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Vinterens fysiske aktiviteter med kajakken kan være 
meget begrænsede. Om det er tiden, vejret, 
mangelfuld kommunikation eller en af utallige andre 
mere eller mindre rimelige forklaringer (læs 
undskyldninger) er for så vidt ligegyldigt. Resultatet er 
generelt det samme: formen skal genopbygges og 
sæsonstarten bliver ofte forsinket, da man lige skal 
vågne fra vintersøvnen. 
 
Sover man knapt så tungt og længe, så kan vinterens 
drømmerier bruges til planlægning af kommende 
sæsoners mulige ture, hvilket jeg hermed vil give en 
lille smagsprøve på. 
 
Med kun to sæsoner på bagen kan jeg vel knap sige, 
at jeg kender Storåen som min egen bukselomme? Ja, 
det skulle da lige være den i bukserne til jakkesættet. 
Med de rette transportmuligheder, bør der dog være 
flere muligheder end Tour de : Bur, Hodsager, 
Nybro og Vemb. 
 
Hvor langt oppe ad Storåen kan man egentlig starte? 
Er der egnede landingspladser ved Felsted Kog og 
Nissum Fjord og hvor velegnede er de åer, bække og 
kanaler som munder ud i disse? 
 
Tyge har flere gange snakket om en T.d. 
Thorsminde; men hvis kajakkerne skal hentes er der 
vel en del kørsel og jeg har derfor tænkt på en T.d. 
Bækmarksbro i stedet. Reelt er der omkring 45 km til 
Thorsminde og 25-30 km til Bækmarksbro afhængigt 
af vejvalg. En samlet ekstra køretid på omkring 30 
minutter giver næppe problemer; men alternativerne 
synes jeg er rare at have. 
 
Sejladsen fra klubhuset er omkring 46 km til 
Thorsminde og 57 km til Bækmarksbro ifølge egne 
opmålinger på kort. Begge afstande, som burde 
kunne nås indenfor en dag; men på den anden side 
svarer den sidste distance til længden på T.d. Gudenå 
Classic. 
 
Altså kan den også være velegnet til en to dages tur. 
Under alle omstændigheder vil det være rart at vide, 
hvor på ruten der er landgangsmulighed, hvis man vil 
overnatte eller skal søge nødhavn (nu er nødhavn 
normalt noget med havari; men det kan jo også være 
et par gamle stive lemmer eller almen aftræden på 
naturens vegne). 
 
Ergo plukkede jeg to dage ud af weekenderne i marts 
og startede ud ved rastepladsen overfor Lilleåens 
udløb i Storå ved Vemb (Billede 01).  

 
 
Derefter tog jeg op langs østsiden af Felsted Kog og 
Nissum fjord, hvor der findes en masse mindre 
fortøjningspladser til skydepramme og joller samt to 
mindre havne (Billede 02). 
 

 
 
Ved havnene var der våger i isen og et livligt fugleliv. 
Undervej stødte jeg ind i Mikkel ræv ved højlys dag 
og i flot vinterpels. 
 
Ved Flynder Å’s udløb i Nissum Fjord var der store 
flokke af Lysbuget Knortegæs en en enkelt flok 
Gråænder. Herfra via Nees til Flynder Å ved Ulsund, 
hvor en stor flok Blishøns rastede. Her kunne jeg 
nyde udsigtet over Indfjorden (Billed 03). 
 

 
 
Sidste del af dagens ”ekspedition” gik til 
Bækmarksbro, hvor jeg kunne følge et stisystem 
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nedstrøms for at tage det endelige ”målfoto” (Billede 
04). 
 

 
 
Den følgende weekend startede jeg Kyttrup 
Bådelaug og udløbet af Støvlbæk i Felsted Kog 
(Billede 05). 
 

 
 
Her fik jeg i øvrigt et par gode billeder af en 
fiskehejre og så en række svømmefugle. Derefter gik 
turen forbi marker fyldt med sangsvaner til 
Hasselbæk (Billede 06) 
 

 
 
og videre til Felsted Odde (Billede 07), 
 

 
 
hvor jeg så en Stor Skallesluger. Endelig sluttede ture 
med en visit til Fjand Odde overfor Fjandø, hvorfra 
man kan se til Thorsminde (Billede 08). 
 

 
 
Hvad er så udbyttet af disse to dage plus nogen tid 
på internettet? 
 

1. Jeg kom væk fra vinterhiet og ud i den friske 
luft for at nyde den flotte natur. 

2. Jeg kom omkring steder og stier, som jeg 
ellers ikke ville have set, da mange af dem 
ligger for enden af en såkaldt blind vej. 

3. Jeg fik set en masse fugle og enkelte andre 
repræsentanter for den danske fauna. 

4. Jeg fik taget en række fotografier og lærer 
dermed mit kamera bedre at kende. 
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5. Jeg fik indtegnet 6 landingspladser på mit 
oversigtskort (Billede 09). 

6. Jeg er bedre forberedt til den videre 
planlægning og praktiske gennemførelse af 
Tour de Vest På. 

 
Jeg deler naturligvis gerne ud af den information, 
som jeg har samlet. For god ordens skyld vil jeg 
påpege at  store dele af Nissum Fjord er dækket af 
specielle regler, da det hører ind under Nissum Fjord 
Vildtreservat. Felsted Kog har skærpede regler for 
færdsel og sejlads. Ligeledes gælder for den nordlige 
del af Nissum Fjord som kaldes Bøvling Fjord. 
 

 
 

 


