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Velkommen
Velkommen til Limfjordens havne. Her får du en komplet
gennemgang af hvilke charmerende og hyggelig havne

Lemvig Marina ........................................................................... 34
Thyborøn Lystbådehavn .......................................................... 36

der findes langs Limfjorden, som bare må udforskes og

Hvalpsund Havn ........................................................................ 38

opleves. Her kan du blandt andet læse om havnen, finde

Løgstør Bådelaug ...................................................................... 40

havneafgifter, kontaktoplysninger og en liste over deres
faciliteter. Vil vi ønske jer en god fornøjelse og god tur.
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

Er inkluderet i havneafgift

Wifi:

Gratis

Cykeludlejning:	To cykler til fri afbenyttelse
Vaskemaskine:

Er inkluderet i havneafgift

Tørretumbler:

Er inkluderet i havneafgift

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

EJERSLEV HAVN
Ejerslev havn er en af de smukkeste naturhavne, som findes på Mors.
Havnen har været brugt fra 1903, hvor der på meget primitive forholde
blev fragtet små mængder moler ud til skibene. I 1910 overtog Frederiks
holm Kalk og Teglværker havnen og derefter kom der rigtig skub i havnens
udvikling. Moler eventyret stoppede i 1971.

Gæstesejler:

140 DKK

Autocampere:

140 DKK

KONTAK T		
Tlf. 20 74 17 79
jens.kr.otto2gmail.com
www.ejerslevhavn.dk

FACILITETER

Morsø kommune overtog havnen i 2005, hvor de efterfølgende har lavet
en gennemgående renovering af havnen. Ejerslev havn er en charmende
og mode lystbådehavn, hvor du kan finde alt fra bad, køkken, vand og el.
Disse faciliteter kan også bruges af andre turister så som autocamper og
teltturister mod betaling.
Området omkring havnen er ideelt til vandre- og cykelture, hvor du får
masser af naturskønne oplevelser og rigtig kan mærke den fantastiske
atmosfære. Der er også mulighed for ørredfiskeri fra molen og paraglidning fra skrænten. Tag kikkerten med, og se sælerne ligge ved Ejerslev
Røn.
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Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 4 km

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Badestrand med bro · Vandrerunde på 1,2 km · Shelter
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

I3 DKK pr. kWh

Bad:

10 DKK for 5 min.

Wifi:

er inkluderet i havneafgift

Cykeludlejning:	Henvendelse på turist
kontoret bag kroen

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

FUR HAVN
Denne perle i Limfjorden, Fur Havn, har 145 bådpladser. Lystbådehavnen
er en lille og hyggelig havn, som ligger lige ved siden af færgelejet, hvorfra
færgen sejler til Branden i Salling. I havnen er der også kuttere, der driver
muslingefiskeri. Øen Fur rummer en spændende og særpræget natur med
bl.a. molerklinter, hvor man kan finde fossiler, der er 55 mio. år gammel.
Der er en turistinformation lige ved havnen og nyere toiletter og brusere,
der rengøres flere gange daglig. Der er vaskemaskine og tørretumbler og
en Dagli’Brugsen tæt ved havnen. Det er muligt at tanke Marine Diesel på
havnen og benzin findes 200 m. fra havnen ved Dagli’Brugsen, hvor du kan
låne en trækvogn med tank og pumpe. Havnen har Blå Flag.
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0,00 m. - 9,99 m.

120 DKK

10,00 m. - 11,99 m.

140 DKK

12,00 m. - 50,00 m.

KONTAK T		
Tlf. 22 23 16 26
joergenfur@gmail.com
www.furhavn.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin 250 m

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Marina diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

FH Miljøafgift:

15 DKK pr. 5 kWh

Bad:

5 DKK for 3 min.

Wifi:

Gratis

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

GLYNGØRE HAVN
Lystbådehavnen i Glyngøre ligger smukt ud til Sallingsund og er et perfekt stop, når I sejler på tur til det skønne Limfjorden. Glyngøre Havn er en
aktiv havn med hjemsted både for erhvervsfiskere, lystsejlere og sportsdykkere.
Havnen har ca. 100 bådpladser og er opdelt i to sektioner, henholdsvis
lystbådehavnen og fiskerihavnen med masser af maritim stemning. Ud
for lystbådehavnen ligger en vandlegeplads (se billede), og ved siden af
lystbådehavnen findes en dejlig badestrand med Blå Flag. Syd for havnen
findes en interessant dykkerpark, som blev indviet i 2013.
Klubhuset er til rådighed for gæstesejlere, hvor der findes bad og køkkenfaciliteter. Benzin, diesel og dagligvarer indkøb kan gøres ved Brugsen, der
ligger 250 m. fra havnen.
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0,00 m. - 20,00 m.

140 DKK

10.00 m. 11.99 m.

140 DKK

12.00 m >

140 DKK

Frihavnsordning:

50 DKK

Autocampere

120 DKK

KONTAK T		
Tlf. 40 82 91 25
glyngsejlklub@gmail.com
www.glyngøresejlklub.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin 250 m

Bådudstyr

Indkøb - 250 m

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel 250 m

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Badestrand lige udenfor havnen (gratis) · Museum
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

Er inkluderet i havneafgift

Wifi:

Gratis

Slæbested:

40 DKK pr. gang eller
årskort til 400 DKK

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

GYLDENDAL LYSTBÅDEHAVN
Gyldendal Havn er anlagt i 1986, hvor det gamle Gyldendal Teglværk lå.
Dermed er den gamle udskibningsbro i dag forvandlet til en rummelig og
hyggelig havn, hvor de omkringliggende gamle lergrave er blevet til små
søer. Omkring havnen er der etableret åbne vandløb, en ny sø med tilhørende stisystem og flotte shelters til overnatning i det fri. Grillpladser,
aktivitets- og sanseplads.
I Gyldendal havn er der ca. 90 hjemmehørende både, hvor der er meget
god plads til gæstesejlere. Havnens gæster har fri benyttelse af Gyldendal
Bådlaug’s klubhus, hvor der kan findes opholdsrum og køkken. Derudover
kan du også finde Gyldendals restaurant, som er placeret højt med udsigt
ud over havnen og Limfjorden. I området omkring havnen kan der også
findes afmærkede vandreture og der kan lejes cykler på havnen. Havnen
kan besejles døgnet rundt.
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Op til 10 m:

140 DKK

10 og over m:

150 DKK

Autocamper:

140 DKK

KONTAK T		
Tlf. 40 31 27 12
ejstrup@post8.tele.dk
http://www.gyldendalhavn.dk/

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 2 km

Grill

Kran master kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

30 DKK. pr. døgn

Bad:

4 DKK for 1 min

Vaskemaskine:

20 DKK pr. vask

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

HANDBJERG MARINA

0,00 m. - 9,99 m.

100 DKK

10,00 m. - 11,99 m.

120 DKK

12,00 m. >

150 DKK

Frihavnsordning
inkl. vand (max 3 døgn)

66 DKK

Autocampere pr. døgn
inkl. vand:

150 DKK

KONTAK T		
Tlf. 22 73 32 35

I bunden af Venø bugt ved Limfjorden, finder du Handbjerg Marina. Her vil du finde
et fristed omgivet i de skønneste naturomgivelser, der skaber rammerne med et
hav af outdoor aktiviteter og indbyder til hyggeligt samvær til vands og til lands.
Gennem de seneste år har Handberg Marina været under en rivende udvikling,
hvad angår faciliteter, aktiviteter og meget mere. Hvilket har gjort Handbjerg Marina
til et sandt hot-spot, hvor der både er masser af aktiviteter, men stadig er et fristed
for dem, som elsker at udforske naturen og nyde en solnedgang. Det er også med
god grund, at havnen er blevet til et hot-spot, hvor de i 2018 fik en 3. plads for det
mest anbefalet sted at besøge i Danmark.
Ved Handbjerg Marina, kan du nyde udsigten fra Café isbåden eller få en lækker
middag i Restaurant Pavillonen. Der er også masser af muligheder for en dukkert
i Limfjorden, hvor der både findes en lille børnevenlig badeø og i den anden del af
molen, vil der være en udspringsflåde om sommeren. Derudover kan du i grejbanken leje alt fra fiskenet, redningsvest, boards, kajakker, cykler mm.
Som noget helt ekstraordinær, så kan du nu bo på en båd, som er en alternativ
overnatningsmulighed, hvor du rigtig får chancen for at mærke havnestemningen
og blive en del af sejlerfællesskabet.
12

havnekontor@handbjergmarina.com
www.handbjergmarina.com/da/

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Havkajakker · Stand-up paddleboards · Vandcykler · Vaders · Fiskenet · Fiskestænger
13
Rejenet · Forskerkasse til skoler · Diverse grej til bål · Shelters · Bålplads · Sansesti

HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

5 DKK for 4 min

Wifi:

Gratis

Vaskemaskine:

25 DKK

Tørretumbler:

25 DKK

HAVNETAK STER
(PR . DØGN - INKL . MILJØAFGIFT )

Havne guide

HOLSTEBRO-STRUER LYSTB ÅDEHAVN

Gæstesejler

136 DKK

Frihavnsordning
(max 3 døgn)

45 DKK

Autocampere

155 DKK

KONTAK T		

Holstebro-Struer Lystbådehavn er Limfjordens største og har med sin fine
beliggenhed og mange gode faciliteter tiltrukket fastlæggende lystsejlere
fra et stort geografisk område. I takt med stigningen i antallet af fastlægger og deres tilfredshed - har rygtet spredt sig til de havne, som “vore
sejlere” besøger.
I sommermånederne summer havnen af solskin og liv - en skøn forening
af landkrabber, turister, fastlægger og gæstesejlere. Alle medvirker de til at
skabe den stemning og det specielle miljø, som så mange sætter pris på.
Havnens personale sætter en ære i, at Holstebro-Struer lystbådehavn hele
tiden fremtræder ren, indbydende og brugervenlig. Vi forsøger at skabe
de bedst tænkelige fysiske rammer, men det er havnens brugere, der skal
fylde dem ud.
Tæt på havnen finder du også Struer Funpark, som er en af de største
legepladser på vand i Danmark, som indbyder til hyggeligt samvær og udfordrende vandaktiviteter for både nybegynder og øvet. Her kan du blandt
også af prøve SUP og wakeboards.
14

Tlf. 97 85 02 28 eller 22 10 15 39
havn@struer.dk
http://struerhavn.dk/dk/lystbaadehavn

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

5 DKK

Wifi:

Gratis

Vaskemaskine:

10 DKK

Tørretumbler:

20 DKK

HAVNETAK STER
(PR . DØGN - INKL . VAND)

Havne guide

JEGINDØ FISKERI OG LYSTBÅDHAVN
Havnen, som har 3 moler, blev bygget i 1939 - regelret og funktionalistisk,
et ægtefødt barn af sin tid - kriseårene i trediverne.
Havnen blev bygget efter især en mands store anstrengelser, købmand J.P.
Lauritsen. Efter hans død har fiskerne rejst en mindesten for ham. Ved indvielsen i 1939 trængtes ca. 40-50 både i havnebassinet. Forbedrede fangstmetoder har siden gjort det muligt for færre og færre fiskere at fange
flere og flere fisk. Nu er der kun 10-12 hjemmehørende kuttere tilbage.
Af og til kan der stadig blive trængsel i havnen, for dens pulserende liv
med muslingerenseri m.m. trækker mange lystsejlere til havnen. I løbet
af en sommer kommer der over 1.000 fremmede fartøjer på besøg.
Lystbådehavn har plads til 40 både blev indviet d. 5. august 1989. I foråret
1990 blev der bygget ny toiletbygning og restaurant ved den nye havn.
Der er stort areal ved lystbådehavnen til vinteropbevaring.
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0,00 m. - 9,99 m.

120 DKK

10,00 m. >

150 DKK

Autocampere

120 DKK

KONTAK T		
Tlf. 23 65 06 56
mail@jegindoehavn.dk
http://jegindoehavn.dk/

FACILITETER
Toilet

Cykler fri afbenyttelse

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 7 km

Grill

Masterkran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Klubhus/opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Udekøkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

3 DKK pr. kWh

Bad:

10 DKK for 5 min.

Wifi:

Gratis

Tørretumbler:

30 DKK

Vaskemaskine:

30 DKK pr. vask

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		

Havne guide

MORSØ SEJLKLUB OG MARINA
Mors er en naturperle i den vestlige del af Limfjorden, som er verdensberømt for sine Morsø-brændeovne og det specielle ler – kaldet Moler.
Morsø Sejlklub & Marina er beliggende på den østlige side med udsigt til
Fur. Havnen blev anlagt i 1788, og fungerer i dag både som erhvervs- og
lystbådehavn.
Havnen ligger midt i Nykøbing Mors, næsten i forlængelse af byens stem
ningsfulde gågade, hvor der altid er mulighed for et godt køb. By og
havnen er tilpasset hinanden på en fin måde. På havneområdet findes en
række indbydende spisesteder, hvor du ud over den gode mad også kan
nyde den lokale atmosfære, og det er her, du møder de lokale fiskere.
I servicebygningen ved sejlklubben er der bad, toilet, opholdsstue med TV
og køkken samt overdækket terrasse med grill muligheder. Ikke langt fra
havnen er der også mulighed for at leje SUP og wakeboard.
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0,00 m. - 9,99 m.

120 DKK

10,00 m. - 11,99 m.

140 DKK

12,00 m. - 50,00 m.

150 DKK

Autocamper

130 DKK

KONTAK T		
Tlf. 21 20 62 60
havnechef@mail.dk
www.post@msogm.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Udlejning af SUP og wakeboard
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

Gratis

Cykler:

Fri afbenyttelse

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		
Gæstesejler inkl. vand: 105 DKK

KONTAK T		

Havne guide

ODDESUND NORD LYSTBÅDEOG FISKERIHAVN
Oddesund Havn er en havn, som er et besøg værd. Efter gennembruddet
af Aggertangen i 1825 blev Oddesund den trafikale navlestreng, der forbandt Thyland med Hardsyssel, og forbindelsen over det smalle sund blev
derved en flaskehals på den store vestjyske handelsvej fra Thy til Tyskland.
Den gammeldags ro-færge måtte derfor forbedres, og i 1861-64 blev der
på oddens nordøstlige side anlagt en lille havn.

Tlf. 25 40 67 70
vogterhuset.boersting@os.dk
www.oddesund-nord.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Efter anlægget af Thybanen 1880-82 åbnede her i 1883 en af Danmarks
helt tidlige dampforbindelser, hvoraf den forfaldne færgehavn stadig kan
ses. I 1938 åbnede broen over Oddesund. I krigs- og krisetider har Oddesund haft stor strategisk betydning. Herom vidner de store bunkersanlæg,
som den tyske besættelse magt opførte under 2. Verdenskrig.

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel - 5 km

Bådværft

Det er en lille og velholdt havn, som løbende er blevet renoveret igennem
tiden. På havnen finder du diverse faciliteter som toiletter, bad, vaskerum,
opholdsrum med køleskab. Tæt på havnen er der en station, kiosk med
grillbar og tank hvor du finde diesel og benzin.

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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EKSTRA Kiost · Bodega

21

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

5 DKK

Wifi:

Gratis

Cykler:

5 cykler til fri afbenyttelse

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		
Gæstesejler inkl. vand: 120 DKK
Autocamper inkl. vand: 120 DKK

SILLERSLEV HAVN
Sillerslev havn har tidligere været en privat havn, men i 1992 overtog
Morsø Kommune havnen, og der blev etableret en moderne lystbådehavn.
Ved havnen finder du palmestranden, som er af de bedste badestrande på
øen, hyggelige café og legeplads. På havnen er det også en servicebygning
med opholdsrum, bad og toilet, som har åbnet i sommerperioden.
Sillerslev Havn har udbygget et nyt havneafsnit med landareal på 3000
kvm. Det nye landareal er hævet lidt i forhold til den øvrige havn, så det er
klimasikret imod fremtidens højvande. Landvindingen har givet plads til
nogle nye, attraktive autocamperpladser med udsigt over fjorden. Det gør
også at Sillerslev Havn har det blå flag, eftersom de gør en ekstra indsats
for havnes miljø, sikkerhed, informationer og faciliteter.
Havnen har ligeledes et samarbejde med den lokale Brugsen, hvor man
kan få udbragt gas, dagligvarer samt morgenbrød ved at ringe til Brugsen i
Øster Assels på tlf. 20 40 64 83.

22

KONTAK T		
Tlf. 30 25 41 84

Dahlphotography.dk

Havne guide

Dahlphotography.dk

Frihavn:

Dahlphotography.dk

HAVNE AFGIFTER		

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 4 km

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

2,5 pr. kWh

Bad:

2 DKK for 1 min

Tørretumbler:

25 DKK pr. tørring

Vaskemaskine:

25 DKK pr. vask

Cykeludlejning:

Til fri afbenyttelse

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		

Havne guide

SKIVE SØSPORTSHAVN
Havnen ligger idyllisk placeret inderst i Skive Fjord med Krabbesholm Skov
som baggrund, hvilket giver havnen god læ for vestlig vind. Fra havnen er
der ca. 1,5 km til Skive centrum, hvor du har al verdens indkøb og shopping muligheder. Derudover ligger havnen tæt på en fin badestrand.
Skive havn har været under større udvikling, hvor der er en nyere servicebygning med havnekontor, bade – og toiletfaciliteter, samt sejlerstue
med køkken og TV. Endvidere tilbydes der vaskemaskiner og tørretumbler.
Servicebygningen er sammenbygget med det nye hotel Strandtangen. Fra
havnen er der ca. 500 m. til værft/reparation/gas. Noget af det nyeste på
Skive havn er nye flydebroer, samt der er lavet en el-udtag til hver bådplads.
I sommerhalvåret summer det af liv på havnen, hvor du også kan nyde
udsigten fra restaurant Strandtangen. I løbet af sommeren kan du deltage
i diverse aktiviteter og arrangementer, hvor der spilles solnedgangsmusik
på udvalget dage i juli og august.
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Under 32 fod

120 DKK inkl. miljø og vand

32 - 40 fod

140 DKK inkl. miljø og vand

40 - 50 fod

160 DKK inkl. miljø og vand

Over 50 fod

250 DKK inkl. miljø og vand

Frihavnsordning
pr. døgn (max 3 døgn) 25 DKK
Autocampere

110 DKK inkl. miljø, el og vand

KONTAK T		
Tlf. 22 37 81 49
mail@skivesoesportshavn.dk
www.skivesoesportshavn.dk
FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill/udekøkken

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper 8 pladser

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
25

HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

Er inkluderet i havneafgift

Wifi:

Gratis

Cykler:

Til fri afbenyttelse

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		
1,00 m. - 9,99 m.

140 DKK

10,00 m. - 11,99 m.

140 DKK

12,00 m. - 50,00 m.

140 DKK

Havne guide

SUNDSØRE LYSTBÅDEHAVN
På Sallings østligste punkt ligger smukt placeret Sundsøre Lystbådehavn
- nabo til Hvalpsund-Sundsøre overfartens færgeleje. Det er en lille og
hyggelig havn der ligger godt i læ for vestenvinden. Her findes der ingen
maskine til betaling af bådplads, men der er en rigtig venlig havnefoged,
som står klar til at byde havnens gæster velkommen og vil hjælpe gæster
på bedste vis. Du kan kontakte havnekontoret på 21 30 02 32.
Sundsøre Lystbådehavn var blandt de nominerede til årets havn i 2020.
Her vil du møde et venligt miljø med god omgangstone, samt et næsten
nyt klubhus med gode faciliteter, som giver optimale forhold for havnens
egne medlemmer og de betalende gæster, der kommer til fra vand- eller
landsiden. Der er ca. 69 bådpladser i havnen.
Omkring havnen finder du Brænderiet Limfjorden, hvor du kan tage på
rundvisning og få lidt lækkert til ganen. På havnen kan du også låne cykler,
så du har mulighed for en cykeltur til Thise og besøge deres flotte oste
butik. På den anden side af ostebutikken ligger den lokale købmand.
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KONTAK T		
Tlf. 21 30 02 32
mail@sundsoerehavn.dk
www.sundsoerehavn.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 2 km

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocampere

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Miljøafgift:

30 DKK

Bad:

10 DKK

Wifi:

Gratis

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		

Havne guide

VENØ HAVN
Ved anduvning af Venø Havn følges kurs 51oNØ og anduvningsmærkerne i
havnens slæbested (De hvide trekanter og røde lys holdes over hinanden).
Ved udsejling af havnen er Humlum Kirke et udmærket sigtepunkt. Sejlrenden uddybes jævnligt, men der forekommer til tider en sandrevle ud
for høfden. Venø Havn blev moderniseret i 2003 og igen i 2009-10. Der er
etableret café og butik i Havnehuset, som tilbyder en vifte af lokale specialiteter samt diverse kioskvarer og fornødenheder. Det er også i Havnehuset du kan finde trådløst internet.
Til havnen er der også en hyggelig sejlerstue, som indeholder køkkenfaciliteter, borde og stole til omkring 12 personer. I sejlerstuen findes der et
mindre bibliotek med mulighed for at bytte og låne bøger. Men du vil også
have nemt adgang til den dejlige natur med badestrande og gode ture til
fods eller på cykel.
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Under 33 fod

130 DKK (inkl. 2 kWh)

Over 33 fod

160 DKK (inkl. 2 kWh)

Autocampere

130 DKK

KONTAK T		
Tlf. 22 16 85 64
tage@venoe-efterskole.dk
www.venohavn.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Wifi:

Gratis

HAVNETAK STER (PR . DØGN)		
Gæstesejler

125 DKK (inkl. 800 kWh)

Frihavnsordning

50 DKK (max 3 døgn)

Autocamper

125 DKK

KONTAK T		

Havne guide

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN
I læ for alle vindretninger og ved Virksunddæmningen ligger Virksund
Lystbådehavn. Den hyggelige havn med 50 år på bagen udgør et naturligt
pit stop for gæstesejlere, kajakroere, autocampere, cykelmotionister og
motorcyklister mv., når de kommer til dæmningen, som forbinder Skive
og Viborg kommuner over fjorden.
Den hyggelige havn med fiskerhuse er med i frihavnsordningen og har
plads til 150 både. Lige overfor havnen findes en badestrand og sandodde,
som også er fritidsfiskernes foretrukne fangstplads, når linen kastes ud
efter sild og hornfisk.
På havnen findes flere grillpladser, en moderne legeplads, nye shelters
med udsigt til fjorden samt sejlerkøkken og baderum der frit kan benyt
tes. Der findes en kran til bådløft og en jolleplads med ophalersted.
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Tlf. 97 51 29 29 eller 40 86 58 49
virksund-lystbaadehavn@privat.dk
www.virksundlyst.dk

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas 200 m

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

2,65 DKK pr. kWh

Bad:

2 DKK pr. minut

Wifi:

I opholdsstuen

Vaskemaskine:	25 DKK
Tørretumbler:

25 DKK

HAVNETAK STER		
Gæstesejler pr. døgn de første 3 dage: 119 DKK
derefter 40 DKK pr. døgn.
Frihavnsordning pr. døgn: 40 DKK

Havne guide

LEMVIG HAVN
Lemvig havn ligger lige i midten af den hyggelig by Lemvig, hvor du vil
være tæt på gågaden, restauranter og andre indkøbsmuligheder m.m.
Havnen har gennem de seneste år været under en større renovering, hvor
der blandt andet er kommet en ny dækmole, højtvandsværn, nye pontoner og legeplads.
Et tema som har sat sit præg på havnen, er klima og bæredygtighed.
Derfor kan du på den østlige del af havnen finde Danmarks internationale
klimacenter Klimatorium. I dette område kan du også finde en aktivitets
park med skaterbaner, multibane m.m., som skaber et dejligt udendørs
miljø for unge og børn.
Når du kommer sejlene til Lemvig havn og gerne vil ligge til kaj, kan du
som gæstesejler frit vælge, hvor du vil ligge, dog ikke ved reparations
kajen. Her betaler du havneafgiften i betalingsautomaten, hvor du også
kan købe kort til el, bad og adgang til sejlerhuset på Isværket. Du kan finde
betalingsautomaten ved Østerhuset.
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KONTAK T		
Tlf. 40 10 01 16
sasl@lemvig.dk
https://lystbaadehavne.lemvig.dk/lemvig-havn/
praktisk-info

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin (200 m)

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran 2 km

Tømningsanlæg

Gas (200 m)

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Miljøstation · Betalingsautomat
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Ja

Strøm:

2,65 DKK pr. kWh

Bad:

2 DKK pr. minut

Wifi:

i opholdsstuen

Cykler:	Til fri afbenyttelse

HAVNETAK STER		
Gæstesejler pr. døgn de første 3 dage: 119 DKK
derefter 40 DKK pr. døgn.
Frihavnsordning pr. døgn: 40 DKK

Visitnordvestkysten

Frihavn:

Visitnordvestkysten

HAVNE AFGIFTER		

LEMVIG MARINA
Lemvig Marina er placeret et charmerende og naturskønt område ca. 1.
sømil fra Lemvig by. Her er de nærmeste naboer den lokale badestrand
med dertilhørende badebro, Lemvig Golfklub som har udsigt til Limfjorden og smeltevandsdale fra istiden, samt Lemvig Feriecenter hvor du
også f.eks. kan finde en legeplads.
Ved Lemvig Marina sejlklub finder du toiletter og bad, som er indrettet
som et familierum. Mangles der lidt sødt til ganen, så ligger der en mindre
butik ved campingpladsen ca. 100 m. fra havnen. Derudover kan du finde
nogle gratis gule cykler, som klubben stiller til rådighed.
Lemvig by ligger knap to km. derfra, og hvis du følger ”Plantestien”, så vil
du ramme centrum. Det er en rigtig flot gå- eller cykeltur i naturskønne
omgivelser langs vandet. I Lemvig kan du finde diverse supermarkeder,
en gågade med flere specialbutikker og hyggelige restauranter.
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KONTAK T		
Tlf. 40 10 01 16
sasl@lemvig.dk
https://lystbaadehavne.lemvig.dk/lemvig-havn/

Visitnordvestkysten

Havne guide

praktisk-info

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Miljøstation · Betalingsautomat · Minigolf
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Frihavn:

Ja

Strøm:

2,65 pr. kWh

Bad:

2 DKK pr. min.

Wifi:

Gratis

Visitnordvestkysten

HAVNE AFGIFTER		

Gæstesejler pr. døgn de første 3 dage: 119 DKK
derefter 40 DKK pr. døgn.
Frihavnsordning pr. døgn: 40 DKK

THYBORØN LYSTBÅDEHAVN
Thyborøn lystbådehavn ligger helt ud til Vesterhavet og er den første havn
du møde, når du sejler ind i Limfjorden, ved den vestlige side af Danmark.
Lystbådehavnen er totalt renoveret i 2015 og går under navnet den Røde
Hal, hvor der er lavet gode toilet- og badfaciliteter, samt opholdsrum/køkken med borde, stole, køleskab, fryser osv.
Omkring lystbådehavnen kan du få en dukkert ved en af de bedste badestrande der ligger ca. 50 m. fra havnen. Hvis du derimod går 50 m. den
modsatte vej, så kommer du op mod byen, hvor du kan finde dagligvarebutikker og flere hyggelige specialbutikker. I byen og langs havnen findes
der også flere restauranter og caféer, hvor du ved mange af dem, kan
finde frisk fisk og skaldyr på menukortet.
I Thyborøn kan du også opleve flere maritime attraktioner, som så
Jyllandsakvariet, Sneglehuset, Kystcentret, Iskunsten og Sea War Museum.
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KONTAK T		
Tlf. 27 51 71 57

Visitnordvestkysten

Havne guide

Visitnordvestkysten

HAVNETAK STER		

havn@jyllandsakvariet.dk
https://lystbaadehavne.lemvig.dk/
thyboroen-lystbaadehavn

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Betalingsautomat · Badestrand
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Ja

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

10 DKK

Wifi:

For sejlere/ikke autocamp

Vaskemaskine:

20 DKK

Tørretumbler:

20 DKK

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

HVALPSUND HAVN
Hvalpsund havn er en sand perle i Limfjorden, som helt klar er et stop
hver. Havnen administreres af Vesthimmerlands kommune og det er gennem deres onlinebookingssystem, at du lejer en plads. Ved lystbådehavnen finder du både et sejlerkøkken i det gule klubhus og kommunes hus
”Moleknast”. I Moleknasten finder du også pæne toilet- og badefaciliteter,
samt køkken, vaskemaskine og tørretumbler. Fra lystbådehavn er der ca.
500 m. op til Dag’lig Brugsen, hvor du kan finde diesel og benzin.

Under 40 fod:

130 DKK

Frihavnsordning:

40 DKK

Autocampere:

125 DKK

KONTAK T		
Tlf. 99 66 73 59 / 40 50 81 00
https://nautilus-hvalpsund.dk/velkommen
Online booking: https://vesthimmerland.dk/
oplev-vesthimmerland/havne

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Der er flere spisemuligheder omkring lystbådehavnen, i byen og ved
færgehavnen. Ved færgehavnen finder du også ”Færgekiosken”, hvor du
får de bedste is. Færgekiosken ligger direkte ud til en dejlig badestrand,
hvor der i 2020 blev anlagt en helt ny badebro. Det er også ved havneområdet du kan leje cykler, kanoner og paddle boards.

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 500 m

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas 300 m

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel - Marina

Bådværft

Ved havnen går buslinje 100, som kan kører dig direkte til Farsø og Aalborg
både tidlig morgen og sen aften, hvis du ønsker flere shoppingsmuligheder.

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

38

EKSTRA Badstrand · Kanoudlejning · Paddle board udlejning
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

er inkluderet i havneafgift

Wifi:

Gratis

Vaskemaskine:

20 DKK

Tørretumbler:

5 DKK

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

LØGSTØR BÅDELAUG
Løgstør Bådelaug er en autencitet havneby, som ligger strategisk godt i
Limfjorden og med en god forbindelse med sejlrenden. Dermed bliver
Løgstør et naturlig stop i forbindelse med at passage Aggersundbroen
eller Løgstør Bredning. Samtidig ligger Løgstør Bådelaug tæt på byen, hvor
du har gode shopping muligheder.
Løgstør havn drives af Vesthimmerlands kommune, men administreres
af Løgstør Bådelaug, som opkræver pladsleje og styrer lystbådehavnen.
Bådelauget har ca. 120 faste bådpladser og om sommeren kommer der
mange tusinde gæstesejlere forbi havnen, hvor der ligeledes afholdelse
forskellige arrangementer og events på havnen.
I havnen finder du også klubhuset, hvor der er gode toilet- og badeforhold,
køkken og opholdsstue, hvor der på hele havneområdet er gratis internet.
Omkring havnen finder du også masser af borde og bænke, marinediesel
på kajen og lækre børnevenlig badestrand med legeplads, hvor de yngste
kan få brændt noget krudt af.
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Gæstesejler < 12 m:

160 DKK

Gæstesejler > 12 m:

200 DKK

Autocampere :

175 DKK

KONTAK T		
Tlf. 23 42 38 10
ibjohansen50@gmail.com
http://www.logstorbaadelaug.dk/

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 5 min

Grill

Kran - master

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel - Marina

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsrum

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe

EKSTRA Museum · Oplevelsescenter
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

Er inkluderet i havneafgift

Wifi:

Gratis

HAVNETAK STER (PR . DØGN)

Havne guide

RØNBJERG LYSTBÅDEHAVN

Gæstesejler:

135 DKK

Autocampere:

125 DKK

KONTAK T		
Tlf. 99 66 73 59 / 23 48 41 19
online booking: https://vesthimmerland.dk/
oplev-vesthimmerland/havne

Rønbjerg lystbådehavn ligger ud til Løgstør Bredning i Limfjorden, med
placering ved siden af, hvor færgen sejler til Livø. Havnen administreres
af Vesthimmerlands kommune og det er gennem deres onlinebookings
system, at du kan leje en plads.
Ved lystbådehavnen finder du et moderne klubhus med opholdsstue,
køkken, grillplads samt gode toilet- og badefaciliteter. Den nærmeste by
er Ranum, som ligger ca. 5 km fra havnen, hvor finder du gode indkøbs
muligheder.
Ved Rønbjerg havnen finder du også Rønbjergs Fiskehus, hvor du kan
finde masser af frisk og røget fisk. Samtidig ligger Landal Rønbjerg tæt på
havnen, hvor du kan finde alt badeland, legeland, wellness, minigolf og
meget mere for både stor og små.
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FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb 4 km

Grill

Kran - master

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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HAVNE AFGIFTER		
Frihavn:

Nej

Strøm:

Er inkluderet i havneafgift

Bad:

10 DKK

Wifi:

Er inkluderet i havneafgift

Cykeludlejning:	80 DKK pr. dag

HAVNETAK STER		
0,00 m. - 9,99 m.

120,00 DKK

10,00 m. - 11,99 m.

150,00 DKK

12,00 m. - 19,99 m.

180,00 DKK

Havne guide

LIVØ HAVN
Livø, som også er kendt som Limfjordens grønne paradis, vil du få fornemmelse af nærvær, gæstfrihed og fællesskab. Livø er en fantastik smuk lille
ø, hvor der er en varieret natur og masser af dyreliv på de 320 hektar.
Spidsen af øen er fredet og utilgængelig. På Livø er der masser af dyreliv
og der findes en del dådyr, som græsser på øen.
Livø ejes af staten og drives af Naturstyrelsen, som har ansat en forpagter.
På Livø finder du et feriecenter, som ligger i en charmende gamle institutionsbygning. På øen kan du finde afmærket vandreture, bålpladser,
naturlegeplads og en kiosk/café med et lille sortiment.
Det helt specielle ved Livø er, at du ikke kan medbringe bil og hunde på
øen. Feriecentret og lystbådehavnen har kun åbnet om sommeren.
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KONTAK T		
Tlf. 40 61 71 10
livo@livo.dk
http://livo.dk/lystbadehavn/

FACILITETER
Toilet

Cykeludlejning

Tørretrumbler

Benzin

Bådudstyr

Indkøb

Grill

Kran

Tømningsanlæg

Gas

Bad

Autocamper

Vaskemaskine

Diesel

Bådværft

Legeplads

Wifi

Opholdsstue

Slæbested

Elektricitet

Hjertestarter

Køkken

Restaurant/cafe
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