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Sejladsstrækninger og perioder: 
Sneum Å: Hele året. 
Holsted Å: 15. maj–31. december.  

Sneum Å (16 km) må besejles fra Endrup (1). Herfra er der fri sejlads 
til havslusen (2). Ved herregården Endrupholm (3) deler åen sig i to 
løb omkring en ø. Vælg det venstre løb. Ved Størsbøl kommer et stryg 
(4), der kan passeres med forsigtighed. Mellem Nørå og Sdr. Vong er 
der endnu to stryg (5).  

Holsted Å (25 km) må besejles fra Holsted by, hvor man kan starte 
enten fra kirken (6) eller fra Skovpavillonen (7). Der er overbæringer 
ved 3 dambrug, nemlig ved Gørklint Mølle (8), ved Gørding Mølle (9) 
og ved Bramming Fiskeri (10).  

Der er mulighed for at slutte sejladsen ved Ålbæk ved hovedvej 11 
(11).   

 
 
Sneum Å 
Fra Endrup til Størsbøl er Sneum Å ureguleret. Nedenfor Størsbøl (4) blev åen i 1950'erne 
reguleret helt til udløbet i Vadehavet, og i forbindelse med reguleringen blev der lavet to 
betonstyrt ved Størsbøl og to mellem Nørå og Sdr. Vong (5). Betonstyrtene blev anlagt for 
at afvikle en del af faldet på åen, der var blevet kortere efter at svingene var forsvundet.  I 



1992 blev styrtene ombygget til stryg for at lette vandrefiskenes passage. Ved motorvejen 
er åen lagt tilbage i et par af sine gamle sving.  

Ved Sneum Ås udløb i Vadehavet - Sneum Sluse - er der en flot udsigt over Vadehavet, 
og i klart vejr kan man se til Fanø og Ribe. Inden for diget ligger Sneum Digesø (12), der 
har et rigt fugleliv. På P-pladsen ved Digesøen er der opstillet en stor kikkert. Søen er en 
tidligere klæggrav, hvor man har gravet ler (klæg) til forstærkning af diget. Læs mere om 
Sneum Digesø. 

Holsted Å 
Det største tilløb til Sneum Å er Holsted Å, der stort set er ureguleret. Åen løber gennem et 
naturskønt område med græssede enge og nedenfor Gørding omkranses åen af en del 
pile- og ellekrat.  
 


