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Rutebeskrivelse 

Bornholm 

Skærgårdsruten  
Helligpeder (N for Hasle) – Melsted (SØ for Gudhjem) 

 
RUTEBESKRIVELSE:  

 

1. Beskriv kajakruten – gerne som en introduktion (evt. med gps-koordinater): 

 

Med start i det lille idylliske fiskeleje Helligpeder 3,3 km nord for Hasle, er der lagt op til en tur langs 

den klippefyldte bornholmske kyst hele vejen til Melsted – et lille idyllisk fiskeleje 1,5 km (luftlinie) SØ 

for Gudhjem. 

 

Ruten starter med voldsomme lodrette klipper der ved Hammershus ruin også byder på en grotte – 

”våde ovn” – som man ved vindstille kan ro ind i. Efter 9 km kan man tage et hvil i Hammerhavnen 

inden man runder selve Hammerknuden, hvor der ved vestlige vinde kan være en del reflekssø. 

 

På strækket mellem Hammerknuden og Melsted er kysten meget varierende med klippepartier, små 

sandstrande, idylliske fiskelejer og naturhavne. På NV siden af Gudhjem ligger der en lille havn, 

Nørresand, med landgangsmulighed på en lille ”strand”. Herfra er der kun 200 m til silderøgeriet hvor 

du kan nappe en ”Sol over Gudhjem” inden turen går videre de sidste 2 km. til Melsted. 

 

  

2. Hvor lang er ruten cirka? 

 

32 km målt ved kystnær roning. 

 

 

3. Hvilke etaper kan ruten inddeles i (gerne med gps-koordinater)? 

 

Helligpeder – Hammerhavnen ca. 9 km. 

Hammerhavnen – Kampeløkken havn, som er en lille privatejet jollehavn NV for Allinge ca. 6,7 km. 

Kampeløkken – Bådsted, lille privatejet havn eller strandvig 75 m SØ for havnen ca. 7,9 km. 

Bådsted – Melsted ca. 8,8 km. 

 

 

4. Hvor er der gode landgangssteder (evt. med gps-koordinater)? 

Helligpeder, bolværk ved slæbested samt flydepram 

Teglkaas havn, slæbested samt flydepram 

Vagn Havn, slæbested samt flydepram 

Hammerhavnen, sandstrand N-lige del. Naturlejrplads i S-del 

Sandvig havn SØ hjørne ved Hammerodde kajakklub 

Kampeløkken Havn, slæbested samt kajakkajanlæg 

Mellem Kampeløkken og Tejn havn er der flere sandvige hvor landgang er mulig 

Bådsted 

Nørresand 

Melsted 

Mellem Bådsted og Nørresand er der ikke egnede landgangssteder, men det kan ske på stenstrand. 

 

4a. Hvor er der gode overbæringssteder (evt. med gps-koordinater)? 

Ikke aktuelt for Bornholm. 

 

  



5. Hvilken sværhedsgrad har ruten/etaperne (EPP 1-6)? 

Vi har ingen forhold der kan klassificeres efter EPP - tidevandsstrømme - snævre passager o.lign. 

Derimod er det afgørende hvilken vindretning og styrke der er gældende på dagen, hvor vurderingen 

foretages. Det niveau vi frigiver vores roere til svarer til EPP2 med pil opad.  

Ved 10m/s fra V og SV kan sværhedsgraden ved passage af Hammeren jo godt ligge ved EPP 3-4 

 

 
SÆRLIGE KARAKTERISTIKA: 

 

6. Hvilke særlige karakteristika er der ved ruten? 

Det dramatiske klippelandskab som der kun kan opleves på Bornholm – og i den svenske skærgård. 

På NØ siden er ruten tillige krydret med mange små sandvige hvor landgang er mulig. 

 

 

7. Har ruten særlige seværdigheder? 

De mange små fiskerlejer 

De mange små privatejede havne 

Jons kapel (klippehuler) 

Ringebakkerne med DGI-broen og Vagnpieren 

Vang med sine huse bygget ”sydlandsk” op ad skrænten  

”Pissebæk” vandfald N for Vang, bedst efter meget regn 

De dramatiske lodrette klippevæge mellem Jons kapel og Hammerknuden. 

Løve- & kamelhovederne neden for Hammershus 

Den våde ovn lige S for Hammerhavnen. Der kan roes ind i op let vind. 

Hammershus, hvortil der er ca. 1 km gang fra naturlejrpladsen i Hammerhavnen 

Stammershalle med bautastene 

Helligdomsklipperne med kunstmuseet på toppen, ”sorte gryde & sorte ovn” og ”lyseklippen”. Ro 

gerne 2-3 m fra kysten, der er mange detaljer i klipperne som kun ses tæt på. 

”Mågestolene” V for Gudhjem 

Bokuld på toppen af Gudhjem med Dannebrog vejende fra bakketoppen, her malede Olaf Høst mange 

af sine malerier. 

 

 

8. Hvordan vil du beskrive evt. kyst, strande, havne? 

 Er beskrevet andetsteds. 

 

 

9. Hvordan vil du beskrive evt. søer eller åer? 

Ikke aktuelt for Bornholm 

 

 

10. Hvordan vil du beskrive rutens flora & fauna – eksempelvis fugle og sæler, geologi eller biologi? 

Dette kan godt udfyldes, men kræver svar fra medarbejdere ved Natur Bornholm og/el. SNS. 

Hvis det er så vigtigt, vil jeg gerne indhente oplysningerne, men det bliver nok først mellemjulen. 

 

 
FACILITETER 

 

11. Hvor er der p-pladser i forbindelse med ruten (evt. med gps-koordinater)? 

Er beskrevet under samlet koordinatoversigt. 

 

 

12. Hvor er der mulighed for overnatning (lejrpladser) - (evt. med gps-koordinater)? 

Er beskrevet under samlet koordinatoversigt. 

 

  

 



13. Hvor er der mulighed for at spise – evt. café (evt. med gps-koordinater)? 

Er beskrevet under samlet koordinatoversigt. 

 

14. Hvor er der toiletter (evt. med gps-koordinater)? 

Er beskrevet under samlet koordinatoversigt. 

 

 

15. Hvor er der kajakudlejning (evt. med gps-koordinater)? 

 

Butik Maritim 

Rebslagervej 7,  Tejn 

3770 Allinge 

Tlf: +45 5648 0370 

www.butik-maritim.dk/kajakudstyrudlejning 

Havkajak Bornholm 

Jens Jørgensen 

Strandvejen 5, Aarsdale (ml. Svaneke & Nexø) 

3740 Svaneke  

Tlf. +45 2989 1840 

www.havkajakbornholm.dk  

 

 

16. Hvor er der evt. cykeludlejning (evt. med gps-koordinater)? 

 

Bornholms Cykeludlejning 

Nordre Kystvej 5 * 3700 Rønne 

Tlf. 5695 1359 

www.bornholms-cykeludlejning.dk 

Nordbornholms Cykelforretning 

Pilegade 1 * 3770 Allinge 

Tlf. +45 5648 0291 Mobil: +45 3028 4299 

www.nordbornholmscykelforretning.dk 

 

BOSS CYKLER  

Kannikegardsvej 10, Balka * 3730 Nexø 

Tlf. 5649 4474 

www.bosscykler.dk  

 

BOSS CYKLER 

Søndergade 14 * 3740 Svaneke 

Tlf. 5649 7574 

www.bosscykler.dk 

 

 
SÆRLIGE UDFORDRINGER: 

 

17. Er der specielle hensyn at tage på ruten? 
Våde ovn ved Hammeren, anløbes flere gange i timen af turbådene fra Hammerhavnen, så pas på og 

vis hensyn overfor hinanden. Landgang inde i den våde ovn frarådes! 
 

Allinge havn er trafik-, fiskeri- & lystbådehavn med bl.a. færge til Simrishamn og Christiansø, og bør 

IKKE anløbes. 

 
Tejn havn er en blandet fiskeri- færgetrafik,- & lystsejlerhavn er anbefales ikke til anløb. Lige indenfor 

den yderste mole er der plads til at 4-5 kajakker kan anløbe en lille sandstrand, men det er forbundet 

med besvær at komme over betonmur for at komme videre ind i havnen til fods. 
Gudhjem havn er en blanding mellem færgetrafik (til Christiansø) og lystbåde. Kan anløbes (der er 

flydepram inde i havnen) men det anbefales i stedet for at benytte Nørresand ca. 900 m derfra. 

 

 

18. Er der særlige regler for sejlads I MENER VEL RONING! ? 

Ikke på denne rute. 

 

 

19. Vil I anbefale særlig påklædning/udstyr? 

Ikke ud over hvad man har lært i forbindelse med sikkerhed. 

Da der på visse stræk findes ulovlige (umarkerede) fiskenet, kan det være en fordel at have en kniv 

indenfor arms rækkevidde hvis man skulle sidde fast! 

 

  

 

http://www.bosscykler.dk/


21. Hvad skal man som bruger lægge mærke til? 

Ikke noget specielt ud over at være opmærksom på vores smukke og afvekslende natur. 

 

 

22. Hvad skal man som bruger undgå? 

Se under nr. 17 

 

 

23. Er der særlige advarsler i området - skydeterræn, private arealer, fuglebeskyttelse, dyreliv (evt. 

med gps-koordinater)? 

Nej, men man kan være heldig og se falkene yngle på klippetoppen ved koordinat…  

 
 

 

24. Er der særlige gunstige (års)tider for kajakroning på ruten? 

Da denne rute ved vestlige frisk vind og derover være en udfordring specielt på strækket mellem Jons 

kapel og rundt Hammeren. De lodrette klipper danner fæle refleksbølger som dog bliver mindre jo 

længere man roer fra kysten. Er vinden fra SV kan strækket mellem Hammerhavnen til fyret på 

nordspidsen også være noget udfordrende. 

Rådet er derfor kun at ro turen i den varme periode og mindst to sammen, når vinden er i vest – og 

husk lige bugserlinien.   

 

 

25. Yderligere oplysninger? 

De tre kajakklubber på Bornholm 

 

Rønne Roklub (også inriggere) 

Remisevej 16 * 3700 Rønne 

www.roenneroklub.dk 

Nexø Kajakklub 

Stenbrudsvej 2 * 3700 Nexø 

www.nexoekajakklub.dk 

Hammerodde Kajakklub 

Sandvig Havn * 3770 Allinge 

www.hammeroddekajakklub.dk 

 

 

 

LINKS:  

 

26. Evt. links til ruten eller faciliteter i forbindelse med ruten:  

Findes ikke på nogen klubbers hjemmeside. En privat hjemmeside med flere oplysninger omkring 

kajakroning ved Bornholm findes på: www.kajaksteen.dk (forfatter af denne rutebeskrivelse). 

 

Klubbens hjemmeside: Se under pkt. 25 

Overnatningsmuligheder: Se under GPS-koordinater 

Udlejning: Af hvad? Kajak og cykler er oplyst i dette skema. 

 

 
BILLEDER:  

 

27.  Har I billeder af/fra ruten, som vi kan bruge til illustration (sendes til naturruter@gmail.com)? 

Se bilag med tekstforslag. Fotos må frit benyttes hvis flg. oplyses (ikke efter hvert foto men bare på 

den side hvori fotos benyttes).  

Foto: kajaksteen.dk 

 

  

mailto:naturruter@gmail.com


 
KONTAKTPERSON: 

 

28. Kontaktperson (oplysninger kun til internt brug) 

Navn: Steen Paldan 

Evt. klub: Rønne Roklub 

Stilling i klub: Ingen 

Telefonnummer: 4014 4995 

Mailadresse: steen@paldan.info hjemmeside under opbygning www.kajaksteen.dk 

 

 

Udfyldt skema sendes til Jesper Himmelstrup – jesper@goko.dk - senest d. 10. december.  

 

  

mailto:jesper@goko.dk


Bilag, samlede koordinater (i turrækkefølge) taget fra Google Earth. 

Hvor der angives xxx-havn, er målet angivet midt i indsejlingen, så den kan findes i tæt tåge. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Syd for målet Melsted, ligger en god campingplads tæt på havet: 

 

 
 

  



Fotos, tekstforslag 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jons kapel & 
Blåskinsdalen  

Våde ovn  

Naturlejrplads 

Hammerhavnen  

Lille naturhavn  

Sandvig havn  

Kamel & 
løvehovederne  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampeløkken havn  

Bådsted havn & 
”strand”  

Naturlejrplads Salene 
Uegnet for fiberkajakker   

Nørresand  

Melsted 


