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ISEFJORDEN RUNDT:

ET OVERBLIK
Isefjorden er ideel som rejsemål, og 7-14 dage kan man 
sagtens bruge på at gøre turen rundt i den ca. 450 km2 
store fjord. 35 km er der omtrent fra bunden af Tem-
pelkrogen i syd, over Inderbredning og Yderbredning 
til udløbet i Kattegat ved Hundested i nord. Vejrliget er 
næsten altid sejlervenligt, men vestenvinden kan bide 
fra sig og få søerne til at rejse sig. Isefjorden er begun-
stiget af en række indskæringer i den smukke kystlinje, 
og i disse fjorde og vige kan du næsten altid finde læ. 

SIKKER SEJLADS
Selve sejladsen på Fjorden og i fjordarmene udgør ikke 
noget problem for sejlere, der har opdaterede søkort 
(nr. 116) og retvisende instrumenter og bruger den sun-
de fornuft. På de lavvandede områder skal man selv-
følgelig respektere afmærkningerne. Roskilde Fjords 
udløb ved Kulhuse kan byde på stærk strøm og en del 
skibstrafik. Hold dig godt fri af Jægerspris Bugt og sky-
defeltet. Al sejlads, ankring og fiskeri er forbudt, når 
Forsvaret holder skydeøvelser. Området er markeret på 
søkortet. 
 
KOM RUNDT OG OPLEV
Har du lyst til at blive sejlet rundt i Isefjorden, så tag 
f.eks. med tur- og fiskebåden M/S Emma, der sejler ud 
fra Holbæk eller tag på togt med Galeasen Hjalm i 2, 
3, 4 eller flere dage. Her oplever du den særlige atmo-
sfære, der kun findes ved at sejle med et unikt gammelt 
træskib. Flere steder kan du leje havkajakker, hvis du 
vil se mere af Isefjorden fra lavt leje. Og som noget nyt 
kan du fra Holbæk leje moderne motorbåde, som kan 
sejles af alle. Bådene har plads til 6 sovende gæster og 
havneafgiften er betalt.  Ellers lej en cykel og udvid ho-
risonten ved at trampe dig vej gennem landskabet. Den 

smukke og 275 km lange Fjordsti rundt om Roskilde 
Fjord og Isefjorden følger gamle mark- og skovveje nær 
fjordene. Her kommer du helt tæt på flora og fuana. 
Tjek med turistbureauerne, som er klar med gode ideer 
og mere information om, hvordan du kommer bedst til 
oplevelserne.   

NATUREN BYDER SIG TIL
Isefjorden betyder på gammel dansk Marsvinefjorden, 
da ”ise” er et gammelt ord for marsvin. Marsvin og sæ-
ler kan ses i fjorden, som også giver liv til ørred, flad-
fisk, multe, makreller, rejer og andre havdyr, der ofte 
lander på frokosttallerkenen på områdets restauranter. 
Adskillige fuglearter trives i og ved Isefjorden og kan 
betragtes i fuglereservaterne og fra fugletårne. Skovene 
er yndede udflugtsmål, og kan for sejlere let nås til fods 
eller på cykel fra havnene. Det gode agerland leverer 
nogle af Danmarks bedste råvarer, og et utal af gårdbu-
tikker sælger ud af egne og egnens produkter.

KUNSTEN OG KULTUREN PÅ TUREN
Det særlige lys og den særegne natur, der kendetegner 
området ved Isefjorden, har gennem generationer til-
trukket kunstnere og andre kreative sjæle. Derfor er 
de lokale gallerier og atelier værd at lægge vejen forbi. 
Men også gode velrenommerede museer og kunstsam-
linger er åbne for det videbegærlige publikum.

ISEFJORDEN FOR BØRN
Vand og børn hører sammen, og fjorden har mange 
dejlige sandstrande, hvor vandhunde kan boltre sig el-
ler slappe af. Desuden er der i mange havne aktiviteter 
og sommerforlystelser for børn, ligesom forskellige for-
lystelsesparker har masser af sjov at byde børnene på. 
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RØRVIG
Vi vælger turen rundt i Isefjorden mod uret fra vest 
mod øst. Første stop er Rørvig. På vejen ind til Rørvig 
passerer vi Skansehagebugten, hvor en del opankrede 
både duver roligt. Navnet kommer af de skanser, som 
blev opført i begyndelsen af 1800 til forsvar mod eng-
lænderne.
Rørvig er en lille, flot gammel by med en levende havn, 
der byder på spændende Blå Flag-aktiviteter og krabbe-
fiskeri for børn. Her er der fiskerestaurant og røgeri – så 
snup en sild i farten. Mange sammenligner Rørvig med 
Skagen på grund af de mange kendte ansigter, der kom-
mer i sommerlandet og på grund af det livlige liv. Som-
merland med vandland og flot natur. Rørvig Strand 
blev kåret til Danmarks bedste strand i 2012. Tag cyk-
lerne og kør nordover gennem skovplantagerne til de 
fineste strande mod Kattegat.

NYKØBING SJÆLLAND 
Havnen ligger 1 km fra bymidten, hvor gågaden om 
sommeren lokker med caféer, spisesteder, optræden og 
gode indkøb, hvilket drager mange af områdets som-
merturister.  Lidt syd for byen ligger Hempel Glasmu-
seum, som er en imponerende udstilling af dansk og 
international glaskunst. Mere end 2000 glas fra old-
tiden til nutiden. Samlingen er Nordeuropas største 
private samling. Området er smukt beliggende og by-
der på afslapning og fine gåture. I Nykøbing Sjælland 
ligger også et af Sjællands mest spektakulære museer: 
Psykiatrisk museum, som viser de omgivelser, som 
sindslidende gennem 100 år har levet, spist, sovet og 
arbejdet i. Fugleentusiaster kan tage en gå- eller cykel-

tur til fuglereservatet ved Hovvig. En sti fører gennem 
vådområdet, hvor man fra et tårn kan observere fugle. 

KONGSØRE OG SANDSKREDET
Turen til Lammefjorden er en naturskøn strækning. 
Undervejs passerer vi Kongsøre, hvor Søværnets Frø-
mandskorps holder til. Lejrpladsen i Kongsøre Skov 
hører til Danmarks flotteste. Sandskredet er et dejligt 
udflugtsmål med flotte bøgetræer, hvis store kroner 
spejler sig i fjorden.  Man kan ankre op ud for Sandskre-
det og ro ind til badebroen, som er strengt forbeholdt 
de badende. Her findes borde, bænke, grillpladser og 
toilet. 

ISEFJORDEN RUNDT
FRA RØRVIG TIL HOLBÆK OG TIL HUNDESTED

TAG CYKLEN ELLER TAG BENENE PÅ NAKKEN

Kattegat øst - Nykøbing Sj. - Sandflugtsplantagen
Længde 16 km - ruten er skiltet
Turen byder på stor naturvariation: klitter, hede, 
fyrreplantage og betagende udsigt over strand og 
vandet ved Kattegat. Du kan finde rav, hvis vinden 
og heldet er med dig. 

Rørvig - Korshage - fredet kysthede 
Længde 11 km - ruten er skiltet
Ved Isefjordens udmunding i Kattegat ligger Kors-
hage, som er et fredet stykke kysthede. Her ses 
forår og efterår mange, mange trækfugle på vej 
nord – eller sydpå. Besøg evt. Korshage i august, 
når lyngen blomstrer. 



LAMMEFJORDEN
Vi kan ikke gå i havn i Lammefjorden, så turen gør vi 
for naturens skyld. Der er udsigt til det flade landbrugs-
land, som frembringer fødevarer i topklasse. Produk-
terne fra Lammefjorden bruges flittigt i lokalområdet 
og på Danmarks fineste spisesteder.  Det blide landskab 
har inspireret mange kunstnere – og gør det stadig. 
Man skal ikke snyde sig for en tur til Malergården, der 
var rammen om familien Swanes kunstneriske virke. 

ORØ
Vel ude af Lammefjorden fortsætter vi mod syd, og 
snart passeres fyret kaldet Marsmanden. Vanddybden 
er her øst for fyret 17 meter, mens den på den vestlige 
side blot er få meter. I Orø havn er der 110 havnepladser 
og fra den lille hyggelige havn, er der ca. 2 kilometer til 
øens største by, Bybjerg, hvor der er indkøbsmuligheder 
og en tankstation. Der hersker en særlig ø-stemning på 
Orø, og der er masser af kunst og kunsthåndværkere 
på øen. Stegte ål er en specialitet på kroen. Men du kan 
også nyde kaffen og gå på oplevelse i Marliese’s Gårdca-
fés lokale delikatesser. Har du lyst til at se eksotiske dyr, 
så sig goddag til strudse, vaskebjørne, lamaer, dådyr, 
krokodiller og andre dyr på Orøstrand

Naturen indbyder til vandreture. Der er anlagt man-
ge trampestier på hele øen. Her kan du studere Orøs 
mange ynglende strand- og vadefugle. De 14 km sti er 
markeret med pæle, og flere steder findes der pæle med 
informationstavler, der fortæller om naturen.

BOGNÆS FOR SVAJ
Lige ved indsejlingen til Holbæk Fjord ligger Bognæs på 
Tuse Næs, som er et yndet udflugtsmål. Her går skoven 
helt ned til fjorden, hvor der er en fin badestrand, bål-
pladser og plads til at røre sig. Teltslagning er tilladt i 
hele skoven.  Hver sommer sættes der en badebro op, 
som du kan lægge båden til. Skoven indbyder til en van-
dretur, og i den nordøstlige del findes en aflang bauta-
sten – Alterstenen, som er omgæret af mange historier, 
men hvis baggrund ikke er kendt. Den østvendte kyst 
er udsat for vind og vejr, og der er et pudsigt miljø af 
fyrretræer helt ned til vandkanten. 

HØRBY
Vi søger længere inde i Holbæk Fjord på sydsiden af 
Tuse Næs, hvor den lille havn i Hørby er smukt belig-
gende. Her kan du købe friskfanget fisk fra en fiskerbåd 
og i øvrigt tage på cykel- og vandreture herfra. Der bor 
mange kreative kunstnere på Tuse Næs, som du kan 

PRØV F.EKS.

Tur 1: går fra havnen i Brønde, forbi vindmøl-
lerne og Naturskolen Orø Strand til 
Orø Camping.

Tur 2: går fra Orø Camping omkring Børreho-
ved og Salvig til Næsbyvej. 

Tur 3: går fra Næsby gennem sommerhus-
området langs kysten omkring Næsset 
til Næsby og Gl. Snave Færgested.



besøge. Færgekroen, dannede i 1956 ramme om filmen 
af samme navn med Dirch Passer, Kjeld Petersen og Ove 
Sprogøe i hovedrollerne. Fra havnen er der fin udsigt til 
Holbæk by 1 sømil væk. Der er flere gode ankersteder 
inde i bunden af Holbæk Fjord.

HOLBÆK
Holbæk Fjord byder på flere havnemuligheder. Et op-
hold i havnene i selve Holbæk giver adgang til byens 
mange indkøbs- og shoppingtilbud, caféerne og de 
gode restauranter, som gerne tilbereder og serverer 
nogle af egnens fineste råvarer. Byen har en række mu-
seer og attraktioner. Prøv f.eks. den 3 stjernede attrakti-
on Andelslandsbyen Nyvang, som er et kulturhistorisk 
museum, der levendegør andelsbevægelsen og livet på 
landet i gammel tid. Man kan både se, høre, lugte og 
smage sig frem. Der foregår dagligt aktiviteter i langt 
de fleste af Andelslandsbyen Nyvangs bygninger.

Eller hvad med lidt forkælelse? Byens søbad ”Venedig” 
byder på en frisk dukkert fra de røde bygninger. Og i 
det nærliggende Hamam kan du få tyrkisk bad og dej-
lig afslapning og massage i et ca. 42 grader varmt mar-
morrum. Der er dampbad, 2 kar med koldt og varmt 
kildevand, sauna samt svalerum. Udsigt over Isefjor-
den, swimmingpool, spapool, sauna og massage får 
man på Holbæk Fjord Camping og Wellness i byens 
østlige ende.

Du kan også lægge din båd i Holbæk Marina, som lig-
ger naturskønt i mere rolige omgivelser ved Dragerup 
Vig. Havnen er forbundet med stisystem (Isefjordstien), 

og der er 3-4 kms afstand til Holbæk by. Har du golf-
køllerne med så slå et slag eller to på den nærliggende 
golfbane på Kirsbærholmen.

BRAMSNÆS BUGT OG INDERBREDNING
Her i den snævre ende af Inderbredning ned mod 
Munkholmbroen og Tempelkrogen er der enestående 
ankermuligheder, hvor du kan slappe af og nyde den 
pragtfulde natur. Der er observeret sæler i området, 
og fra Munkholmbroen prøver lystfiskerne deres held. 
Mange steder går skoven helt ned til vandet, og der 
trives et rigt dyreliv. Særligt smukt tilbyder Bramsnæs 
Vig sig, og en halv dag for svaj her bør man unde sig 
selv. Landskabet heromkring kaldes da også for Dejlig-

TROLDBYKÆLLINGEN 

En trold fra Tuse Næs ville ødelægge Kirke 
Hyllinge Kirke, for han var træt af at høre på 
kirkeklokkerne. Han tog en stor sten og kylede 
den mod kirken. Der var dog slet ikke kraft 
nok i kastet, for stenen landede på Kyndeløse 
mark, hvor den står i dag som bautasten. Ste-
nen vender sig, når den lugter nybagt brød. 
Hvorfor den har fået navnet Troldbykællin-
gen, ved vi ikke noget om. 

Længere oppe ad kysten kan man gå ind i Vel-
lerup Vig og prøve sine evner som lystfisker, 
for vigen er kendt for sit ørredfiskeri. Der er 
dybt vand, skov på sydsiden og ren idyl.



heden, og er en del af ”De sjællandske alper”, som om-
fatter en række lange skrænter med en højde på 40-50 
meter.

HAMMER BAKKE
I Østerløbet mellem Orø og Hornsherred finder vi Nord-
hammer lystbådehavn i et naturskønt område. Tæt ved 
har den lille trækfærge til Orø sit anløbssted. Her er det 
først og fremmest naturen der trækker, og proviant skal 
enten medbringes eller købes et pænt stykke vej fra hav-
nen. Halvøen er karakteristisk med stejle tilgroede klin-
ter, en stenet strand og en 18 m høj pynt – Hammeren. 

KULHUSE, LYNÆS OG HUNDESTED
Vi sætter nu kursen mod nord og sejler gennem Yder-
bredning til de tre havne Kulhuse, Lynæs og Hundested. 
Turen fra Kundbyhuse til Kulhus er præget af udsigten 
til de lave marker inde på Hornsherred. Jægersprisbug-
ten, som vi har til styrbord, holder vi godt fri af, da 
Forsvaret har oprettet skydefelt.

KULHUSE
Havnen er lille, hyggelig og et godt udgangspunkt for 
en cykeltur til Nordskoven, som ligger på den nordøst-
lige spids af Hornsherred og grænser lige op til Kulhu-
se. Her står de tre ege: Snoegen, Storkeegen og Konge-
egen, der er Danmarks ældste træer. De er hhv. ca. 600, 
ca. 800 og ca. 1500 år gamle.

LYNÆS
Vi passerer indsejlingen til Roskilde Fjord går mod Ly-
næs, der har en stor, moderne og velfungerende havn 
med et roligt miljø. På havnen er en kro, en marine-
butik og et bådværft, og der er en købmand i nærhe-
den. Den børnevenlige strand er velbesøgt, og ligeså er 

grill-områderne. Trænger man til lidt oplevelser, så er 
der bus og togforbindelse f.eks. til Frederiksværk, hvor 
Krudtværksmuseet er et besøg værd for voksne og børn,

HUNDESTED
Porten til Isefjorden eller Kattegat alt efter hvilken vej 
man skal. Her er der byliv og havneliv. På havnen findes 
et væld af butikker, restauranter og aktiviteter, der nok 
skal holde én beskæftiget. Kunsthåndværkere har gal-
lerier, atelier og udstillinger på havnen, hvor man kan 
gå på opdagelse. Restauranterne serverer lækriteter af 
mange slags – gerne fisk - og byder også på øl fra den 
lokale brygmester. Hen over sæsonen er der mange og 
varierede arrangementer i byen og på havnen – f.eks. 
en sandskulpturfestival, loppemarked, havnefest, In-
ternational Friendship Regatta, musikfestival og meget 
mere.

En oplevelse, du ikke må sejle væk fra, er en gåtur ud til 
grønlandsfareren Knud Rasmussens hus, hvorfra der er 
en fantastisk udsigt over Kattegat. I godt vejr ligger ud-
sigten til Hesselø helt frit.

Vil du se lidt mere af Hundesteds omegn, så tag din 
cykel. Og har du ikke en sådan, kan du låne en på 
turistkontoret, på Hundested Havn eller Lynæs Køb-
mandsgård og cykle ud i sommerlandet ved hjælp af 
et rutekort. 

Danske Tursejlere siger tak for inspiration, gode tips og lån af 
foto til: Øyvind Kristoffersen, Erik Petersen, Erik Larsen, Finn 
Johannessen, Nis Olsen, Merete Ettrup, Poul Pilegaard, Jan Chri-
stensen, Anneberg, Andelslandsbyen Nyvang og Claus Wester-
gaard fra Visit Holbæk
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