Kajaktur på Suså 13. - 15. maj 2021
Lige et emne til en lille ferietur kombineret med familiebesøg. Sejlads på Suså koster 100 kr.
og tilladelse/nummerplade bestilles i forvejen på nettet. Der er begrænsning på antallet af
gæstetilladelser der udstedes, da der er mange lokale brugere af åen. Åen er næsten 90 km
lang, men kun på de sidste godt 40 km er det muligt at ro, nemlig fra Vetterslev til Næstved.
Efter en overnatning, morgenkaffe og proviantering i Køge, så afsted med kajakken til
Vetterslev, beliggende ved landevejen mellem Ringsted og Næstved. Isætning her koster 70
kr., det klaredes med MobilePay. Her er en rampe med hjul beregnet til isætning af kanoer,
kajakker er dog for smalle til at få glæde af hjulene, men kan let glide på træværket mellem
hjulene ned til åen.

Ca. 4 km længere fremme ad åen, i Vrangstrup, er det gratis, her så jeg en rullebane til
isætning, da jeg gled forbi. Vandstanden i åen var efter sigende 20-30 cm højere end normalt
og jeg kunne drive afsted med 1,6 km/t. I starten er åen smal med mange skarpe sving og
forror bruges flittigt, senere breder åen sig mere, også ind over markerne hvor kvæg går og
græsser. Lidt støvregn men ellers ren idyl, store piletræer hænger ud over åen, småfugle
flakser rundt og ænderne flygter i skjul. Det er jo forår og træerne er lige sprunget ud. Her er
fredeligt og jeg møder kun få kanoer på turen. Frokost med familien i Næsbybro efter ca.11
km. Stor fin plads med borde, shelters og et rigtigt toilet.

Efter yderligere ca.7 km nås Tystrup Sø, jeg holder mig på østsiden ned til hvor søen er
smallest og ror tværs over med landgang i Hørhaven.
Herunder ses indsejlingen til Tystrup sø og landgangsbroen ved Hørhaven.

Det halve af broen var under vand og for at komme op til bilen med kajakken, skulle vi op ad
en stejl bakke, på en pløret jordvej, som også var benyttet af klovbærende dyr. Det så helt
anderledes ud på Google Maps, da turen blev planlagt! Efter pålæsning af kajakken stod den
på frisklavet kaffe og dejlig is i butikken ovenfor bakken.
Dag 1: 22 km
Næste dag ville vi finde et andet sted til at starte. Det blev Frederikskilde Strand i N enden af
søen. Her var også en mudret sti til søen, men den var dog nedad og kortere. Søen lå som et
stuegulv og kajakken gled nemt nedover.

Der er frednings områder langs kysten, markeret med store kugler, og derfor holdes god
afstand til land. Så ses landskabet omkring søen også bedre. Her var masser af blishøns og
gravænder og en enkelt kærhøg patruljerede vagtsomt over rørskoven. Efter Tystrup og
Bavelse sø var jeg igen på Suså og efter 14 km i sædet nås Holløse Mølle. Her er en overbæring
og der er planlagt frokost med familien. Her var opstemmet vand i mølledammen og det
ledtes ud tværs på åen.

Det så ret voldsomt ud, jeg var derfor henne og tage bestik af situationen inden jeg fortsatte.
Nåh, det værste der kunne ske var at ryge sidelæns op på land. Det gjorde jeg ikke, men tæt
på. Nogle hurtige tag med pagajen, dukke hovedet under et træ og efter et par spændende
sekunder sidelæns, blev jeg igen fanget af åen og kom ud i roligt vand igen.
Her i den sydlige del er åen bredere og med blødere sving, træerne spejler sig i vandet og
både nattergal og gøg høres tydeligt.

Turen endte i Næstved ved Rådmandshaven, her var det nemt at få kajakken op og det er
tilladt at køre helt ned til åen med bil for at læsse kajakker. Dag 2: 27 km.
Lokale kajakfolk sætter ud i åen lidt længere fremme, (lidt bøvlet at se til), og ror med
pandelygte under vejen og kan derved forlænge turen ud i kanalen og Karrebæk Fjord.

Rundt om Gavnø
Nu vi var i området, passede det med en tur rundt om Gavnø på miniferiens sidste dag. ”Bare
hold godt fra land og sejl med uret rundt”, det var rådene fra et par lokale kajakfolk til mit
spørgsmål, om der var noget særligt jeg skulle være opmærksom på.

Kajakken kom i vandet i åens gamle udløb og efter 2,5 km i selskab med blishøns, svaner og
lappedykkere, var jeg ude i fjorden. Fortsætter ned mellem Gavnø og Appenæs, hvor kun
kano og kajak sejlads er tilladt, til S spidsen hvor en række store sten i vandet markerer et
rev.

Herunder ses Gavnø Slot

Pagajen mærker bund af og til og først 200 m ude var jeg klar til at dreje V over.
Det var bygevejr, modvind, men pga. den ringe vanddybde var bølgehøjden kun 20-25 cm,
så det var som at sejle på et vaskebræt. 1,5 km på den facon, så går det N over og der er læ
af Enø. Bunden kan ses tydeligt hele tiden langs øen. Pludselig længere fremme står svaner
på bunden, så selvom jeg var ”godt klar” af land var en kursændring igen nødvendig.
Ringen om øen er sluttet ved Appenæs og efter det sidste stykke op i åen, kan jeg se frem til
lidt frokost. Dag 3: 17,5 km
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