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Strækning/område: Helnæs bugt - farvandet mellem Horne land og Helnæs. 
 

De tre øer Illum, Horsehoved  og Vigø opdeler bugten i Sønderfjorden og 
Nørrefjorden. Sønderfjorden er - bortset fra området syd for den vestlige 
del af Illum samt i sejlløbene - meget lavvandet. Sejlløbet ind gennem 
Sønderfjorden er markeret med sideafmærkninger startende ved den 
østlige ende af Illum. Herfra indad ca kurs 70˚  
 
Indsejlingen til Nørrefjorden sker mellem Illum`s vestlige spids (rev) og 
Helnæs. Indsejlingen er markeret med sideafmærkning. Nørrefjorden er 
næsten overalt 6 - 10 meter dyb. 
 

Lokaliteter/ Ankerpladser: Bøjden bro. 

 
Ved indsejlingen til Sønderfjorden findes på Horne land siden Bøjden bro 
(max dybgang ca. 2 - 2,5 m). Pladsen er godt beskyttet af et stort 
lavvandet område, der strækker sig ud nordvest for broen. 
 
Faldsled havn. 
 
Et naturligt sejlløb afmærket med sideafmærkning fører gennem 
Sønderfjorden ind til Faldsled havn (max. vanddybde 2,5 - 3,0 m) i 
bunden af bugten. 
 
Afmærkningen skal respekteres, da resten af fjorden kun vanskeligt kan 
besejles af både med dybgang over 1 m, og selv da kun med stort 
lokalkendskab.  
 
Fra Nørrefjorden er der ligeledes adgang til Faldsled havn. 
KompasafmærkningN ved Vigø`s nordøst spids (rev) skal respekteres 
nøje, da Vigø rev strækker sig langt over mod Bjergkammer og Faldsled. 
Ligeledes kompasafmærkning S udfor havnen. 
 
Nabben. 
 
I Nørrefjordens nordøstlige hjørne ligger et lille fiskerleje, Nabben. 
Indsejlingen til Nabben sker langs "østkysten" (max. vanddybde ca. 0,8 - 
1,0 m). (Det vil sige langs vestkysten af Fyn ind mod markerne efter 
Damsbo Strand). 
 
Brunshuse. 
 
Fra Nørrefjordens nordvestlige hjørne kan man gennem et naturligt 
sejlløb - der er uafmærket - sejle ind til et lille idyllisk fiskerleje - 
Brunshuse - hvor der er gode ankringsmuligheder ved alle vindretninger.  
 
Sejlløbet findes ved at sejle NV langs med Helnæs kyst. På en position, 

der ligger ca. 10000`50 Ø og ca. 55010`40 N, er normalt placeret en stage 
med en plastictønde som topbetegnelse. Stagen holdes rigeligt om 
styrbord. Herefter holdes så småt mod NV ca. 0,3 sømil, hvorefter kursen 
lægges om til NNØ ca. 1 sømil – kuppeltårnet på Dreslette Kirke lidt 
oppe i land er et godt pejlemærke. Herefter kan der atter holdes NV ind 
til Brunshuse. Der er masser af vand i renden, men den kan være svær at 
finde. 
 
Vigen ind imod Helnæsdæmningen i Nørrefjordens vestligste ende er  
lavvandet,  ikke sejlbart for kølbåde. 

 
Helnæs, Illum og Vigø. 
Ved vindretninger mellem V og SV er der fine ankringsmuligheder under 
den skovbevoksede Helnæskyst. Ved vinde fra S til SØ er vestspidsen af 
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Illum eller nordvestsiden af Vigø fine ankersteder. Både Helnæs og Vigø 
har høje skrænter, der giver fint læ. 
Ved begge lokaliteter udlægger Faldsled Sejl- og Motorbådsklub en af 
Dansk Sejlunions turbøjer til brug for alle sejlere fra sejlklubber tilsluttet 
Dansk Sejlunion. Positionerne er 
Illum:  55º 07,952' N,   10º 04,051' Ø 

Helnæs: 55º 8,50’ N,   10º  2,27’ Ø  
 

Ved vindretninger mellem nordvest og nordøst kan der ankres ved 
sydsiden af Illum.  
 
Ved alle lokaliteter er det muligt at ankre tæt under land, men pas dog på 
store sten (langsom fart især ved Vigø´s NV-lige ende). 
 

 
Mål i land: Helnæs by og Helnæs fyr. 
 

Ved ankring på Helnæs østside er der ca. 0,5 - 1 km  til Helnæs by med en 
hyggelig gammel kro (godt køkken)  samt kirke. Helnæs fyr (30 m) kan 
nås efter yderligere ca. 4 km. 
 

Illum, Horsehoved og Vigø. 
 
Ved ankring nær øerne gøres opmærksom på at disse er private, men en 
tur langs stranden Vigø rundt (3 km) eller Illum rundt (6 km) kan 
anbefales og er jo ikke forbudt. 
 
Det er endvidere muligt at soppe fra ø til ø, ja ved lavvande kan man 
næsten gå tørskoet. 
 
Faldsled havn og by. 
 
Faldsled havn ligger idyllisk centralt for landsbyen Faldsled. Fra havnen 
og mod nordvest præges bybilledet af gamle gårde, skipperhuse og 
Falsled kro (berømt for sit franske køkken). Disse minder om Faldsleds 
storhedstid med søfart og handel i forrige århundrede. Mod syd langs 
landevejen strækker den nyere del af byen sig med kirke, plejehjem og 
campingplads samt ny og nyere beboelse. 
 
Damsbo skov og strand. 
 
2 km nordvest for Faldsled ligger Damsbo skov med en udmærket 
børnevenlig badestrand. Ved frisk vind er der stor windsurfer aktivitet 
her fra stranden. 
 
Steensgård. 
 
3,5 km sydvest for Faldsled ligger herregården Stensgård, som er en af 
Danmarks ældste (ca. 1300). I dag er gården restaureret og var i en 
årrække drevet som herregårdspension. Man tog dog gerne mod endags 
gæster efter telefonisk aftale (fremragende køkken). På vejen passeres 
Faldsled kirke og Faldsled campingplads. 
   
Efter ejerskift er pensionsdriften ophørt, men der sorterer under godset 
flere huse,  som lejes ud. Flere af husene er gamle bindingsværkshuse, 
der ligger smukt i den sydfynske natur.  
 
Selve godset er under omlægning til økologisk landbrug. 
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Grubbe Mølle 
 

Mellem Millinge og Faaborg, kort vest for landevejen, ligger Grubbe 
Mølle bestående af en gammel vandmølle og en hollandsk vindmølle, 
begge er fuldt funktionsdygtige. Vindmøllen,  som har været i drift indtil 
1960, blev gennemrenoveret efter store stormskader 3 december 1999, og 
fremstår nu med træspånbeklædt overmølle og løgformet tag samt 
jalousivinger og vindrose 
Man kan høre møllernes historie på guidede ture i møllerne. Det er også  
muligt at overnatte i et af de to charmerende bed & breakfast værelser. 

 
 

Indkøbsmuligheder: Faldsled: 
 
På havnen forefindes ishus med et mindre udvalg af mikrobølgeretter 
samt pølser m.m. Tidligere lokale indkøbssteder er desværre lukket, men 
der er en kiosk på campingpladsen (1,2 km).  
 

Nærmeste muligheder er Spar-købmanden i Haastrup (4½ km) og 
Brugsen i Millinge (5 km). Der er i sæsonen daglig kørsel til/fra Spar 
købmanden sidst på dagen, formidlet ved havnefogeden,  hvor også 
morgenbrød kan bestilles. 
 

Bøjden: 
 
Kiosk ved Bøjden færgehavn og ved Bøjden strandcamping. 
 
Helnæs 
 
Ved Helnæs’s østligste ende kan ankerliggere ro i land og gå ca ½ km op 
i den lille lokale bebyggelse og finde  en campingplads med kiosk 

 
 
Busforbindelser: Bus til Faaborg (10 km) og Haarby (7 km). – driften er nu indskrænket til 

6-7 daglige ture og kun på skoledage. Derudover er der i 2013 en 
telebusordning, hvor man via telefon nr 6311 2255 har 7 andre muligheder 
dagligt på skoledage og 5 muligheder på skolefridage.  

 
 
Cykeludlejning: Ved havnekontoret i Faldsled havn kan et mindre antal cykler 

 udlånes. Aftale træffes med havnefogeden. 
 

Natur: Fra Helnæsbugten i Nørrefjorden ses mod nord umiddel- 
bart efter indsejlingen Dreslette kirke et godt stykke inde i land. Kirken 
var i gamle dage et pejlemærke for sikker anduvning af Nørrefjorden, der 
dengang var havn for handelsskibe på vej nordover. Her bruges ordet 
havn i dets oprindelige betydning, nemlig sikker ankerplads. Efter at 
have lagt kursen østover mod Faldsled ses stadig mod nord kobberspiret 
på Løgismose, hvor det rager op over skoven. Mod nordøst ses Damsbo 
skov og strand og mod øst de højt beliggende sommerhuse på Bjergkam-
meret. 
 
Anduves Faldsled gennem Sønderfjorden ses mod syd Horne land med 
Horne kirke, hvis centrale del er en rundkirke – Fyns eneste. I østlig 
retning ses op mod Svanninge Bakker med Svanninge Kirkes fine tårn, og 
op lidt nordligere men stadig mod øst ses Håstrup med Trebjerg (128m). 
I retning lidt til højre for Svanninge kirke kan skimtes vingerne af Grubbe 
Mølle.   
 
 
 CB/PEP. 

Faldsled Sejl og Motorbådsklub.   


