
Særlige forhold ved kajakroning langs Bornholms kyster. 
 

Refleksbølger: 

Hvis man googler ”refleksbølger”, vil stort set alle hits relatere til kajakberetninger. Forklaringen er, at re-

fleksbølgerne er voldsomst helt tæt på kysten, altså netop der hvor vi som kajakroere oftest færdes. Refleks-

bølger opstår, når dønninger eller bølger kastes tilbage fra hårde genstande som moler, klippesider og –rev, 

og hvor vanddybden er stor helt ind til kysten. De ind- og udgående bølger vil da krydse hinanden og til-

sammen danne et arytmisk mønster vekslende med høje bølgetoppe og dybe bølgedale. Jo mere lige og lod-

ret en klippevæg er, jo voldsommere vil refleksbølgen være. Jo mere diffus klippekysten er, jo mindre vil 

effekten være. Til gengæld kan bølgerne her reflekteres fra flere sider og danne et kaotisk og ”ulæseligt” 

bølgemønster. Refleksbølgernes karakter er også afhængig af, i hvilken vinkel bøgerne rammer f.eks. en 

mole. Hvis man er opmærksom, kan man spotte områder med refleksbølger og prøve at undgå dem ved at 

søge væk fra kysten, i det de udadgående bølger vil lægge sig i takt med afstan-

den fra kysten. Hvis du bliver fanget i et område med refleksbølger, som du ikke 

er tryg ved, skal du slappe af, lade kajakken og underkroppen følge bølgernes 

rytme eller mangel på samme. Ro stille og roligt væk fra kysten, koncentrer dig 

om balancen og vær parat til støttetag. Det betyder dog ikke, at man for enhver 

pris skal undgå refleksbølger. I beherskede mængder kan de være både sjove, 

udfordrende og udviklende at lege i, så prøv dig gerne frem. 

 

Grotter: 

Bornholms grotter eller ”ovne” er fascinerende at besøge, men lad være med at 

ro derind, når der er bølger. Grotterne smaller til længere inde. Bølgens vand-

masse får derved mindre plads til siderne og kan kun kompensere ved at skyde i 

vejret, så jo længere ind, man kommer, jo højere vil bølgerne derfor blive, samti-

dig med at den skiftende ud- og indgående strøm forstærkes. 

 

Hurtigfærge: 

Hurtigfærger skaber lavfrekvente bølger med stor afstand mellem bølgetoppene og indeholder meget større 

vandmasser end almindelige bølger. Bølgehøjden er lav og ses eller mærkes derfor næsten ikke ude på ha-

vet, men når de kommer ind over lavvandede områder, rejser de sig plud-

seligt og bryder voldsomt flere gange efter hinanden ved kysterne nord 

og syd for Rønne. Hvis du ser hurtigfærgen, skal du søge væk fra kysten 

og revene. Vær opmærksom på, at kølvandsbølgerne først kommer længe 

efter, at hurtigfærgen har passeret. Man kan derfor let glemme, at de er på 

vej. Hvis du kan se hurtigfærgen i horisonten, når du skal passere havne-

indløbet til Rønne havn, så søg væk fra molen og vent med passage, til 

færgen er i havn. Den sejler hurtigere, end man regner med. Bølgerne er 

størst, når færgen ankommer fra Sverige. 

 

Skydeadvarsler:  
Ibsker jagtforening afholder flugtskydning ved Grisby mellem Årsdale og 

Svaneke hver onsdag aften i sommerhalvåret. Se aktiviteterne på 

http://www.ibskerjagtforening.dk/grisby.htm. Hvis du holder en sikker-

hedsafstand på 150 m fra kysten under passage er du i ikke i fare eller til 

gene for skytterne. 

 

Forsvaret har sit skydeterræn på Raghammer mellem Boderne og Vestre 

Sømark. Det er forbudt og under bødestraf at passere området - også for 

kajakker - når der er skydeøvelser, som er til fare for skibe på søen. En 

stor rød eller sort kugle ophængt i en mast markerer, når der er skydeak-

tivitet. Der kan også forekomme hørbare skydeøvelser, som ikke har be-

tydning for skibsfarten. På forsvarets hjemmeside kan man se tiderne for 

de planlagte skydeøvelser. 

     http://forsvaret.dk/FBE/Skydeaktiviteter/Pages/default.aspx. 

Raghammer odde 

Leonora Christina 

http://www.ibskerjagtforening.dk/grisby.htm
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  Havne og rev: 
Havne: 

Rønne trafikhavn bør kun benyttes som nødhavn. Alle andre havne på Bornholm må man gerne gå ind i med 

forsigtighed og skærpet opmærksomhed mod anden sejlads. Mange af de små havne er idylliske kulturperler 

med et enestående miljø, som man absolut skal nyde og benytte til pauser.  

 

Klippe- og stenrev: 

Bornholms kyst er unik med sine klippekyster, som kræver særlig opmærksomhed under roningen. Tæt un-

der kysten findes undersøiske skær og store sten, som man helst skal undgå. Det kan være vanskeligt i hav-

blik. Hvis der bare er lidt uro i vandet, vil de fleste sten og klipper afsløre sig ved brækkende bølger, så hvis 

man bare husker også at orientere sig langt frem, vil man oftest kunne spotte de farlige steder og tage højde 

for det. 

 

Her skal nævnes de 3 største og mest kendte stenrev, som alle ligger ud for sandstrand: Salthammer rev og 

Bro rev hhv. nord og syd for Snogebæk og Hvide odde rev. De to første er omtalt i artiklen ”Hjemligt ro-

vand syd”, så her skal kun omtales Hvide odde rev: 

 

Et par kilometer nord for Nørrekås lystbådehavn i Rønne skal man ved den første pynt efter Antoinette 

strand passere Hvideodde rev. I pålandsvind skal man gå udenom, og ved lavvande kan det være umuligt at 

passere. Hvis der er vand nok, kan man passere med forsigtighed, men man skal da være helt sikker på, hvor 

man har hurtigfærgen. Hvis du befinder dig over revet, når færgens kølvandsbølger kommer, risikerer du 

først at strande, når bølgen suger vandet til sig og tørlægger området for dernæst at blive væltet omkuld af 

brændingen, når bølgerne brækker ind over dig i hurtig rækkefølge. 

 

Hvide odde rev 

Antoinette strand 

Nordskovens 
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