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Hou Røn – byens forpost 

 

 
 

To km udenfor havnen ligger Hou Røn som en bølgebryder, der beskytter 

vores by mod den stride østenvind. At kalde rønnen for en øde ø, er en 

sandhed med modifikationer, da øen er bevinget med tusindvis af 

ynglende havfugle. Mange sæler benytter også øen som børnehave for 

deres unger, når de selv er på jagt efter føde. I stille vejr er det en smuk 

oplevelse at tage turen rundt om øen i kajak 
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Dette gamle, udaterede billede er venligst 

udlånt af William Holstein-Rathlou, som har 

skrevet følgende i bogen, Mit Odder – Min 

egn, 2004 (udgivet af Odder Museum): 

 

Hou Røn 

 

Omkring ti minutters sejlads fra Hou ligger 

Hou Røn. Det er en langstrakt banke af 

sand, en såkaldt barreø. Øen er på tolv 

hektar og opstod først i 1930-erne. 

 

I flere år var den oversvømmet ved 

højvande, og senere blev rønnen delt i tre 

små øer. I dag er den bevokset med frodig 

vegetation, har et rigt fugleliv og er en yndet yngleplads for edderfugl, gråand, strandskade, 

svartbag, sølvmåge og toppet skallesluger. I de senere år har skarven også vis sin interesse for 

øen. For år tilbage havde rotter invaderet rønnen, men problemet blev løst af en jæger fra Hou og 

hans hund, Bob. 

 

Fritidsfiskerne sætter ruser og garn omkring øen, hvor der kan fanges både rejer og ål, og i 

jagtsæsonen kan der nedlægges fuglevildt. Da det var tilladt at indsamle mågeæg, tog mange 

Houborgere ud på rønnen for at samle æg til husholdningen, ligesom byens bager købte mange 

æg til brug i bageriet.  

 

Hou Røn er fredet i yngletiden og er under opsyn af Vildtbiologisk Station Kalø, efter at 

ejendomsretten i 1956 blev tilkendt Landbrugsministeriet. 

 

 

 
 

Det er ideelt at tage turen rundt om rønnen i kajak, men tjek vinden, for bølgerne hen over 

sejlrendes dybe vand kan godt give nogle krappe bølger. 
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Ikke alle fugle på rønnen lader sig forstyrre af et par kajakroere. Bemærk tangen, som viser, at 

vandstanden ind i mellem kan nå temmelig højt op. 

 

 

 
De rigtige fugle kan derimod være svære at få øje på. De kamuflerer sig godt med tang og sten. 
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Skiltning fortæller, at der er forbud mod at gå i land i fuglenes ynglesæson mellem 1. marts og 15. 

juli. Men rønnen er nu heller ikke et egnet picnicområde, medmindre man har dårlig lugtesans. 

Tusindvis af fugle uden kloakering sætter deres præg på oplevelsen. 
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Øen er ca. 1,5 km lang og op mod 200 m bred. På den sydlige brede ende bag kystvoldene  

ligger der en stor og nogle mindre søer, hvor der er der bevokset med tagrør.  
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Med Hou om bagbord ….. man er vel med på selfiebølgen  

Har du fået lyst til at lære kajakroning, tjek: www.hou-kajakklub.dk  

 

http://www.hou-kajakklub.dk/

