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SkærSildens Sydfynske liggesteder. 

Røde cirkler er Ankerpladser. 

1) Torø (syd for Assens). Anker + bøjer. På nordsiden er der nogle turbøjer, og ved rigtigt dårligt vejr skal man 

længere ind mod Fyn hvor der er en god naturhavn som er helt beskyttet for alle vinde. Godt badested vest for 

Torø. http://www.assens.dk/Kultur-Fritid-amp-Turisme/Friluftsportal/Stier/Toroe-stien.aspx  

2) Helnæs bugten. Nørrefjord, her kan altid findes et godt sted. Helt oppe i bugten er der altid læ et sted. 

3) Illumø, Der er godt at ligge bag øen i mange vindretninger.  

4) Bøjden turbøjer nord for pynten, og mange fine ankerpladser inde i bugten. Pas på det lave vand ud for tangen. 

5) Lyø Trille. Anker og turbøjer  Et rigtigt godt ankersted og meget brugt ofte +30 både. 

6) Ud for Dyreborg havn. Her ligger en turbøje og der er gode ankermuligheder, også ved knolden. 

7) Hansebugt. (Svelmø) Anker V-N-Ø vinde.  

8) Svelmø. Øst for Svelmø er der også ankermuligheder. 

9) Korshavn (Avernakø) anker og turbøjer øst for havnen. Avernakø har lige fået ny købmand og har overdækkede øl 

og is bænke. Aktivt øliv. Også øprodukter bl.a. gedekød. 

10) Avernakø revkrog. Manges favorit ankerplads også 4-5 turbøjer, lidt Caribien over bugten og derfor op til 50 både 

for anker. Lækkert område og ikke lækkert offentligt toilet ved naturcampingpladsen. 

http://www.keepsailing.net/anchorplace.aspx?place=A225104422801547008032433028036  

11) Skjoldnæs. Ved Næbbet og lidt ned langs kysten kan man finde nogle dejlige pladser ved vinde fra S til V. 

12) Revkrog. (N for Ærøskøbing) God ankerbugt ud for badehusene kan være urolig ved NV og N lige vinde. 

13) Skarø Trille. Godt som bag de andre ”triller”, dog lidt lavere vand her. 

14) Vornæs Skov Læ fra skoven, og lige ud til Knudedybet og Høje Stene løbet, godt ved vinde fra NNØ til SØ.  

15) Kleven bugt.Dejlig og læ ved næsten alle vindretninger, et ”øde” sted. 

16) Pilekrogen ved Troense. Også en klassisk ankerplads, også langs med skoven læ fra S over V til Nlige vinde. 

17) Thurøbund.Endnu en klassisk ankerplads, bunden er lidt mudret synes jeg. 

18) Valdemar Slot.Fint sted med fantastisk udsigt både til slottet og ud over vandet. 

19) Lunkebugten.Stor bugt så kan godt være lidt urolig. Også brugt som kapsejladsbane. 

20) Stenodden Skov.Fint læ af skoven ved vinde fra SV til NV. 

21) Ristinge.Fra havnen og nordpå er her fint. 

22) Lindelse Nor. Ankermuligheder i alle vindretninger bortset fra stik V. Smukt naturområde, men jeg har ikke sejlet 

der endnu. https://da.wikipedia.org/wiki/Lindelse_Nor  

23) Smørmosen.Øst for Thurø Campingplads med en god minigolfbane. Fin strand. 

 

Grønne firkanter er havne / moler. 

1) Agernæs Læmole. Havn ret lille men ingen problem under 30 fod. Dybde 1,5 m  Jeg har ikke været der efter at 

havnen er udvidet i 2010. 

2) Bøjden Havn. Fin lille havn.Ældre træbroer, ingen moler. http://havneguide.dk/da/havn/boejden-bro 

3) Faldsled Havn. Almindelige faciliteter. God frokost restaurant ;-) http://faldsledhavn.dk/ 

4) Lyø Havn. Lyø er en fin Ø, læg mærke til den malede kant rundt ved bindingsværket. Købmand med dagligvarer og 

øl/is bænke. http://lyohavn.mono.net/ 

5) Dyreborg Havn. Fin gammel havn indhegnet skov med mange hjorte. Købmand drevet af beboerne på skift. 

http://www.dyreborg.nu/  

6) Fåborg Havne. Lystbåde- og byhavn. Stor fint nyt havnebad. Læg Jer i byhavnen. Byliv og indkøb. 

http://faaborghavn.fmk.dk/lystsejler/  

7) Bjørnø Mole. Her er ikke havn men alligevel læ ved de fleste vinde. Godt øliv. Pas på der kører en robot rundt og 

passer græsset. http://bjørnø.dk/  

8) Avernakø Marina. Længst vestpå ved færgelejet. Kig godt på søkortet hvis i kommer vestfra. Hold godt ud mod N-

bøjen og bagefter den grønne bøje. De sorte kugler ligger oven på revet. http://avernakohavn.dk/index.php/da/ 
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9) Korshavn bro. (Avernakø) Havnedæmning med brohovede for enden. Havnepenge i skuret. Avernakø har lige fået ny 

købmand og har overdækkede øl og is bænke. Aktivt øliv. Også øprodukter bl.a. gedekød. 

http://www.visitfaaborg.dk/danmark/korshavn-bro-avernako-gdk613830  

10) Fjellebroen. Fin mindre lystbådehavn. http://www.fjellebroenhavn.dk/  

11) Drejø Gammelhavn. Er som navnet siger den gamle havn. Lækkert havnemiljø og gode forhold. Nogle synes det er 

for risikabelt at sejle derind. Der er blevet uddybet i år (2016) så der igen er mindst 2 m dybt i renden. Der ligger 

en rød kugle et stykke ude ved revet hold godt vest for den og styr lige mod havnen. I havnen er der 2m vand. 

http://www.drejøarkiv.dk/upl/9021/HavneanlgpDrejSkarHjortBirkholm.pdf  

12) Drejø færgehavn. Er en fin lystbådehavn for enden af en mole. Fine faciliteter. Drejø har også en købmand og en 

privat museumsgård hvor man kan sidde i haven og få kaffe, kager og is. Her er også kro og købmand. 

http://www.drejo.dk/drejos-aktive-verden/  

13) Skarø Havn. Fin med helt ny havnebygning, (desværre med kode). Ankerplads ovre bag trillen. 

http://sommersild.dk/ http://www.isfraskaroe.dk/  

14) Ballen Havn. Traditionel lystbådehavn. http://www.ballenhavneforeningsydfyn.dk/393414668  

15) Hjortø Havn. Nyrenoveret toiletskur 2016, det blev ikke i år. Sejlrenden er til gengæld blevet uddybet til mindst 

2m vand. Stor fordel: Her sker absolut ingenting, andet end naturens oplevelser. http://www.svendborg-

havn.dk/de+7+havne/hjort%C3%B8+havn  

16) Vesterrøn Havn. Lige før Rantzausminde ligger en lille privat havn i forbindelse med en boligbebyggelse. Sjov til et 

frokoststop. Ved ikke om der er plads til gæster. http://havneguide.dk/da/havn/vesterroen-havn  

17) Rantzausminde Havn. Danmarks ældste sejlklub SSS, tidligere sanatoriebygning, store is, OK havn. 

http://havneguide.dk/da/havn/rantzausminde-havn  

18) Svendborg. ”Den Runde” SvA sejlklub ca. 1 km til byens centrum renoveret i 2014/15. 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_-

_svendborg_bymidte_og_havn/den_runde_lystbaadehavn.htm  

19) Svendborg Byhavn. Midt i byen, forretninger og fiskehandel gode forhold og kun gæstesejlere = masser af liv på 

havnen. http://www.svendborg-havn.dk/de+7+havne/svendborg+havn  

20) Vindeby Havn. Lille bådelaugshavn. Hyggelig med åbent klubhus, bager, slagter og supermarked. 2 stk. lånecykler. 

Valdemars Slot i nærheden, men lystsejladsmuseet flytter til Svendborg Byhavn. Museet åbnes igen 1. maj. 

http://vindebybådelaug.dk/?page_id=22  

21) Svendborgsund Marina Tidligere Sagitta værft nu privat Marina. 

http://www.udsyn.com/portefoelje/udlejning/ledige-baadpladser  

22) Troense Havn. Troense Sejlklub, Gammel naturhavn (ingen moler), eller lig i Pilekrogen for anker. 

http://www.troense-baadelaug.dk/  

23) Gambøt Havn. Thurø Sejlklub også en naturhavn. Det er her der et suttetræ som gerne vil have de smås sutter. 

Meget hyggelig.Også her Walsted og Thurøbund Yachtværft har broer. Anker i hele Thurøbund. 

http://thuroesejlklub.dk/?p=739  

24) Skovbroen. Bro på Grasten (Thurø) lige i skovbrynet mulighed for grill og bål. 

http://www.sejlnet.dk/havneguide/skovbroen-thuroe  

Herudover er der mange små private broer bl.a. en ved Valdemars Slot. Så er der 2 kommunale broer ved Christiansminde og 

ved Vindebyøre. Ved disse 3 broer kan man sejle med sundbåden Helge, som har sejlet denne rute i over 100 år, ind til 

Svendborg. 

25) Søby Havn. Øverst på Ærø udmærket havn men byen har stået stille et stykke tid selvom der er et aktivt 

skibsværft.For os med gråt hår virker den bekendt. http://soebyhavn.dk/lystb-dehavn.html  

26) Ærøskøbing Havne. Stor lystbådehavn og min foretrukne gammelhavn. Hyggelig Torneroseby fin gå / cykelsti til  

Marstal (Nevrestien). Fint liv i højsæsonen. Fine ankermuligheder uden for havnen og hele vejen ned til næste havn. 

http://www.aeroehavne.dk/Aeroehavne/Velkommen.html (tryk på Dannebrog). http://ærø.dk/turist/hvad-kan-jeg-

opleve/aktiv-ferie/  

27) Kleven (Ommel) Havn. En næsten ukendt havn med en spændende historie. Har ”provinsens” største toldbygning da 

det for godt hundrede år siden var en af Danmarks største havne (målt i godsmængde) også smuglerhavn. 

https://sites.google.com/site/klevenhavn/  
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28) Birkholm. Dejlig ø med et godt øliv og brødrene Mortensen (rejer, fisk mm). God badestrand ved havnen. 

http://www.birkholm-beboerforening.dk/?Havnen  

29) Marstal Havn. Kæmpestor havn med adskillige broer, (mindst 6) kun til gæstesejlere. Mange toiletbygninger, 

grillpladser og fin legeplads. Første stop for mange tyskere på sommertur. Marstal søfartsmuseum bør ses, samt 

skonnerten Bonavista. Alle familier i Marstal har mindst en båd. Marstal har stadig Danmarks største handelsflåde 

med 50 skibe (2015). I 1890 var der 350 skibe hjemmehørende i Marstal, i 1911 var 24% af den danske 

handelsflåde hjemmehørende her. http://www.aeroehavne.dk/Aeroehavne/Velkommen.html (tryk på Dannebrog). 

Husk: På Ærø er alle busser gratis så man kan godt komme rundt uden at sejle eller gå. Besøg evt. de andre byer på denne 

måde, samt Rise bryggeri (Valnøddeøl) og håndrullede cigarer. 

30) Bagenkop Havn. Langeland hertil kan der være lidt havsejlads ved sydøstlige vinde, men ellers en typisk 

fiskerihavn, selvom fiskeriet næsten er dødt.For 50 år siden var der 70 fiskekuttere, i dag er der 6 trawlere og 2 

garnbåde. Derfor overskud af en masse effekter så i år åbner et nyt fiskerimuseum 20.marts. Der er også flere 

fine naturområder med bl.a. vilde heste. http://havne.langelandkommune.dk/BagenkopHavn  

31) Ristinge Havn / bro. Fint at ligge ved broen / molen, havnen har været / er tilsandet. Også gode ankermuligheder. 

Ret øde lille havn med aktive brugere. http://havne.langelandkommune.dk/RistingeHavn  

32) Strynø Havn. Nyrenoveret 2012 med gode pladser. Besøg Smakkecentret som er udvidet i år. Aktivt øliv. 

Gårdbutikker med varer fra Øhavet, og flere restauranter og cafeer. Købmand. 

http://havne.langelandkommune.dk/StrynoeHavn  

33) Rudkøbing Havne. Lystbåde- og byhavn. Godt miljø og fine butiksgader. 

http://havne.langelandkommune.dk/RudkoebingHavn  

34) Dageløkke Havn. Endnu en god havn som er på vej op igen efter mange års nedtur. Stort feriecenter bagved. Butik 

og sejlerstue. http://www.nordlangeland.dk/havnefyr/dageloekke_havn/  

35) Lohals Havne. Lystbåde- og fiskerihavn. Her bliver også investeret i havnen og miljøet. Hele Langeland er god til 

cykelture. http://www.lohalshavn.dk/  

36) Lundeborg Havne. Lystbåde- og fiskerihavn. Begge havne er igen slået sammen med fælles havnefoged. Lever lidt 

på renomeet, men mange besøgende. Oure Idætsefterskole er ret aktive sejladsmæssigt. Hyggelig havn som ikke 

har forandret sig ret meget, bortset fra at Lasse og Mathilde ikke spiller der mere. 

http://marinaguide.dk/lundeborg-havn/beskrivelse/  

 

 

Fra 1. marts til 15. juli yngler titusinder af fugle på øer og holme i Det Sydfynske Øhav. I den tid skal du passe på ikke at 

forstyrre dem. Lad være med at gå i land på alle ubeboede holme og rev i denne periode og hold mindst 50 m afstand til 

kysten. Hvis man går i land er det næsten svært ikke at komme til at trampe i en rede. Der er mange. 

 

 

Har du spørgsmål, eller forslag til forbedringer, kan du skrive til: erik.lundbye@skaersilden.dk  


