.443019 (55° 26’ 34.87’’ N)
Længdegrad: 8.405657 (8° 24’ 20.37’’ E)
Der er en rampe og en bådebro, hvor man kan tage kajakken op fra.

Overnatning 			

Nordby: Kro, Bed and Breakfast, mm., Rindby: Campingpladser.

Indkøbsmuligheder		
Drikkevand			

Nordby Superbrugs, Rindby Supermarked.
Nordby: Drikkevand i hanerne i lystbådehavnen, og på toiletterne ved færgelejet.

Toiletforhold			
				
				

Nordby: Offentlige toiletter ved færgelejet, offentlige toiletter ved sejlklubben i
lystbådehavnen.
Rindby: Offentlige toiletter ved nedkørslen til stranden.

Sværhedsgrad

Spisesteder			

Der er adskillige spisesteder både i Nordby og i Rindby - for enhver pengepung.

Erfaren EPP2-3
Grådyb er lettere uforudsigeligt at ro i, der er en del trafik med meget store skibe, som kan give store bølger eller
trække vandet væk under dig.

Ruten kan kombineres med 5B,6A
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Fanø: Rindby - Sønderho ca. 16 km. Rute nr. 8A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Du får åbent hav, store vidder, flot sandstrand, sæler, strøm, brænding og til sidst en stille og rolig færd ind mod
Sønderho.
Første del af turen foregår i åbent hav med alt hvad deraf følger, bølger, vind og vejr. Når du nærmer dig
Feriekolonien kommer du til Galgerev, som byder på dramatisk oprørt sø. Grunden til at det ser voldsomt ud, er at
vandet er lavt, faktisk så lavt, at du kan stige ud af kajakken. Det ser voldsomt ud, men er faktisk ret sikkert.

Turen skal times så du kan komme ind i renden ved Sønderho (ca14 km). Du skal være ved renden når vandstanden er min. +44 ved Esbjerg.
Sæt kajakken i neden for Rindby, hvis du følger spildevandsledningen ned til vandet er der som regel nogenlunde
fast sand og du kan komme ret tæt på vandet i bil.
Fra Rindby ror du sydpå, du følger kysten. Omkring feriekolonien skal du ro udad, så du kommer forbi Galgerevet.

Ca. 300 m inde er der en stor sælkoloni på din højre hånd, så der er næsten sælgaranti.

Efter Galgerevet kommer den afmærkede rende ind mod Hønen og Sønderho.

Nu er du også i strømfyldt farvand, så alt efter hvordan du har timet din tur, vil du nu enten kunne slappe af og
nyde medstrømmen ind, eller du skal arbejde hårdt i modstrømmen, ind mod Hønen hvorefter du kommer ind i
kanalen til den gamle havn i Sønderho.

Omkring 300 meter inde er der en stor sælkoloni til højre. Her skal du holde til venstre, så du undgår at skræmme
sælerne i vandet.
Har du timet turen rigtigt følger du nu renden på stigende vand ind mod Sønderho. På højde med Hønen skal du
følge kostene til venstre ind i den lille rende mod Sønderho og Børsen hvor du kan tage kajakken op.

Praktisk Information
Rutekort
Esbjerg

Nordby

Fanø Bugt

Fanø
Vesterhavsbad
A
Rindby
Strand

Rindby

Turen starter fra		
				
				
				
				

Rindby strand nedenfor nedkørslen
Breddegrad: 55°25’13,2 N
Længdegrad: 8°22’27,8“ Ø		
Det er som regel muligt at komme næsten helt ned til vandet med kajakken på
bilen, men vær opmærksom på løst sand.		

Turen slutter ved		
				
				
				

Børsen, Sønderho		
Breddegrad: 55.348257 (55° 20’ 53.73’’ N), Længdegrad: 8.473841 (8° 28’ 25.83’’ E)
Børsen er også Sønderho havn.
Om sommeren er her en lille pontonbro som gør det lidt lettere at få kajakken op.

Overnatning 			

Sønderho: Kro, Campingplads. Rindby: Campingpladser, m.v.

Indkøbsmuligheder		

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

Nordby Superbrugs, Rindby Supermarked, Sønderho Brugs.

Drikkevand			
				

Rindby drikkevand på toiletterne ved nedkørslen til stranden.
Sønderho: Hane ved Børsen med drikkevand.

Toiletforhold			
				

Rindby: Offentlige toiletter ved nedkørslen til stranden.
Sønderho: Toiletter ved busterminalen.				

Spisesteder			

Der er adskillige spisesteder både i Sønderho og i Rindby - for enhver pengepung.

B
Sønderho
Hønen

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2-eller EPP3
Det er åbent hav, der er bølger, brænding, vind og strøm.

Ruten kan kombineres med 6B, 8B, 9 10A
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Fanø: Sønderho - Rindby ca. 16 km. Rute nr. 8B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Du går fra stille og roligt beskyttet vand ud i strøm, brænding, åbent hav, store vidder og flot bred sandstrand.
Når du kommer ud i renden mod åbent hav er du i strømfyldt farvand, her kan du stille og roligt følge strømmen
ud mod åbent hav. Omtrent 300 meter inden du kommer ud af renden ligger der en stor sælkoloni til venstre, her
er der næsten altid mange sæler.
Vel ude af renden skal du udenom Galgerevet, som ser meget dramatisk ud. Grunden til at det ser voldsomt ud er
at vandet er lavt, revet består af sandbanker, så der sker ikke noget, hvis du skulle støde på grund.
Efter Galgerevet kan du bare nyde turen med åbent vand og flot sandstrand hele vejen til Rindby.

Turen skal times, så du kan komme ud af renden ved Sønderho, det kan du når vandstanden er +44 ved Esbjerg.
Sæt i på faldende vand, så har du strømmen med dig ud fra Sønderho.
Hold til højre i den første del af renden, efter første sving kan du holde dig ude ved siderne, her er vandet dybest.
Følg kostene ud i renden mod feriekolonien og åbent hav.
Strømmen er med dig ud mod det åbne hav. Cirka 300 meter før du når åbent vand, har du sælkolonien til venstre
for dig. Her skal du holde til højre, for ikke at forstyrre sælerne unødigt.
Når du er i åbent vand skal du uden om Galgerevet. Du skal et godt stykke ud for at komme helt fri af det.
Du kan se hvor det er på vandet, som er meget oprørt lige der.
Efter Galgerevet kan du bare følge kysten nordpå til du kommer til Rindby. Det kan være svært at se Rindby fra
vandet, men hvis du holder øje med, hvor bilerne kører op og ned på stranden har du ramt rigtigt.

Praktisk Information
Rutekort
Esbjerg

Nordby

Fanø Bugt

Fanø
Vesterhavsbad
B
Rindby
Strand

Turen starter fra		
				
				
				
				
				

Børsen, Sønderho		
Breddegrad: 55.348257 (55° 20’ 53.73’’ N)
Længdegrad: 8.473841 (8° 28’ 25.83’’ E)
Børsen er også Sønderho havn. Man kan sætte kajakken af ved Børsen.
P-pladser findes tæt ved.
Om sommeren er her en lille pontonbro som gør det lidt lettere at få kajakken i.

Turen slutter ved		
				
				

Rindby strand nedenfor nedkørslen
Breddegrad: 55°25’13,2 N
Længdegrad: 8°22’27,8“ Ø		

Overnatning 			

Sønderho: Kro, Campingplads, Rindby: Campingpladser, m.v.

Indkøbsmuligheder		

Rindby

Fanø
Albuen
Fanø Bugt

Nordby Superbrugs, Sønderho Brugs.

Drikkevand			
				

Sønderho: Hane ved Børsen med drikkevand, og i Rindby drikkevand på toiletterne
ved nedkørslen til stranden.

Toiletforhold			
				

Sønderho: Toiletter ved busterminalen				
Rindby: Offentlige toiletter ved nedkørslen til stranden.

Spisesteder			

Der er adskillige spisesteder både i Sønderho og i Rindby - for enhver pengepung.

A
Sønderho
Hønen

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2-eller EPP3
Det er åbent hav, der er bølger, brænding, vind og strøm.

Ruten kan kombineres med 7B, 8A
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Fanø: Sønderho – Kammerslusen ca. 15 km. Rute nr. 9

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 ”Nordsøen, Fanø – Sylt” og folderen ”sejlads i vadehavet” fra Naturstyrelsen.

Denne tur er et langt kryds. Når først du er kommet ud fra Sønderho, ligger der en ca 14 km vand foran dig.
Du kan altså ikke se fastlandet, men skimte høje bygninger som vindmøller og Ribe Domkirke i det fjerne, samt
Mandø og selvfølgelig Fanø.
Dette er altså en tur, hvor du får fornemmelsen af åbent hav. Der er dybt vand og strøm i renden, men ror du ud til
siderne, er der mange steder, hvor du kan bunde.
Som alle steder i Vadehavet, er der mulighed for at støde på sæler, men desuden passerer denne rute forholdsvist
tæt på nogle store fugleområder på ”Keld sand” og ”Trinden”,. Her er adgang forbudt, men der burde være gode
muligheder for de fugleinteresserede.

Sæt kajakken i vandet ved Børsen på stigende vande. Vandstanden ved Esbjerg skal være min. +44, for at komme
ud. Tidevandstabeller for Vadehavet kan findes på DMI´s hjemmeside
Hold til højre først i renden fra Børsen, da der er dybest. I det første sving hold til venstre, følg kostene ud mod
og forbi ”hønen”. Der kan mangle nogle koste, så det kan være lidt svært at orientere sig og finde ud i ”Sønderkeldssand løb”. En lille kikkert kan være en god ide. Når først man er i Knudedyb er kostene mere regelmæssige og
lettere at følge.
I Knudedyb har du Mandø og Mandø Flak om til højre og selvom vanddybden ikke er specielt stor de fleste steder,
har du nu 14 km ubrudt vandoverflade foran dig, da du ved højvande ikke kan se vaderne.
Start turen på stigende vande, så du ror mod strømmen ud fra Sønderho, men ror med strømmen ind mod Kammerslusen. Vær i øvrigt opmærksom på strømmen, som kan være ret kraftig i Knudedyb. Følg kostene i Knudedyb
til strømmen deler sig, og man kan følge kostene ind i Ribe strøm mod Kammerslusen. Kostene står jævnt fordelt
og kan sagtens følges hele vejen ind mod slusen.
Slusens bemandingstimer kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside. De veksler fra måned til måned så det er
nødvendigt at tjekke inden turen.
http://www.esbjergkommune.dk/borger/natur,-park,-vandl%C3%B8b/vandl%C3%B8b-og-s%C3%B8er/kammerslusen.aspx

Rutekort

Gældende vagtplan er også opslået ved slusen. Telefonnummeret til Kammerslusen er 7542 0795.
Ved Kammerslusen er der en lille bådebro på bagbords side, hvor man kan fortøje, når slusen ikke er åben.
Der fører en trappe over diget. Det kan lade sig gøre at bære kajakken over diget, men det er besværligt fordi
trappen er så stejl. Lige på den anden side af diget, er der en parkeringsplads og det er meget let at køre til og fra
Kammerslusen.

Jylland

Fanø

Praktisk Information
Turen starter fra 		
Sønderho ved ”Børsen”

A
Sønderho

B

Hønen

Ribe å
Kammerslusen

Ribe

Mandø
Vadehavet
Vadehavet

Sværhedsgrad
EPP 2-3
Fordi det er et langt kryds, uden mulighed for at komme på land, og der er en del strøm i farvandet.

				
				
				

Breddegrad: 55.348261 (55° 20’ 53.74’’ N),
Længdegrad: 8.473763 (8° 28’ 25.55’’ E)
Man kan sætte kajakken af ved børsen. Der er parkeringspladser tæt ved.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Kammerslusen (Ligger hvor Bjerrumvej møder Kammerslusevej)
Breddegrad: 55.339940 (55° 20’ 23.78’’ N)
Længdegrad: 8.676152 (8° 40’ 34.15’’ E)
Der er parkeringsplads på Bjerrum siden af Ribe å og man kan nemt komme til at
tage kajakken op af vandet.

Overnatning 			
				
				
				

I Sønderho kan man overnatte på den nærliggende campingplads, der er en
udmærket kro m.v..
Ved Kammerslusen skal man p.t. til Ribe for at finde overnatning, men her er der
også mange muligheder, campingplads, B&B, hoteller m.m..

Indkøbsmuligheder		
				

I Sønderho er der en Brugs, hvor man kan få det meste.
Ved Kammerslusen kan man få en is og måltid mad på restauranten af samme navn.

Drikkevand			
				

Der er en vandhane, hvor man sætter kajakken i ved Børsen i Sønderho.
Ved kammerslusen kan man benytte sejlklubbens faciliteter, bad, vamd & toilet.

Toiletforhold		
				

I Sønderho er der offentlige toiletter ved busstationen.
Ved Kammerslusen er der et offentligt toilet tæt på slusen.

Spisesteder			
				

I Sønderho er der adskellige gode spisesteder.
Kammerslusen: Restaurant Kammerslusen.
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Fanø: Sønderho – Mandø ca. 15 km. Rute nr. 10A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.
Sæt kajakken i i Sønderho ved Børsen. Der er en lille pontonbro, man kan sætte kajakken i fra og der er parkeringsplads tæt ved.

Vælger du denne tur, kan du forvente at opleve en del fugleliv. Der er store fuglekolonier i nærheden og det ses og
høres.
Som alle andre steder i Vadehavet vil du også ofte se Sæler.
Når du nærmer dig Mandø, kan du også opleve en masse pludselig brusen i vandet. Det er multer, som drøner af
vejen, når du nærmer dig.
Denne tur er en rigtig vadehavstur, så den skal planlægges efter tidevandet for at kunne lade sig gøre og ca 2/3
henne i turen, får du mulighed for at opleve noget af det Vadehavet er kendt for, nemlig strøm.
”Knudedybet” som ligger mellem Fanø og Mandø kan godt give en del uroligt vand. Her får du også fornemmelsen
af åbent hav, idet du er så langt ude, at du næsten ikke kan se fastlandet, og mod vest er næste stop England!

Rutekort

For at kunne ro ud af renden ind til Børsen, skal vandstanden ved Esbjerg være +44 eller mere.
Gå ud lige før højeste vande, så har du modstrøm i begyndelsen, men medstrøm til du skal ind i Kaneslunden ved
Mandø. Hold til højre i den første del af renden, der er mest vand. Efter første sving, skal du ud til en af siderne, da
vandet er lavest midt på.
Følg kostene ud fra Børsen til Sønderkeldsand Løb. Vær opmærksom på, at der mangler nogle koste, og de der er,
står ikke helt som angivet på søkort nr 60. Følg kostene i Sønderkeldsand løb, til du kommer ud i Knudedyb.
De faste bøjer i Knudedyb er stort set fjernet. Du kan altså ikke regne med søkort nr. 60, hvad disse angår.
Her kan du følge Peter Meyers sand og krydse over mod den afmærkede Mandø Gyde , som følges ind mod Mandø
ind til stranden, hvor kajakken lægges.
Kostene som markerer Mandø Gyde kan godt være svære at se på afstand. Alternativt, kan du ro over mod Mandø
lige når du kommer ud fra Sønderkeldsand løb. Følg Mandø til du kommer til Mandø Gyde.
Lige bag diget ligger der dels B&B, Campingplads, Feriecenter med mulighed for at leje værelser, så der er masser
af nemme tilgængelige overnatningsmuligheder, hvis du ikke har lyst til at sove på stranden.
På feriecenteret er der i øvrigt offentligt toilet, også med drikkevand. Skal kajakken op her, kommer du til at bære
den om på den anden side af diget, hvor der er vej og parkering. Mandø er et besøg værd, det er en ø, der i den
grad er i tidevandets vold, vejen til øen er kun farbar ved lavvande og der går ingen færger.
Turen frem og tilbage lader sig kun besværligt gøre på en enkelt dag, da det skal passe med tidevandet, både for
at komme ud fra Sønderho ved Børsen, men også for at komme ind ved Mandø.

Praktisk Information
Fanø
FANØ
A
Sønderho
Sønderho
Hønen

MANDØ

Turen starter fra 		
				
				
				
				

Sønderho v. Børsen
Breddegrad: 55.348096 (55° 20’ 53.15’’ N)
Længdegrad: 8.474214 (8° 28’ 27.17’’ E)
Børsen er også Sønderho havn. Man kan sætte kajakken af ved Børsen.
P-pladser findes tæt ved.

Turen slutter ved		
				
				
				
				

Mandø ved stien op til Brugs og campingpladsen
Breddegrad: 55.273695 (55° 16’ 25.30’’ N)
Længdegrad: 8.532085 (8° 31’ 55.51’’ E)
Man bliver nød til at slæbe kajakken over diget. Der er en lille sti.
Der er ca 300 m. op til parkeringspladsen.

Overnatning 			
				
				

I Sønderho er der campingplads, kro og Bed and Breakfast.
På Mandø er der tilsvarende muligheder, campingplads, Mandøcenter, kro og
Bed and breakfast.

Indkøbsmuligheder		

Brugs i både Sønderho og på Mandø.

Drikkevand			
				

Ved Børsen er der en vandpost med drikkevand, på Mandø kan du
tappe drikkevand på de offentlige toiletter.

Toiletforhold			
				

Der er offentlige toiletter ved busstation i Sønderho.
På Mandø findes der offentlige toiletter i den bygning, der også huser Mandøcentret.

Spisesteder			
				

Mandø: Kroen, Cafeteria på Mandø Center.
Der findes masser af gode spisesteder i Sønderho.

Sværhedsgrad

Særlige forhold		
				

Sværhedsgraden er på erfaren EPP2 – EPP3 niveau.
Det kan være sin sag at krydse Knudedyb. Strømmen er stærk og hvis vinden er tilsvarende, kan Knudedyb være et
ubehageligt sted at være i en kajak.

				

Fra april til juli skal du være opmærksom på fugle der yngler. De er overalt i Vadehavet. Hold derfor god afstand, som regel kan du høre på de voksne fugles skrig, når
du er for tæt på.					

B

Vadehavet
Vadehavet

Ruten kan kombineres med 10B, 11A
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Mandø: Mandø - Sønderho ca. 15 km. Rute nr. 10B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Vælger du denne tur, kan du forvente at opleve en del fugleliv. Der er store fuglekolonier i nærheden og det ses og
høres.

Sæt kajakken i vandet via stien der går bag mandøcenter til bag diget.

Som alle andre steder i Vadehavet vil du også ofte se sæler.

Start turen omkring et par timer før højvande, det svinger lidt hvornår der er vand nok til at komme ud, men for at
komme ind ved Børsen i Sønderho, skal vandstanden ved Esbjerg være +44 eller mere. Det er det, der skal times
efter.

Omkring Mandø kan du også opleve en masse pludselig brusen i vandet. Det er multer, som drøner af vejen, når
du nærmer dig.

Følg kostene ud i Knudedyb. Vær opmærksom på, at de faste bøjer stort set er fjernet i Knudedyb, så man kan ikke
regne med søkort nr. 60, hvad disse angår.

Mandø er et rigtigt dejligt sted, hvor det virker som om tiden går lidt langsommere. Man kan sidde ved diget og
følge tidevandets gang, eller tage en tur rundt på øen med eller uden guide.

I Knudedyb kan du enten ro lige over mod Peter Meyers sand, eller ro langs Mandø og først krydse Knudedyb, når
du kan se kostene, der markerer Sønderkeldsand Løb.

Kore Sand er en seværdighed i sig selv. Omkring 20 kvadratkilometer sand er svært at forestille sig – det skal
opleves.

At følge Mandø giver det korteste kryds, men en anelse længere distance.

Denne tur er en rigtig vadehavstur, så den skal planlægges efter tidevandet, for at det kan lade sig gøre, og du får
mulighed for at opleve noget af det, Vadehavet er kendt for, nemlig strøm. ”Knudedyb” som ligger mellem Fanø og
Mandø kan godt give en del uroligt vand. Her får du også fornemmelsen af åbent hav og store flader, idet du er så
langt ude, at du næsten ikke kan se fastlandet. Mod vest er næste stop England og ved højvande, kan man ikke se
sandbankerne.

Sønderkeldsand Løb er rigtigt godt afmærket. Det samme gælder renden ind til Børsen i Sønderho, så du kan følge
kostene til indsejlingen til Sønderho.
I indsejlingen til Sønderho, skal du i første omgang holde lidt til højre og efter svinget hvor du kan se Børsen, skal
du holde til venstre, da det er her, der er dybest.
Ved Børsen er der en parkeringsplads lige ved, så det er nemt at få kajakken til og fra vandet.
Turen frem og tilbage lader sig kun besværligt gøre på en enkelt dag, da det skal passe med tidevandet, både for
at komme ud fra Mandø og for at komme ind i Sønderho ved Børsen.

Rutekort

Praktisk Information
Fanø
FANØ
B
Sønderho
Sønderho
Hønen

A
B

MANDØ
Vadehavet
Vadehavet

Sværhedsgrad
Sværhedsgraden er på erfaren EPP2 – EPP3 niveau.
Det kan være sin sag at krydse Knudedyb. Strømmen er stærk og hvis vinden er tilsvarende, kan Knudedyb være et
ubehageligt sted at være i en kajak.

Turen starter fra 		
				
				
				
				

Mandø ved stien fra Brugs og campingpladsen
Breddegrad: 55.273695 (55° 16’ 25.30’’ N)
Længdegrad: 8.532085 (8° 31’ 55.51’’ E)
Der er ca 300 m. fra parkeringspladsen.
Man bliver nød til at slæbe kajakken over diget. Der er en lille sti.

Turen slutter ved		
				
				
				

Sønderho v. Børsen
Breddegrad: 55.348096 (55° 20’ 53.15’’ N)
Længdegrad: 8.474214 (8° 28’ 27.17’’ E)
Børsen er også Sønderho havn.

Overnatning 			
				
				

I Sønderho er der campingplads, kro og Bed and Breakfast.
På Mandø er der tilsvarende muligheder, campingplads, Mandøcenter, kro og
Bed and breakfast.

Indkøbsmuligheder		

Brugs i både Sønderho og på Mandø.

Drikkevand			
				

Ved Børsen er der en vandpost med drikkevand, på Mandø kan du
tappe drikkevand på de offentlige toiletter.

Toiletforhold			
				

Der er offentlige toiletter ved busstation i Sønderho.
På Mandø findes der offentlige toiletter i den bygning, der også huser Mandøcentret.

Spisesteder			
				

Mandø: Kroen, Cafeteria på Mandø Center.
Der findes masser af gode spisesteder i Sønderho.

Særlige forhold		
				

Fra april til juli skal du være opmærksom på fugle der yngler. De er overalt i Vadehavet. Hold derfor god afstand, som regel kan du høre på de voksne fugles skrig, når
du er for tæt på.					

				

Ruten kan kombineres med 6B, 8B, 9, 10A
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Mandø: Mandø – Rømø ca. 15 km. Rute nr. 11A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.
For at komme indenom fra Mandø mod Rømø skal vandstanden være minimum +40 ved kammerslusen.

Dette er en tur der kun kan gøres i kajak.
Du sniger dig langs Mandø i en rende, der ikke findes på søkortet.

Bøjerne i Østerdyb er alle fjernet, men du kan sigte efter østsiden af Rømø ind mod Juvre.

Det meste af turen foregår i ret stille vand, med rig mulighed for at se sæler og multer.
Der er langt til fastlandet, så du får fornemmelsen af store vidder, men vandet er ret lavt og man er ret beskyttet af
Kore - og Juvre.
Sand på størstedelen af denne tur, så hvis vejret er fint er det en god og ret sikker tur at tage.
Der er ø-hop i Vadehavet.

Praktisk Information
Rutekort

A

Mandø
Vadehavet

Vesterhavet

B
Juvre

Rømø dæmningen

Rømø

Turen starter fra		
				
				
				
				

Mandø
Breddegrad: 55.273658 (55° 16’ 25.17’’ N)
Længdegrad: 8.531646 (8° 31’ 53.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra hvor man kan stille bilen til vandet – afhængig
af tidevandet.

Turen slutter ved		
				
				
				

Rømø ved Juvre
Breddegrad: 55.174407 (55° 10’ 27.87’’ N)
Længdegrad: 8.575258 (8° 34’ 30.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra vandet til hvor du kan stille bilen, så adgang er ret let.

Overnatning 			
				

Mandø: Bed & Breakfast, Campingplads, Kro, Mandø Center.
Rømø: Kommandør Gaarden, Campingplads, Vandrerhjem, Bed & breakfast.

Indkøbsmuligheder		
				

Mandø: Brugs.
Rømø: Brugs, andre dagligvarebutikker – ikke i umiddelbar nærhed af Juvre.

Drikkevand			
				

Mandø: De offentlige toiletter ved Mandø Center.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre, hvor du lægger op.

Toiletforhold			
				

Mandø: Offentlige toiletter ved Mandø center, bag diget.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre.

Spisesteder			
				
				

Mandø: Kroen, Cafeteria på Mandø Center.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre, men i Lakolk findes masser af cafeer og
spisesteder.

Særlige forhold		
				
				
				

Der er skydeområde og adgangsforbud på Juvre – og Bollert Sand samt
strandengsarealer på den nordvestlige del af Rømø (se ”sejlads i Vadehavet”).
Skydeøvelser markeres med hejst ballon og advarselsblitz og under øvelse er der
forbud mod sejlads i sikkerhedszonen gennem Juvre.

Sværhedsgrad
Denne tur er på erfaren EPP 2 niveau.
Ikke pga. distancen, men vandet kan være uroligt og strømmen stærk i Østerdyb og renden ind til
Rømø.

Ruten kan kombineres med 11B, 12A
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Rømø: Rømø – Mandø ca. 15 km. Rute nr. 11B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.
Sæt i ved stigende vande, så har du modstrøm til at starte med men medstrøm i Østerdyb og ind mod Mandø.

Dette er en tur der kun kan gøres i kajak.
Du sniger dig langs Mandø i en rende, der ikke findes på søkortet.
Det meste af turen foregår i ret stille vand, med rig mulighed for at se sæler og multer.
Der er langt til fastlandet, så du får fornemmelsen af store vidder, men vandet er ret lavt og man er ret beskyttet af
Kore - og Juvre.
Sand på størstedelen af denne tur, så hvis vejret er fint er det en god og ret sikker tur at tage.

For at komme indenom ved Mandø mod Rømø skal vandstanden være +40 ved kammerslusen, så du skal time din
tur efter det.
Ifølge de lokale, kan renden ind til Juvre besejles uanset tidevand, men du kan komme til at gå i dybt mudder ud til
selve renden, hvisv andet er lavt.
Bøjerne i Østerdyb er alle fjernet, men fra Rømøs nordøstligste punkt, kan du sigte mod Mandøs sydligste, så
passer retningen nogenlunde.

Der er ø-hop i Vadehavet.

Praktisk Information
Rutekort

B

Mandø
Vadehavet

Vesterhavet

A
Juvre

Rømø dæmningen

Rømø

Turen starter fra		
				
				
				

Rømø ved Juvre
Breddegrad: 55.174407 (55° 10’ 27.87’’ N)
Længdegrad: 8.575258 (8° 34’ 30.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra vandet til hvor du kan stille bilen, så adgang er ret let.

Turen slutter ved		
				
				
				

Mandø
Breddegrad: 55.273658 (55° 16’ 25.17’’ N)
Længdegrad: 8.531646 (8° 31’ 53.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra hvor man kan stille bilen til vandet – afhængig af tidevandet.

Overnatning 			
				

Mandø: Bed & Breakfast, Campingplads, Kro, Mandø Center.
Rømø: Kommandør Gaarden, Campingplads, Vandrerhjem, Bed & breakfast.

Indkøbsmuligheder		
				

Mandø: Brugs.
Rømø: Brugs, andre dagligvarebutikker – ikke i umiddelbar nærhed af Juvre.

Drikkevand			
				

Mandø: De offentlige toiletter ved Mandø Center.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre, hvor du lægger op.

Toiletforhold			
				

Mandø: Offentlige toiletter ved Mandø center, bag diget.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre.

Spisesteder			
				
				

Mandø: Kroen, Cafeteria på Mandø Center.
Rømø: Ikke i umiddelbar nærhed af Juvre, men i Lakolk findes masser af cafeer og
spisesteder.

Særlige forhold		
				
				
				

Der er skydeområde og adgangsforbud på Juvre – og Bollert Sand samt
strandengsarealer på den nordvestlige del af Rømø (se ”sejlads i Vadehavet”).
Skydeøvelser markeres med hejst ballon og advarselsblitz og under øvelse er der
forbud mod sejlads i sikkerhedszonen gennem Juvre.				

Sværhedsgrad
Denne tur er på erfaren EPP 2 niveau.
Ikke pga. distancen, men vandet kan være uroligt og strømmen stærk i Østerdyb og renden ind til
Rømø.

Ruten kan kombineres med 10B, 11A
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Rømø: Ved Juvre – Lakolk strand ca. 17 km. Rute nr.12A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur bringer dig fra det urolige lidt barske vand i Nordsøen til det stille lave vand med græs og får helt ned til
vandkanten.
Fra store vidder, bred sandstrand, marehalm og klitter til et mere grønt og mildt landskab.
Undervejs padler du over vand, som er hyppigt besøgt af sæler.
Den sydlige del af Kore sand er fredet pga. en stor sælkoloni ”sælhundebanke” og der ligger ofte sæler ved
afmærkningen på Juvre Sand.
Det er lidt specielt at padle rundt om Juvre Sand.
Der står forskellige mål på land, som skydes efter. Det kan være tanks, eller andre køretøjer.

Ro på faldene vand, så du får strømmen med dig ud fra Juvre, videre ud i Juvre dyb. Alle markeringer er fjernet så
du følger kystlinjen, ikke for tæt, da vandet er lavere end man skulle tro.
Som sagt må du ikke gå i land på den nordlige del af Juvre Sand, da det er militært øvelsesterræn. Så sørg for at
have ordnet det fornødne, inden du begiver dig afsted, jeg er ikke sikker på, om toiletbesøg regnes for gyldig
grund til nødhavn.
Hvis de sorte ”balloner” er oppe, betyder det, der er skydeøvelse og da er sejlads i Juvre dyb mellem Kore Sand og
Rømø forbudt.
Tjek om der er øvelse inden du begiver dig afsted.
http://www.flv.dk/milais/Navwarframe.html

Der går får derinde, men ellers er det et meget stort område, som er mere eller mindre øde – og man må ikke gå i
land.

Praktisk Information
Rutekort

A
Juvre

B

Rømø dæmningen

Turen starter fra		
				
				
				

Rømø ved Juvre
Breddegrad: 55.174407 (55° 10’ 27.87’’ N)
Længdegrad: 8.575258 (8° 34’ 30.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra vandet til hvor du kan stille bilen, så adgang er ret let.

Turen slutter ved		
				
				

Lakolk Strand
Breddegrad: 55.145600 (55° 8’ 44.16’’ N)
Længdegrad: 8.475952 (8° 28’ 33.43’’ E)

Overnatning 			
				

Det tætteste er Lakolk strand camping, men da stranden er meget bred, har du
langt at bære dit grej.

Indkøbsmuligheder		

Ved Lakolk er der dagligvarebutikker.

Drikkevand			

Lakolk
Strand

Fanø
Rømø

Jylland

Havneby

Du kan tappe drikkevand på toiletterne ved Lakolk butikscenter.

Toiletforhold		

Der er offentlige toiletter ved Lakolk butikscenter.

Spisesteder			

Lakolk butikscenter.

Særlige forhold		
				
				

Det meste af Juvre sand er militært øvelsesområde og man må ikke
gå i land der.
Når der er øvelser må man heller ikke sejle i Juvre dyb mellem Kore Sand og Rømø.

Fanø

Sylt (DE)

Sværhedsgrad
Erfaren EPP 2-3 alt efter vejret.
Der kan være en del strøm i Juvre dyb og skæv sø når du runder Juvre sand og kommer ud i Nordsøen.

Ruten kan kombineres med 12B, 13A
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Rømø: Lakolk strand - ved Juvre ca. 17 km. Rute nr.12B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Denne tur bringer dig fra det urolige lidt barske vand i Nordsøen til det stille lave vand med græs og får helt ned til
vandkanten.
Fra store vidder, bred sandstrand, marehalm og klitter til et mere grønt og mildt landskab.
Undervejs padler du over vand, som er hyppigt besøgt af sæler.
Den sydlige del af Kore sand er fredet pga. en stor sælkoloni ”sælhundebanke” og der ligger ofte sæler ved
afmærkningen på Juvre Sand.
Det er lidt specielt at padle rundt om Juvre Sand.
Der står forskellige mål på land, som skydes efter. Det kan være tanks, eller andre køretøjer.
Der går får derinde, men ellers er det et meget stort område, som er mere eller mindre øde – og man må ikke gå i
land.

Ro på stigende vand så du får strømmen med dig fra Lakolk, videre ind i Juvre dyb. Alle markeringer er fjernet
(2011) så du følger kystlinjen, ikke for tæt, da vandet er lavere end man skulle tro.
Som sagt må du ikke gå i land på den nordlige del af Juvre Sand, da det er militært øvelsesterræn. Så sørg for at
have ordnet det fornødne, inden du begiver dig afsted. Jeg er ikke sikker på, om toiletbesøg regnes for gyldig
grund til nødhavn.
Hvis de sorte ”balloner” er oppe betyder det, der er skydeøvelse og da er sejlads i Juvre dyb mellem Kore Sand og
Rømø forbudt.
Tjek om der er øvelse inden du begiver dig afsted. http:// www.flv.dk/milais/Navwarframe.html
Følg kysten rundt om Juvre Sand, du kommer ind i en rende langs Juvre pril. Følg den ind til land, så kan du se en
sti, der går over diget.
På den anden side går vejen, hvor du kan læsse din kajak over på bilen.

Praktisk Information
Rutekort

B
A
Juvre

A
B

Rømø dæmningen

Turen starter fra		
				
				

Lakolk Strand
Breddegrad: 55.145600 (55° 8’ 44.16’’ N)
Længdegrad: 8.475952 (8° 28’ 33.43’’ E)

Turen slutter ved		
				
				
				

Rømø ved Juvre
Breddegrad: 55.174407 (55° 10’ 27.87’’ N)
Længdegrad: 8.575258 (8° 34’ 30.93’’ E)
Der er ca 300 m. fra vandet til hvor du kan stille bilen, så adgang er ret let.

Overnatning 			
				

Det tætteste er Lakolk strand camping, men da stranden er meget bred, har du
langt at bære dit grej.

Indkøbsmuligheder		

Ved Lakolk er der dagligvarebutikker.

Drikkevand			

Lakolk
Strand

Fanø
Rømø

Du kan tappe drikkevand på toiletterne ved Lakolk butikscenter.

Toiletforhold		

Der er offentlige toiletter ved Lakolk butikscenter.

Spisesteder			

Lakolk butikscenter.

Jylland

Havneby

Fanø

Sylt (DE)

Sværhedsgrad
Erfaren EPP 2-3 alt efter vejret.
Der kan være en del strøm i Juvre dyb og skæv sø når du runder Juvre sand og kommer ud i Nordsøen.

Ruten kan kombineres med 11B, 12A
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Rømø: Lakolk strand – Havneby ca. 18 km. Rute nr. 13A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Vandet på denne strækning er nogle steder temmelig dybt tæt på land. Det kan give nogle kraftige bølger.
På denne tur kan du også se sæler. Det er Danmarks officielt bredeste strand, du ror langs. Alene det er en
oplevelse.
Om sommeren er der mange aktiviteter at se på inde på stranden og meget liv.
Det er således en af de ture, hvor du vil have flest tilskuere, hvis du skulle få lyst til at brillere.
Ved højvande er der nogle store render, som går langt ind på stranden. De er gode, hvis du vil ind på land og spise
madpakke.
Du kommer tæt på Sylt og man kan sagtens ro derover, husk i givet fald passet.

Sæt kajakken i på Lakolk strand.
På faldende vand er strømmen sydvestlig ved Rømø, modsat er den nordøstgående på stigende vand.
Hvis du sætter kajakken i på de sidste timer faldendene vand, får du strømmen med dig syd på, og har du timet
det rigtigt, er du ved sydspidsen af Rømø, når vandet stiger. Du har således strømmen med dig ind mod Havneby.
Du følger kystlinjen, det er lavt nogle steder, men man kan som regel se det på bølgerne.
Omkring ”Hundehullet” kan der være en meget kraftig strøm og sydligere, hvor der på kortet er markeret ”forbudt
område” kan strømmen også være kraftig.
Du følger kystlinjen ind til Havneby, her kan være en del trafik, om ikke andet så færgen til Sylt.
Vær opmærksom på, at farvandet ud for havnen ofte er oprørt, ifølge de lokale er det ofte sådan, nærmest uanset
hvordan vejret ellers er.
Følg søvejsreglerne ind i havnen. Rømø sejlklub ligger til venstre, når du er kommet forbi færgelejet.

Praktisk Information
Rutekort

A

A
B

Rømø dæmningen

Lakolk
Strand

Fanø
Rømø

B

Jylland

Havneby

Fanø

Sylt (DE)

Turen starter fra 		
				
				

Lakolk Strand ud for livreddertårnet
Breddegrad: 55.145600 (55° 8’ 44.16’’ N)
Længdegrad: 8.475952 (8° 28’ 33.43’’ E)

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				
				
				
				

Havnen i Havneby
Breddegrad:55.087149 (55° 5’ 13.74’’ N)
Længdegrad:8.570731 (8° 34’ 14.63’’ E)
Du kan tage kajakken op flere steder. Ved Rømø Sejlklub er der en pontonbro og
folkene i klubben er meget venlige og hjælpsomme.
Overfor sejlklubben har Farvandsvæsnet en rampe, hvor du også må tage kajakken
op fra.
Ved højvande kan du ro forbi havnen, og lægge op på stranden lige bag havnen
– der er dog et stykke at slæbe, hvis du kommer ved lavvande.

Overnatning 			
				
				

Havneby: Vandrehjem, Hotel, Kro, Bed and Breakfast, Campingplads.
Lakolk strand:Det tætteste er Lakolk strand camping, men da stranden er meget
bred, har du langt at bære dit grej.

Indkøbsmuligheder		

Ved Lakolk er der dagligvarebutikker, det samme gælder for Havneby.

Drikkevand			
				

Du kan tappe drikkevand på toiletterne ved Lakolk butikscenter, i
Havneby må du spørge dig frem.

Toiletforhold		
				
				
				

Der er offentlige toiletter ved Lakolk butikscenter, og på stranden
(Lakolk) om sommeren. Umiddelbart er der ingen offentlige
toiletter i Havneby, men de fleste butikker har kundetoiletter, du
kan benytte, hvis de spørger pænt.

Spisesteder			
				

Lakolk butikscenter.
I Havneby er der et væld af restauranter og spisesteder.

Sværhedsgrad

Erfaren EPP 2-3
Det er Nordsøen.Der kan være en del bølger, og nogle steder på denne strækning er strømmen endog meget
kraftig. Det mest urolige vand er faktisk tæt ved havnen.
Der er en vis sikkerhed i, at du ikke kommer alt for langt fra land.

Ruten kan kombineres med 13B, 14A
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Rømø: Havneby - Lakolk strand ca. 18 km. Rute nr. 13B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Vandet på denne strækning er nogle steder temmelig dybt tæt på land. Det kan give nogle kraftige bølger.

Sæt kajakken i ved Havneby havn.

På denne tur kan du også se sæler. Det er Danmarks officielt bredeste strand, du ror langs. Alene det er en
oplevelse.

Vær opmærksom på trafikken i og omkring Havnen.
På faldende vand er strømmen sydvestlig ved Rømø, modsat er
med i beskrivelsen den nordøstgående på stigende vand (iflg. http://ifm.frv.dk/ )

Om sommeren er der mange aktiviteter at se på inde på stranden og meget liv.
Det er således en af de ture, hvor du vil have flest tilskuere, hvis du skulle få lyst til at brillere.

Sætter du kajakken i på de sidste timer faldende vand, får du strømmen med dig syd på, og har du timet det rigtigt
er du ved sydspidsen af Rømø når vandet stiger og har således strømmen med dig op mod Lakolk.

Ved højvande er der nogle store render, som går langt ind på stranden. De er gode, hvis du vil ind på land og spise
madpakke.

Vær opmærksom på at farvandet ud for havnen ofte er oprørt, ifølge de lokale er det ofte sådan, nærmest uanset
hvordan vejret er.

Du kommer tæt på Sylt og man kan sagtens ro derover, husk i givet fald passet.

Du følger kystlinjen, det er lavt nogle steder, men man kan som regel se det på bølgerne.
Omkring ”Hundehullet” kan der være en meget kraftig strøm og hvor der på kortet er markeret ”forbudt
område” kan strømmen også være kraftig.

Praktisk Information
Rutekort

A

B

Rømø dæmningen

Lakolk
Strand

Fanø
Rømø

A

Jylland

Havneby

Fanø

Sylt (DE)

Sværhedsgrad

Erfaren EPP 2-3
Det er Nordsøen.Der kan være en del bølger, og nogle steder på denne strækning er strømmen endog meget
kraftig. Det mest urolige vand er faktisk tæt ved havnen.
Der er en vis sikkerhed i, at du ikke kommer alt for langt fra land.

Turen starter fra 		

Havnen i Havneby

				
				
				
				
				
				
				

				

Breddegrad:55.087149 (55° 5’ 13.74’’ N)
Længdegrad:8.570731 (8° 34’ 14.63’’ E)
Du kan sætte kajakken i flere steder. Ved Rømø Sejlklub er der en pontonbro og
folkene i klubben er meget venlige og hjælpsomme.
Overfor sejlklubben har Farvandsvæsnet en rampe, hvor du også kan sætte
kajakken i fra.
Ved højvande kan du sætte i på stranden lige nord for havnen – der
er dog et stykke at slæbe hvis du kommer ved lavvande.

Turen slutter ved		
				
				

Lakolk Strand ud for livreddertårnet
Breddegrad: 55.145600 (55° 8’ 44.16’’ N)
Længdegrad: 8.475952 (8° 28’ 33.43’’ E)

Overnatning 			
				
				

Havneby: Vandrehjem, Hotel, Kro, Bed and Breakfast, Campingplads.
Lakolk strand:Det tætteste er Lakolk strand camping, men da
stranden er meget bred, har du langt at bære dit grej.

Indkøbsmuligheder		

Ved Lakolk er der dagligvarebutikker, det samme gælder for Havneby.

Drikkevand			
				

Du kan tappe drikkevand på toiletterne ved Lakolk butikscenter, i
Havneby må du spørge dig frem.

Toiletforhold		
				
				
				

Der er offentlige toiletter ved Lakolk butikscenter, og på stranden
(Lakolk) om sommeren. Umiddelbart er der ingen offentlige
toiletter i Havneby, men de fleste butikker har kundetoiletter, du
kan benytte, hvis de spørger pænt.

Spisesteder			
				

Lakolk butikscenter.
I Havneby er der et væld af restauranter og spisesteder.

Ruten kan kombineres med 12B, 13A
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Rømø: Havneby – Vidå sluse ca. 16 km. Rute nr. 14A

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Dette er en af de ture der kun lader sig gøre i kajakker eller lignende fartøjer - designet til lavt vand.

Sæt kajakken i havnen ca. 4 timer før højvande.

Turen går fra Havneby ud i Isenhage mod Koldby Leje. Så du får et kryds på ca 3.5 km, inden turen går ind under
land og er beskyttet af kysten.

Når du kommer ud af havneløbet, skal du sigte mod en rød lade på fastlandet, så har du retningen,
der bringer dig lige ind i Kolby leje, og mod Kolby.
Du skal forholdsvist tæt på land.

Her er rigtigt mange østersbanker og multer. Der står en del garn, som du skal styre udenom.

Turen kan gøres på ca. 3 timer før og efter højvande, alt efter vandstand.

Da turen går tæt på land får du på denne tur grønne landskaber at kigge på.
Der går kvæg ned til vandkanten, nogle steder har folk små bådebroer og egen båd liggende.
Det ser lidt underligt ud ved lavvande, da der slet ikke er vand.

Du følger kysten sydpå til du kommer til Vidå sluse.

Igen kan du på denne tur se sæler og en masse fugle, da der er et fuglereservat med adgangsforbud på Jordsand.
Det kan være en god ide at medbringe en kikkert.
Det er en lidt speciel oplevelse at ro ind gennem Vidå sluse. Slusen styres af tidevandet, så du kan ikke komme ind
ved højvande eller nær højvande.

Rutekort
Rømø
A
Havneby
Sønderby

Jylland

Koldby

Sylt(DE)
(DE)
Sylt

Vesterhavet

B

Højer

Vidå sluse

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Der kan være en del bølger og nogle steder på denne strækning og en del strøm.
Det mest urolige vand er faktisk tæt ved havnen.

Ved Vidå sluse kan du tage kajakken op på bagbordsside. Der går en ”vej” op over diget.
Bagved diget er der en parkeringsplads.

Praktisk Information
Turen starter fra		
				
				
				
				
				
				
				
				

Havneby
Breddegrad:55.087149 (55° 5’ 13.74’’ N)
Længdegrad:8.570731 (8° 34’ 14.63’’ E)
Du kan sætte kajakken i flere steder. Ved Rømø Sejlklub er der en pontonbro og
folkene i klubben er meget venlige og hjælpsomme.
Overfor sejlklubben har Farvandsvæsnet en rampe, hvor du også kan sætte
kajakken i fra.
Ved højvande kan du sætte i på stranden lige bag (nord for) havnen – der er dog et
stykke at slæbe, hvis du kommer ved lavvande.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				
				

Vidå sluseved Højer
Breddegrad:54.964025 (54° 57’ 50.49’’ N)
Længdegrad:8.658020 (8° 39’ 28.87’’ E)
Du kan tage kajakken op og i på bagbordsside af kanalen. Der går en sti ned tæt på
vandet, så det er nemt at få kajakken i.
Du slipper ikke for at slæbe kajakken over diget for at få den i vandet, men der er
en vej, så du kan komme til med en kajakvogn.

Overnatning 			
				
				

Havneby: Vandrehjem, Hotel, Bed & Breakfast, Campingplads, Kro.
Vidå: Der er ikke overnatning lige ved slusen. Men i Højer er der Motel, Hotel og
privat overnatning.

Indkøbsmuligheder		
				

I Havneby er der dagligvarebutikker.
Der er en kiosk/cafeteria ved Vidå sluse.

Drikkevand			
				
				
				

Der er ingen officielle offentlige steder du kan tappe drikkevand i Havneby
– du må spørge dig frem.
Vidå sluse: Du kan tappe drikkevand på ved de offentlige toiletter ved siden af 		
slusen.

Toiletforhold		
				
				

I Havneby er der ingen offentlige toiletter, men de fleste butikker har kundetoiletter,
du kan benytte, hvis du spørger pænt.
Ved Vidå sluse er der offentlige toiletter lige ved siden af slusen.

Spisesteder			
				

I Havneby er der et væld af restauranter og spisesteder.
Vidå Sluse: Der ligger et cafeteria lige ved slusen.

Særlige forhold		
				

Der er et fuglereservat med adgangsforbud på Jordsand. Vidå slusen er lukket, når
presset fra tidevandet lukker digeportene.

Ruten kan kombineres med 14B
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Vidå sluse: Vidå sluse – Havneby ca. 16 km. Rute nr. 14B

Kajaktips

Hvad kan du opleve på turen?

Ro efter søkort nr. 60 og Naturstyrelsens folder “Sejlads i Vadehavet”.

Dette er en af de ture der kun lader sig gøre i kajakker eller lignende fartøjer, designet til lavt vand.
Turen går fra Vidå sluse nordpå langs kysten, og altså ikke via den afmærkede rute.
Denne tur byder på grønne kuperede landskaber, græssende kvæg, masser af fugle, østersbanker og fisk.

Start ved Vidå sluse cirka 1 til 2 timer før højvande. Når du skal op langs kysten, har du brug for al det vand, du kan få.
Sæt kajakken i vandet på bagbords, udvendige side af slusen.
Sæt kajakken i vandkanten, mens du pakker den. På den måde er det let at komme fri, når du er færdigpakket.

Der er et fuglereservat, med adgangsforbud, på Jordsand.

Du ror ud i renden, men drejer ret hurtigt nordpå mod Koldby og siden Koldby Leje, hvor du skråer over mod
Havneby i et kryds på ca. 3.5 km., inden du er sikkert i Havneby.

Det kan være en god ide at medbringe en kikkert.

Hold godt øje med færgen , der sejler i fast rutefart mellem Sylt og Havneby.

Turen går under land og er oftest godt beskyttet og sikker.
Der er små bådebroer, hvor folk har både liggende Det ser lidt sjovt ud ved lavvande, da der slet ikke er vand.
Turen går fra Vidå sluse ud i renden, inden du drejer nordpå mod Koldby og siden Kolby Leje.
Så du får et kryds på ca 3.5 km inden turen går ind i Havneby havn.

Rutekort
Rømø
B
Havneby
Sønderby

Jylland

Koldby

Sylt(DE)
(DE)
Sylt

Vesterhavet

A

Højer

Vidå sluse

Sværhedsgrad
Erfaren EPP2 - EPP3
Der kan være en del bølger og nogle steder på denne strækning og en del strøm.
Det mest urolige vand er faktisk tæt ved havnen.

Praktisk Information
Turen starter fra 		
				
				
				
				
				
				

Vidå sluse ved Højer
Breddegrad:54.964025 (54° 57’ 50.49’’ N)
Længdegrad:8.658020 (8° 39’ 28.87’’ E)
Du kan tage kajakken op og i på bagbordsside af kanalen. Der går en sti ned tæt på
vandet så det er nemt at få kajakken i.
Du slipper ikke for at slæbe kajakken over diget for at få den i vandet, men der er en
vej, så du kan komme til med en kajakvogn.

Turen slutter ved		
				
				
				
				
				
				

Havneby
Breddegrad:55.087149 (55° 5’ 13.74’’ N)
Længdegrad:8.570731 (8° 34’ 14.63’’ E)
Du kan tage kajakken op flere steder. Ved Rømø Sejlklub er der en
pontonbro og folkene i klubben er meget venlige og hjælpsomme.
Overfor sejlklubben har Farvandsvæsnet en rampe hvor du også
kan tage kajakken op fra.

Overnatning 			
				
				

Havneby: Vandrehjem, Hotel, Bed & Breakfast, Campingplads, Kro.
Vidå: Der er ikke overnatning lige ved slusen. Men i Højer er der Motel, Hotel og
privat overnatning.

Indkøbsmuligheder		
				

I Havneby er der dagligvarebutikker.
Der er en kiosk/cafeteria ved Vidå sluse.

Drikkevand			
				
				
				

Der er ingen officielle offentlige steder du kan tappe drikkevand i Havneby
– du må spørge dig frem.
Vidå sluse: Du kan tappe drikkevand på ved de offentlige toiletter
ved siden af slusen.

Toiletforhold			
				
				

I Havneby er der ingen offentlige toiletter, men de fleste butikker har kundetoiletter
du kan benytte hvis du spørger pænt.
Ved Vidå sluse er der offentlige toiletter lige ved siden af slusen.

Spisesteder			
				

I Havneby er der et væld af restauranter og spisesteder.
Vidå Sluse: Der ligger et cafeteria lige ved slusen.

Særlige forhold		
				

Der er et fuglereservat med adgangsforbud på Jordsand. Vidå slusen er lukket, når
presset fra tidevandet lukker digeportene.

Ruten kan kombineres med 13B, 14A

