
Havneopsyn
Havneopsynet varetages af 
Flemming Sørensen, tlf. 4191 1169
Flemming har kontor i Servicebygning 

Klubhus
Havnens gæster er velkommen til at benytte sejl-
klubbens klubhus, som klubben velvilligt har stillet til 
rådighed. Der findes fjernsyn, kaffemaskine, komfur 
m.v. – Havneopsynet sørger for at klubhuset er åbent 
fra ca. kl. 10 – 22. Husk at rydde op efter brug.

Badebro
Der kan bades i Limfjorden både fra badebroerne ved 
Gjøl Havn og strandkanten vest for havnen. Udflugtsmål i nærheden af Gjøl havn

Ikke langt fra Gjøl ligger Gjøl Bjerg, hvorfra der er en 
pragtfuld udsigt over Limfjorden og fuglereservatet 
Ulvedybet.

Ulvedybet er en inddæmmet, lavvandet brakvandsfjord 
der ligger mellem de tidligere limfjordsøer Øland og Gjøl. 
Ulvedybet og Gjøl Bredning er fuglebeskyttelsesområ-
der for vandfugle og er en vigtig raste- og yngleplads. Badebro øst for havn

Gjøl Havn - 
del af Vandsikker Kommune
Jammerbugt Kommune blev i 2015 
certificeret som Vandsikker Kommune – 
som den første kommune i Danmark. Det 
betyder, at der sættes fokus på sikkerhed 
i og omkring vand for alle. For Gjøl Havn 
betyder certificeringen at der er taget hånd 
om sikkerheden både for sejlende, gæster 
og miljøet. 

Læs mere om Vandsikker Kommune på 
www.jammerbugt.dk/vandsikkerkommune

Gæstesejlere 
kan benytte alle pladser, der er forsynet med grønne fri-
skilte. Herudover kan gæstebroen benyttes.
Havneafgiften for gæstesejlere er kr. 145,- pr. overnat-
ning, el og vand incl. – beløbet betales til havneopsynet, 
der kommer rundt morgen og aften. Hvis man ikke er på 
båden på disse tidspunkter, betales i kuvert ved havne-
kontoret eller via Mobile Pay på tlf. 4191 1169 –
I beskedfeltet skrives: Gjøl, bådens navn og hjemhavn. 

Salg af diesel ved henvendelse til havneopsynet.
Kode til gratis internet udleveres af havneopsynet.

Servicebygning
I servicebygningen findes handicaptoilet og baderum til 
fri afbenyttelse – og der er mulighed for at benytte vaske-
maskine og tørretumbler – henvendelse til havneopsyn.

Slæbested
Betaling for brug af slæbested er 45 kr. pr. isætning, 
og betales via kuvert til havnekontoret. 
Årskort til kr. 470 kan bestilles hos: 
 Jammerbugt Kommune,
 Teknik og Forsyning, 
 Tove T. Olsen tlf. 7257 7385 
 eller hos havneopsynet.

Ulvedybet

Dæmningen, der adskiller Limfjorden og Ulvedybet, 
blev opført i 1919 i forbindelse med et større land-
vindingsarbejde. Aage V. Jensens Fonde har opført 
fugletårn ved dæmningen, hvor du via kikkert kan 
udforske Ulvedybets fuglearter.

Grill-plads
Der er mulighed for at grille på den hyggelig grill-
plads med udsigt ud over havnen. 

Cykler og trækvogne
Havnen har 5 cykler, som frit kan benyttes af gæste-
sejlere. Husk at stille cyklerne på plads efter brug.
Ved grilpladsen holder der røde trækvogne, som kan 
benyttes, når der skal handles ind. 

Vandre- og cykelstier
Der er fire afmærkede cykle- og vandrestier, som alle 
har udgangspunkt fra Gjøl havn, stierne er mellem 5 
og 10 kilometer. Ved at følge stierne kan man komme 
forbi bl.a. Gjøl Kirke, Det Brunske Kapel, Birkumgård, 
Ulvedybet. Oversigtskort findes i Servicebygningen.



Praktiske oplysninger:
Indkøb
Dagli’ Brugsen, Limfjordsgade 53, Gjøl 
Tlf. 98 27 70 04. Åben alle dage kl. 7.30 – 19.00.

Penge
Der er hæveautomat ved Dagli’ Brugsen.

Skønhed og velvære
Salongården, Nørredigevej 61, Gjøl – tlf. 98 27 75 80
Salon Sanne, Marken 95, Gjøl –  tlf. 98 27 74 65
Clinic Solsikken, Limfjordsgade 50, Gjøl - tlf. 26 21 66 64

Velkommen 
til Gjøl Havn
Gjøl Havn er en aktiv lystbådehavn 
med ca. 150  bådpladser i varierende 
størrelser. Mulighederne er mange for 
surfere, sejlskibe, kajakker og 
lystfiskere.Folderen er udarbejdet af 

Jammerbugt Kommune i samarbejde 
med klubberne på Gjøl Havn.

0
500
m

1000

2

3

4
5

8
6

7

12

13

14
16

9
10

11

15

 1  Ø
land G

olfklub, R
olighed 5, Ø

land
 2  Fugletårn
 3  G

jøl Bjerg. Shelters, bålplads og W
C

 4  N
atur- og Kulturcafeen

 5  G
jøl Kro

 6  Kastanien, Lim
fjordsgade 2

 7  G
jøl M

arinecenter A
/S, 

     Lim
fjordsgade 44

 8  G
jøl-G

ørtleren,Lim
fjordsgade 46

 9  C
linic Solsikken, Lim

fjordsgade 50
10 Brugsen G

jøl, Lim
fjordsgade 53

11 G
jøl Kirke

12 Salon Sanne, M
arken 95

13 Salongården, N
ørredigevej 61

14 G
jøl Autovæ

rksted
15 Lundbostof, G

årdkæ
rsvej 43

16  Kranio-sakral terapi, G
årdkæ

rsvej 65

Ulvedybet

G
jøl Bredning

G
jøl

1

0
500

1000
m

S
om

m
erhus-

om
råde

B
irkum

gård

Koordinater for Gjøl Havn, 57° 4′ 4″ N, 9° 43′ 1″ E

G
jøl 

B
jerg

Ø
land

Aktiviteter på havnen
På hjemmesiden www.naturcafeen.dk kan du se hvad 
der sker på havnen året rundt.

Gjølen Festival 
i uge 30 på Isbakkevej, Gjøl, www.gjoelenfestival.dk

Offentlig transport
Bus - rute 600 - fra Gjøl til Aabybro har 7 afgang om 
dagen på skoledage. I weekend og ferie kan der bestilles 
flextur. Ring til NT Flextur på tlf. 99 34 11 34 alle dage 
mellem 7.00 - 20.00.

Spisesteder
Gjøl Kro, Fjordgade 18, Gjøl – tlf. 98 27 70 14
Natur- og Kulturcafeen, Gjøl Havn 1, Gjøl – tlf. 60 91 27 31


