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å Musholm lå engang en af Danmarks
bedste naturhavne, og det var en

oplevelse at sejle forbi ude i Storebælt og

se skoven af master i ly af de lave lerklinter
øen rundt. Det var ikke en naturhavn for
store sejlbåde, men stak båden omkring
1,5 m, var der ingen problemer i indsejlin-
gen. der [ørst åbenbarede sig. når man tro-
ede, at nu ville man gå på grund med sku-

den. Men der var vand helt ind til land, så

det var blot at holde på.

Der var en lille bro inde i vigen, som

Reersø Seilklub holdt i forståelse med eje-

ren af Musholm. Nu har sejlklubben slået

en ny bro lige uden for det gamle indløb,

som nu kun giver adgang til lagunen med
jolle. Og det er nok kun en stakket frist, før
indse;'lingen sander helt til og skaber en

lille sø på Musholm. Men vi må trøste os

med, a( bugten udenfor er stor og dyb. så

der er plads til rigtig mange både på herli-
ge sommerdage. Reersø Sejlklub har udlagt
et lille antal bøjer beregnet til både på

maks. 5,5 tons, og det er en fin service.

På Musholm ligger der blot et lille bebo-

el. hus. så når man gør landgang. bør man

tage al mulig hensyn til beboerne og ikke

betragte øen som et friareal.
Og husk lige at holde vovse i snor, så den

ikke går grassat på ynglende fugle og små

kaninunger i euforisk jagtiver.

Fra 1.4. til 30.9. skal hunde føres i snor
på alle danske stra nde.

Men det er en herlig travetur kysten

rundt, og på sydvestkysten er de lave klin-
ter gennemhullede af en stor kaninkoloni.

Sejlerne kan også se, hvorledes man pas-

ser et havdambrug, for Reersøfiskerne har
et kæmpe anlaeg i bugten, og der er liv og

glade dage, når det er fodringstid.
Lige nord for Musholm finder vi den lille

fiskeri- og lystbådehavn Reersø, hvis lands-

by 1 km fra havnen nærmest er at betragte

som et frilandsmuseum med sammenbyg-

gede huse.

Der er museum i et af husene fra 1800,

hvor man kan se, hvorledes livet udfoldede
sig i et lille fisker- og bondesamfund.

Musholm er en naturperle af rang.

Den gamte lagunes åbning er

desværre tilsandet, men bugten

udenfor er hett beskyttet fra nord,

vest og syd, og Reersø Seitktub

har udlagt bøier, der er beregnet

titbåde på maks.3,5 tons.

Besejlingsforhold: Sikker under alle forhold.
2,5mvandibassinet.
Faciliteter: Toilet, bad, møntvask, vand, el, die-

sel, gas, bedding, mastekran, motorreparation,
klubhus, restaurant.
Havnepenge: fra 80 kr./døgn
Seværdigheder: Museum.
Danmarks højeste jættestue "Rævehø.i" ligger
ved Dalby.


