
Nexø kajakklubs sydlige rovand 
 

Det vi betragter som vort daglige rovand er kysten mellem Dueodde fyr 10 km sydpå (når fyret står vinkelret 

på kajakken) og Vigehavn 10 km nordpå. Vi har Danmarks smukkeste og mest varierede rovand. Inden for 

disse 20 km. kan du opleve klippekyst, brede sandstrande, Danmarks eneste sandstenskyst, sten- og klippe-

rev, historiske mindesmærker, indskæringer og kanaler i klippekysten, 3-4 små idylliske anløbsmoler, et 

fuglereservat, 3 jollehavne og 4 større eller store havne. Mere komprimeret kan det næppe blive. 

 

Jeg vil nu tage dig med på en lille tur langs kysten sydpå til Dueodde vandrerhjem. Turen er ikke helt så 

spækket med variationer som nordturen, og det er måske én af grundene til, at langt de fleste ture går nord-

på, men vil du have brede sandstrande, så må du sydpå. 

 

Vi sætter i ved vores mole ud for klubhuset. Isætning og optagning kan godt være problematisk, men med 

lidt øvelse går det fint. Vi skal sætte i direkte i havet, så afstanden ned til kajakken kan variere, og ved 

østenvind kan der være bølger eller brænding, men når først cockpittet er lukket og vi har lagt fra kaj, kan 

nydelsen begynde. Har du husket kaffen eller madpakken og badetøjet og snorklen? De 10 km til Dueodde 

fyr kan du måske tilbagelægge på 1 time, men så går du glip af mange oplevelser undervejs, så jeg synes, du 

skal sætte tiden af og nyde turen.  

 

0 – 0,5 km: Vi ror ud mod den yderste mole til indsejlingen 

til Nexø havn. Hold øje med ind- og udgående 

skibe. Trafikken er ikke intens, men det er en 

trafikhavn med katamaranfærger til Polen og fi-

skekuttere og om sommeren med lystbåde og 

trollingfiskere. Som kajakroer må du gerne fær-

des i havnen, men du skal være opmærksom især 

i indløbet, som er forholdsvist smalt, og du skal 

ikke regne med at de andre skibe ser dig, så det 

er dit ansvar. I bunden af bassinet med lystbåde 

er der en sliske og en anløbsbro, som kan benyt-

tes til landgang, ligesom der i bunden af nord-

havnen er en sliske. Der er toilet på havnen, og 

der er kort afstand til handelsbyens centrum.  

 

0,5 - 2 km: Når du fortsætter mod syd kommer der en u-

gemytligt strækning på 1½ km rundt om havnen 

med uinteressant sten forkastning. Her er stor 

vanddybde, og der kan være en del refleksvand 

ved østenvind, især tæt på molehovedet. Ved ve-

stenvind skal du være opmærksom, når du 

kommer fri af havnehjørnet, for her kan være 

stærk fralandsvind. Hvis der er bølger, bliver de 

heldigvis kun mindre, jo længere du ror op mod 

vinden. 

 

2 km: For enden af havneforkastningen ligger Sdr. 

Hammer jollehavn, et lille fristed for fritidsfiske-

re. Her er nemme landgangsforhold, og har du 

glemt at fouragere undersvejs, så ligger der en 

stor Netto forretning som nabo til jollehavnen. 

 

2-4 km: De næste 2 km følger du Nexø sydstrand, som er 

et fuglereservat, der er belagt med visse restrik-

tioner, som fremgår af nedenstående kort. De 
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gule markeringsbøjer bliver taget op om vinteren, så restriktionerne gælder kun i den periode, 

bøjerne er sat ud. I fredningsperioden er det skraverede område lukket for al færdsel, også jol-

le- og kajaksejlads. For at holde sig uden for dette område skal man fra jollehavnens inderste 

indløb sigte mod den yderste gule markeringsbøje ud for Lange Skanse - den kan være svær at 

få øje. Syd for bøjen kan du gå vinkelret ind på kysten mod Lange Skanse. Hvis man allerede 

fra det yderste hjørne af Nexø havn sigter mod den yderste gule markeringsbøje, skal man - 

især i fralandsvind - være opmærksom på, at man kommer langt fra kysten (300 m).  Da områ-

det er forholdsvis lavvandet, er der dog ikke helt så langt ind til, hvor man kan bunde, men pas 

alligevel på, for ved sydvestlig vind kan fralandsvinden her være overraskende stærk. Rigtig 

mange vind- og kite-surfere er kommet i vanskeligheder ud for Balka strand og fuglereserva-

tet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 km: Efter 5 km kommer du til Balka havn, en meget 

lille og meget lavvandet jollehavn. Her er fint at 

gå i land, men sørg for at trække din kajak op, så 

den ikke ligger i vejen. Læg den op på græsset og 

ud til siden. Her ligger nogle gamle maleriske 

redskabshytter, bygget af sten. 
Balka havn 



 

 Syd for Balka havn begynder den sandstrand, som mere eller mindre ubrudt fortsætter de næste 

45 km. til Hasle omme på vestkysten. 

 

5-6 km: Den første kilometer ned til Snogebæk er Balka 

strand - et sandt fluepapir, når det er højsommer. 

Stranden er mest kendt for at være en børnevenlig 

familiestrand, idet den ligger i en beskyttet vig og 

er ekstremt lavvandet langt ud. Det bornholmske 

strandsand er kendt for at være særligt finkornet, 

næsten som mel. 

 

6 km: For at komme ind i Snogebæk havn skal man 

umiddelbart før indsejlingen passere Salthammer 

rev, som strækker sig flere hundrede meter ud fra 

kysten. I området nord for revet er der meget lavt 

vand. Ved lavvande vil det derfor ikke være mu-

ligt at færdes her, og så må man vælge at gå uden om revet. Men hvis der er vanddybde nok, 

kan man med stor forsigtighed ro hen over området og gå ind til havnen gennem en få meter 

bred sprække i sandstensbunden. Selv under pålandsvind kan det oftest lade sig gøre, da bøl-

gerne brydes langt ude og når at løbe af, inden de når ind til passagen, men ved kraftig sø er 

man nødt til at gå udenom revet. Man skal dog tænke sig om to gange, da man både kommer 

ud i kraftig sø og 3-500 m. fra kysten. Når du er kommet vel forbi revet, kan du glide op på 

sandet på begge sider af ø-havnen og lege turist i det lille fiskerleje. Der er toiletter på havnen, 

og byen har både brugs, specialforretninger og spisesteder. Du kan også tage et smut ud til ø-

havnen for enden af molen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 km: Et par kilometer syd for Snogebæk kommer du til Bro rev, som strækker sig ud fra den første 

odde efter Snogebæk. Revet er langt fra så udstrakt som Salthammer rev, og man kan derfor 

forholdsvist nemt passere, blot man er opmærksom. Herfra og videre sydpå er der ikke rigtig 
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nogle kendetegn at navigere efter, bortset fra Dueodde fyr. Når du har fyret vinkelret på kajak-

ken er du ud for vandrerhjemmet, tæt på selve odden og ca. 10 km hjemmefra, så her slutter 

vores hjemlige rovand. Hvis du fortsætter rundt om Dueodde, vil du opleve det, som om du in-

gen vegne kommer, fordi fyret bliver stående i samme vinkel, indtil sydkysten breder sig ud 

foran dig. Hvis det blæser og der er godt med bølger, kan der være kraftig brænding ved sand-

banken langt ud fra odden. Sydkysten er én lang sandstrand med vige og odder, kun afbrudt af 

små ophalingssteder og jollehavne. Kysten har sin egen skønhed og er meget velegnet til medi-

tativ roning, hvor kilometerne blot glider under kølen og blikket bliver fjernt.  
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