
UNIKKE OPLEVELSER 

KAJAKSEJLADS 
I VESTHIMMERLAND

TURFORSLAG
VANDAKSEN

    
  

Vandaksen
www.vandaksen.dk
mail@vandaksen.dk
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    Sejl sikkert

    1. Lær at sejle
    2. Søg kendskab til den tur du ønsker at ro 
    3. Kend den aktuelle vejr- og farvandsudsigt
    4. Kend kajakken, sikkerhedsudstyret og dine 
        begrænsninger
    5. Ro gerne flere sammen
    6. Sejl sikkert. Brug vesten

  
  
  
   Du kan leje udstyr her:

    Info Hytten, Havnepladsen, Hvalpsund; 
    Udlejning af SUP-boards, sit-on-top kajakker og      
    cykler.

    Havnens Røgeri, Sundvej 95, Hvalpsund
    Udlejning af kajakker
    
    Troldebakken Camping, Trendvej, Trend; 
    Udlejning af SUP-boards

    Ertebølle Camping, Ertebøllevej, Ertebølle
    Udlejning af SUP-boards

    Ranum Efterskole, Seminarievej, Ranum
    Grejbank med udlejning af kanoer og kajakker
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Isætning og optagning 
Ved flydebroen i Hvalpsund lystbådehavn, Fjordvej 1a, 
9640 Farsø 
Sejl stik N mod Rotholmen, herefter VSV mod Salling, 
SSV mod Sundsøre og retur til lysbådehavnen.

Livø Rundt
Rundtur, Distance 20 km (evt 28 km) 
Livø er Limfjordens perle, og turen til og rundt om den 
fredede ø, er en sammenhængende og unik natur- og 
kulturoplevelse. Her kan du finde alle naturtyper - skov, 
hede, eng og overdrev, et økologisk landbrug, en lille by 
og en havn.

Isætning og optagning
Isætning; Livø Havn. Du kan, mod betaling, få kajakken 
med færgen over til Livø og lægge ud fra Livø Havn. 
Du kan også lægge ud fra Rønbjerg havn. Her er flere 
steder, som egner sig til at sætte kajakken i vandet.
Turen til Livø (4 km) kræver dog, at du er en erfaren 
roer. Optagning samme steder.

Livø rundt er let, hvis du lægger ud fra Livø Havn og 
kun ror i let vind.  
Turen med uret rundt er måske den smukkeste.
Vær meget obs på vinden og strømmen. Er den kraftig, 
er du meget udsat pga. de åbne kyster. Bliv på land når 
vindstyrken nærmer sig 7-8.  
Livø Tap er fredet, og det er forbudt at færdes ca. 500 m 
på hver side af tappen hele vejen rundt (afmærket med 
bøjer). Der er et utal af sæler i området.

Livø Feriecenter. Ca. 600 m fra havnen er der teltplads 
og feriecenter. På havnen er der også toilet og bad.

Frederik VII’s Kanal
Distance 4,4 eller 8,8 km 
I Løgstør har du en helt unik mulighed for at sejle på den 
fredede Frederik VII’s Kanal.
Selv om kanalen ikke har været i brug i snart 90 år, 
fremstår den stadig autentisk med sine fortøjningspæle, 
kanalfogedbolig, kanalbetjenthuse og drejebro. 

Kanalen er 4,4 km lang, ca. 25 m bred og 3 meter dyb og 
løber fra Løgstør til Lendrup Strand,
Her kan du ro i sikkerhed uanset vejr og vind.

Isætning og optagning 
Isætning;  Ved Kanalhusene ved Lendrup Strand eller i 
Løgstør Lystbådehavn, Kanalvejen 17, 9670 Løgstør. 
Optagning; samme steder.
Der er gode toiletforhold i begge ender af kanalen, og 
i Løgstør er der talrige muligheder for at kombinere 
sejlturen med et besøg på en af byens cafeer, restauranter, 
forretninger m.v. 

Bjørnsholm Å / Vilsted Sø
Distance 4 km.
Her er muligheden for, indenfor ganske få timer, at få en 
unik natur- og kulturoplevelse og at sejle på sø, å og fjord 
på én og samme tur.  Vilsted Sø og Limfjorden forbindes 
nemlig af Bjørnsholm Å.
Du kan sejle på søen hele året, dog skal du vide, at der er 
et jagt- og forstyrrelsesfrit område hvor sejlads er forbudt.
Yderligere info se: 
https://naturekspeditionen.dk/naturbasen-ved-vilsted-soe/

Fra Vilsted Sø kan du sejle på Bjørnsholm Å, forbi 
Vitskøl Kloster for til sidst at komme ud i Limfjorden.

Du skal være opmærksom på, at sejlads kun er tilladt 
i perioden 23/6 - 31/12 og, at du ikke kan sejle hele 
vejen. 
Du må bære kajakken ca 200 m. langs stryget, hvor 
vandet fra søen bruser ud i åen. 

Isætning og optagning
Isætning; flere steder ved søen (se kortet) 
Efter stryget kan du sætte kajakken i vandet ved 
træbroen, og sejle det sidste stykke ud til Limfjorden.

Ved søen findes der tre primitive overnatningssteder; 
ved naturbasen Ranum Søhus, ved  Vilsted og ved fugle-
tårnet. Endvidere finder du overnatningsmuligheder ved 
B&B Vilsted Søgård, Vilsted Kro og Danhostel og cafe på 
Vitskøl Kloster.

Trend Å
Distance 9 eller 16 km
Trend Ådal er en af Himmerlands allersmukkeste ådale. 
Ådalen er med sit naturligt slyngede åløb, moser, enge 
og opdyrkede arealer indbegrebet af en gammeldags 
ådal med et artsrigt plante- og dyreliv. Ådalen er, for 
at bevare og beskytte de store naturværdier, der er 
knyttet til denne sjældne naturtype, fredet fra Fredbjerg 
til Trend. 
Åen har en rolig strøm og ingen kendte forhindringer. 
Ved Trendåvej er der mulighed for pause. 
Fra udløbet er der ca 1 km. til landgangsstedet på Trend 
Strand. Her er en toiletbygning med bruser, samt borde 
og bænke.

Isætning og optagning
Isætning;  (9 km) ved broen over Trend Å, Trendåvej 
45C, P-plads Trendåvej 49, eller (16 km) ved P-pladsen 
Hornumvej 120,  P-plads Hornumvej 116.

Begge steder er der stejle nedgange til åen.
Optagning; På P-pladsen ved Trend Strand. 

I Trend finder du Trend Kro. En hyggelig landevejskro, 
med en flot udsigt over ådalen, Troldebakken Camping 
samt Danhostel og cafe på Vitskøl Kloster.

Lerkenfeld Å
Distance 12 km 
På Lerkenfeld venter der roerne en ca 2 timers rolig og 
meget smuk tur med et overhængende træhang på det 
første, lidt lavvandede stykke. Herefter åbner landska-
bet sig og man får en stille medstrøm på den snoede å 
til udmundingen i Louns Bredning. 

Isætning og optagning
Isætning ved Kirkespangen ved Storholmen mellem 
mellem Svingelbjerg og Lerkenfeld Gods.
Optagning: Ved udmundingen i Louns Bredning. 
Alternativt ved Viborgvej.

Rundtur Louns - Salling 
2 dage. 
Rundtur ; Distance 34 km (dag 1: 22 km, dag 2: 12 km)
På denne 2-dages tur har du alle muligheder for, at 
opleve Limfjorden fra sin smukkeste side. 
Du kan nyde de betagende sol op- og nedgange og 
de smukke landskaber, mens kajakken glider gennem 
fjorden. 
Du lægger ud i Louns Bredning (Natura2000 område), 
sejler forbi klinten ved Melbjerg Hoved, hvor du kan se 
lag fra hele 3 istider, og runder Astrup Vig i Skive Fjord. 

Dag 1: Louns halvøen.
Ved Louns er der gode P- og tilkørselsforhold.
Pak kajakkerne og bær dem ca 30 meter til vandkanten.
Ro mod Melbjerg Hoved, og herfra nordpå langs hovedet 
mod Hvalpsund.
Stik over mod Salling og ro sydpå langs kysten mod 
Astrup Vig og ind langs Grønning Øres syd-side. 
Sigt efter det første sommerhus, - et lille yndigt hvidt/
lysegråt stråtækt hus, og ca 200 meter efter finder du 
stien op til teltplads og shelter ca 50 meter fra stranden.

Dag 2: Sejl Ø mod Lundø og N mod Jels Odde. Her står 
en nordbøje, og den står der ikke for sjov, selv havkajak-
ker skal passere nord om den meget lavvandede tap på 
Lundø. 
Sejl over mod Knudshoved og retur til Louns Bredning 
og Louns.

Isætning og optagning
Isætning; Ved Louns. P -plads,Torpvej 25B.
Optagning; Ved shelterpladsen Grønning Øre, samt ved 
Louns.

Rundtur Hvalpsund - Rotholmene 
Rundtur ; Distance 11 km
Rotholmene er en vigtig rasteplads for trækkende hjejler, 
viber, og ryler og på det lave vand omkring øen ses sang-
svane, pibeand og hvinand og en stor koloni af sæler.
 
For at beskytte natur- og dyrelivet, er Rotholmene udpe-
get som EU Habitatsområde og vildtreservat.
På vildtreservatets område er ophold og færdsel forbudt i 
perioden fra 1/4 t.o.m 15/7. 
Indsamling eller ødelæggelse af æg er forbudt.

      

        VANDAKSEN
Kajakroere regner Limfjorden for et af de allerbedste 
farvande at ro i. Ganske enkelt fordi der er så mange 
muligheder for helt unikke oplevelser ved de smukke 
kyster, øer og i de beskyttede bredninger og vige.

Ved den akse i fjorden som Himmerlands Vestkyst udgør, 
kan roerne finde udfordringer og muligheder for alle, lige 
fra nybegynderen til den meget erfarne. 
For lige så blid og rolig fjorden kan være en solbeskinnet, 
stille dag, ligeså barsk kan den være når ’Blæsten går frisk 
over Limfjordens vande’.

Her er også gode faciliteter, kulturelle og kulturhistoriske 
steder og særlige steder som er et besøg værd. 

Du får en smagsprøve her, men vi har samlet det hele på 
vores hjemmeside www.vandaksen.dk.
Yderligere info kan du også finde på 
www.destinationhimmerland.dk og
www.naturekspeditionen.dk

Denne folder er tænkt som inspiration, hvis du vil besøge 
Vandaksen og prøve kræfter med sejlads ved Himmer-
lands Vestkyst, i Frederik VII’s Kanal, på Vilsted Sø, på tur 
mellem Louns og Jels, rundt om Rotholmene eller Livø 
eller i de åer som munder ud i Limfjorden, - og som du 
kan sejle på. 

God tur! 

Velkommen til
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