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LOUNS BREDNING/ SKIVE FJORD af Ingvard Pedersen 

 

 Mit ”hjemlige” rovand befinder sig i bunden af Limfjorden. Et meget oplagt kajak-

farvand, men kajakker ser man sjældent, lejlighedsvis er der en eller anden efterskole på 

vandet, og en sjælden gang møder man folk fra Hjarbæk Havkajakklub. 

Skal man beskrive området som rovand, vil jeg gøre det som en turbeskrivelse gennem 

området. 

Et par oplagte steder at sætte kajakkerne i vandet er enten Sundstrup eller Virksund, 

beliggende på hver sin side af Virksund-dæmningen. 

Ved Sundstrup kan man parkere og sætte i vandet ved det lille muslinge-fiskerleje klods 

op af dæmningen. 



2 
 

På den anden side af dæmningen (som har været anledning til megen forbandelse) ligger 

Virksund. Her er det bedst at køre forbi lystbådehavnen og helt ud på det grønne areal. 

Her er sandstrand og gode P-muligheder. Inde ved havnen er der dybt vand, og om 

sommeren masser af speedbåde, vandscootere og andet motoriseret skrammel. 

Her sætter vi i vandet, går rundt om pynten og nordpå. Vandet har en rimelig dybde, 

hvis man holder sig ca.100 m fra land. Et smukt roligt landskab glider forbi på venstre 

side, og som regel er her rolige vindforhold, da vi ligger i læ for vestenvinden. 

Efter ca. 1,5 – 2 km padling går vi rundt om pynten og mod nordvest. Hvis det blæser 

fra vest finder man ud af, hvorfor der er skrevet en sang ”blæsten går frisk…” 

Kort efter passerer vi en mærkelig indelukket ”sø” kaldet Løkkedybet. Lad være med at 

sejle derind, for navnet er meget misvisende, da der inde i selve ”dybet” vel er max.0,5 m 

vand. Området er i foråret præget af et enormt fugleliv, og man må godt gå i land, da 

området ikke er fredet. 

Efter at have passeret ”dybet” går turen mod vest. Vandet bliver markant lavere med 

masser af muslingerev og store kolonier af skarver. Der er virkelig lavvandet, så det 

tilrådes at holde sig 5-600 m fra land. 

 I stedet for at ro ind i Hejlskov bugt, som er ret kedelig, lavvandet og til tider plumret, 

så kan man stikke tværs over mod Lundø Camping, hvor der er mulighed for 

proviantering. Nordpå mod Jelse Odde, som er fredet område (ingen primitive 

overnatninger!). Odden skiller Skive Fjord og Louns Bredning fra hinanden. Selve odden 

er en ca.1-1,5 km lang sandtange. På den ene side er vanddybden 4-8 m, på den modsatte 

0,5-1 m. Her kan man hvis vandstanden er rigtig, opleve at se folk ”gå på vandet”. Er der 

højvandet , kan det lade sig gøre at padle tværs over odden, som nogle steder ikke er mere 

end 20-30 m bred. Man kan selvfølgelig også bære over, eller tage den lange vej uden om 

odden. 

Efter at være kommet på den vestlige side af odden, er der ca.1-1,5 km sydpå en meget 

fin primitiv lejrplads, beliggende ca.200 m inde på en sommerhusgrund. Fin plads til 5-6 

telte, med borde, stole og bålplads. 

 Fra Jelse Odde og sydpå mod Skive er der temmelig lavt, ca.1 m, så det tilrådes at holde 

sig lidt fra kysten. Ved Lundø Hage er der en lang revle, som stikker ud, Termø. Her er 

lav vandstand og en del sten, så pas på glasfiberbunden! 

Det kan godt være vandet er ret kedeligt, men landskabet fra Odden ned til Skive er 

temmelig varieret, med lange øde strækninger og masser af gode pladser til vilde 

overnatninger. 

Bunden af Skive Fjord, ved Dommerby, kan vel nærmest betegnes som et lokum: meget 

lavt vand, mudret bund og rådden tang (nam-nam), i en varm sommerperiode kan der 

virkelig lugte fælt. Om foråret er der masser af fugle, tilbage i 70erne var der faktisk en 

vaskeægte lyserød flamingo, som opholdt sig i området en hel sommer. 

Her inde i bunden af fjorden har Karup Å sin udmunding. Om efteråret er her spækket 

med lovlige og ulovlige fiskegarn, for Karup Å er faktisk blandt verdens 10 bedste 

havørred-åer. 
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Ankommer man Skive’s badestrand i Pinsen, kan man opleve årets ”Beach Party”: 

rockmusik, stærkt berusede ”mennesker”, myriader af telte og et værre svineri, nu er I 

advaret! 

 Vi fortsætter nordpå. Vandet bliver meget dybere og renere. Hele vejen op til Sundsøre 

glider man forbi et meget smukt landskab, og man er i læ for vestenvinden (guf!). Kysten 

er meget øde, og igen er der masser af gode pladser egnet til vilde overnatninger, blot man 

ikke er for mange. Der er også nogle primitive lejrpladser, bl.a. en på Grønningøre, de 

andre kan godt være svære at finde. Er det ikke generelt, at de primitive lejrpladser er 

svære at finde fra vandsiden? Det kunne være smart, hvis indehaverne satte en markering 

op, som kunne ses fra vandet, eksempelvis et lille flag. 

Hvis man har lyst til at overnatte ved Sundsøre, kan man ro hele vejen rundt om den 

lange sandtange, og gå i land lige nord for færgehavnen. Her ligger også en prima 

lejrplads. 

 På den østlige side af sundet ligger Hvalpsund. Her er gode muligheder for at 

proviantere. Går man i land her, er det smartest at gøre det imellem færge- og 

lystbådehavnen. Her er en rimelig strand, og en lille km op til Brugsen, bageren og 

bodegaen. Man kan også gå i land lige syd for færgehavnen. Her er isbod, grillhus og en 

meget hyggelig færgekro. 

  

Længere sydvest ca.1 km før Bregnsø Hage er der en lille lavvandet ”bugt”, som går tæt 

ind til bakkerne, positionen er ca.: Bredde 56¤41’15” Længde 9¤10’30”. Det kan 

anbefales at gå i land her, kravle over el-hegnet og op ad skrænten, og få en flot udsigt 

over Hvalpsund-området. Ikke så sært at området tidligere var besat af sørøvere, der fra de 

højtliggende bakker kunne overvåge trafikken på Limfjorden. 

 Har man energi til at bevæge sig yderligere 500 m op af den afmærkede blå sti (det går 

opad), kommer man til en overdækket ”udestue” med borde, bænke, vand, toiletter og 

plancher der fortæller en masse om området. Lige ved siden af udestuen er indrettet en 

meget fin primitiv lejrplads med små shelters (bivuakker).  

Herfra udgår 4 afmærkede gode vandreture (5-7 km) ud i området. Man kan 

evt.kombinere dem og gå hele vejen rundt om Louns-halvøen (fredet område), en tur på 

ca.15 km. I så fald tilrådes det at have ordentligt og vandtæt fodtøj på, da man nogle 

steder skal forlade de afmærkede stier. 

Ned forbi Bregnsø Hage, Melbjerg Hoved og Knudshoved og ind i selve Louns 

Bredning er der igen meget varieret landskab og vanddybder, og vanskeligt at finde 

overnatningssteder. 

Har man lyst til mere sightseeing kan man kravle op ad Ørnekol (25 m), position 

ca.Bredde 56¤40’40” Længde 9¤12’22”. Her får man en rigtig flot udsigt over Louns 

Bredning. 

Længere mod øst findes et fint sted til en vild overnatning. Det er bedst at anløbe 

pladsen forår/ efterår, idet det er sommerhusejernes grønne fællesareal som bliver benyttet 

til at holde Sct.Hans fest, og som picnic areal om sommeren, og de har jo første ret. 
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Fra Louns og ind forbi Lerchenfeldt Å’s udmunding og sydpå til Ulbjerg Klint er 

fjorden præget af lave vanddybder, og om foråret og sommeren rigtig mange fugle. 

Landskabet varierer fra flade enge over bakkede områder til høje klinter. På hele 

strækningen er der meget øde og mange gode steder for ”vilde” overnatninger. 

Fra Ulbjerg Klint er det bare ”geradeaus” til udgangspunktet. Hele turen er på ca. 60 km. 

Gode lejrpladser: 

  

Jelse Odde:  Bredde 56¤38’49,3” Længde 9¤08’40,5” tlf.97545585    

Louns:   Bredde 56¤40’59,0” Længde 9¤13’30,6” 

Grønning Øre: Bredde 56¤38’42,2” Længde 9¤05’39,4” 

Sunds Øre: Bredde 56¤42’52,8” Længde 9¤10’13,7” tlf.97 57 81 33 

Hessel (sørøverne) Bredde 56¤41’ Længde 9¤11’ tlf.96351000 

  

Andre pladser, som jeg ikke har personligt kendskab til er: 

Øster Grønning tlf.97584300 

Skive tlf.97529078 

 Campingpladser tæt ved vandet: 

Virksund Camping: tlf.97539142

   

Skive Camping: tlf.97514455 

Hvalpsund Camping: tlf.98638123 

(GPS koordinaterne er venligst oplyst af Peter Øgaard) 

  

GO TUR! 


