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Kortet  til højre viser den 
planlagte udvidelse af 
sejlrenden mod nord.

MILJØRAPPORT – Pro-
jektet med at gøre Søn-
derho Havn sejlbar for 
småbåde er kommet et 
stort skridt nærmere en 
realisering. Vurderingen 
af virkninger på miljøet 
(VVM redegørelse) er net-
op sendt i høring, og den 
tegner et entydigt positivt 
billede af projektet – både 
i forhold til naturen og til 
de samfundsøkonomiske 
effekter.

”Projektet kan gennem-
føres uden negative påvirk-
ninger på de naturtyper, 
fugle og havpattedyr, der 
forekommer i området, 
og som er nævnt i udpeg-
ningsgrundlaget,” konklu-
derer rapporten.

Langt tilløb
Sønderho Havn Støtte-
forening, der blev stiftet i 
2008, står bag ideen om at 
genskabe sejladsen til Søn-
derho Havn. Sammen med 
Fanø Kommune, der poli-
tisk og administrativt har 
støttet initiativet fra første 
dag, har der været arbejdet 
på at skabe de nødvendige 
godkendelser lige siden.

Med miljørapporten og 
den positive vurdering 
af virkninger på miljøet 
(VVM) er man nået et stort 
skridt nærmere en realise-
ring af ideen fra 2008.

Alle forhold, der kan på-
virke miljøet ved anlægs-
fasen og i driftsfasen, er 
undersøgt og beskrevet i 
rapportens 99 sider eksklu-
sive bilag.

Naturtyperne og de-
res dynamiske udvikling, 
fuglelivet og Natura 2000 
fuglebeskyttelsesområder, 
havpattedyr, kulturhistori-
ske interesser og marinar-
kæologi.

Der er indgår data om be-
stande, flugtafstande, aflej-
ringer og tilsanding.

Rapporten er suppleret 
med turistmæssige og er-
hvervsmæssige forhold, na-
turformidling i Vadehavet 
og en samfundsøkonomisk 
analyse.

Rapporten konkluderer, 
at der ikke vil være nega-
tive effekter for områdets 
plante- og dyreliv ved ud-
dybningen under forud-
sætning af, at de allerede 
gældende påbud om sej-
lads og forbud mod adgang 
til yngleområderne fasthol-
des.

En sidegevinst for fugle-
livet vil være en begræns-
ning af rævens adgang til 
yngleområderne på Kelds-
and. 

God økonomisk effekt
Der forventes en økono-
misk effekt af uddybningen 
på 825.000 kr. årligt, hvor 
de 500.000 kr. genereres 
af øget adgang til naturo-
plevelser i et 250 ha stort 
område gennem uddyb-
ningen af Slagters Lo og 
Dybet. Tursejlads og andre 
aktiviteter i og omkring 
Sønderho Havn forventes 
at bidrage med en effekt på 
325.000 kr. årligt. Der er na-
turligvis tale om en række 

teoretiske beregninger af 
den økonomiske effekt ved 
et rekreativt område. 

Både Fanø i sig selv og 
placeringen midt i Na-
tionalpark Vadehavet med 
Slagters Lo og Dybet som 
en del af Unescos Verdens-
arv kan betyde, at den øko-
nomiske effekt og dermed 
tilbagebetalingstiden kan 
være væsentlig kortere end 
de beregnede otte år.
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PROCES – Når høringsfa-
sen er gennemført med ud-
gangen af august er næste 
skridt, at Kystdirektoratet 
giver tilladelse til uddyb-
ningen og den nødvendige 
finansiering kan findes, 
primært gennem fonde.

Der vil blive afholdt et 
borgermøde om projektet i 

Sønderho Forsamlingshus 
torsdag den 18. august kl. 
19.30. 

Kystdirektoratet på for-
hånd have godkendt, at 
rapportens indhold er et 
tilstrækkeligt grundlag til 
at tage endelig stilling til 
projektet på baggrund af 
de indkomne høringssvar.

Anders Bjerrum, for-
mand for Sønderho Havns 
Støtteforening, udtrykker 
sin optimisme og forven-
ter at få finansieringen på 
plads i 2017.

Uddybningen af Søn-
derho Havn forventes der-
med at finde sted i vinteren 
2017/2018. 

TURISTRUTE – Tursej-
lads mellem Sønderho og 
Ribe forventes at blive et 
stort aktiv i nationalpar-
ken, for Fanø og for Søn-
derho. 

En oplevelsesrig sejlads 
sammen med formidlin-
gen af den unikke natur 
og maritime kultur vil 
forventeligt kunne til-

trække mange turister fra 
ind- og udland.

’Det store ’spejl’, der 
skal holdes op for at se 
de historiske og geogra-
fiske sammenhænge, er 
helt klart reetablering af 
den oprindelige natur-
havn med dens sejl- og 
tidevandsrende, en ud-
dybning af Slagters Lo og 

Dybet,’ konkluderer rap-
porten.

’Det er det formål, som 
Fanø Kommune og Søn-
derho Havns Støttefor-
ening med sine projekter 
har i sigte, og som de gen-
nem projekterne omkring 
det Maritime Sønderho og 
genetablering af Sønderho 
Havn ønsker at realisere.’ 

Positiv VVM-rapport for Sønderho Havn

Sønderho-Ribe sejlads 
kan blive et stort aktiv

Borgermøde og godkendelse



16. juli 2016  11Fanø Posten

Butikkerne
holder åbent til

kl. 22.00 
Masser af aktiviteter i

Hovedgaden for store og små

Onsdag d.
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8

Butikkerne med de røde løbere støtter Late Night

Ca
sa

 G
ra

fik
a,

 F
an

ø

Tag færgen for en 10 ér
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FLY-IN - Kommer du fra 
Sønderho og kigger til høj-
re lige efter ’Farmen’, ser du 
en 400 m lang græsstribe. 
Det er Poul Pedersen fra 
Thisted, der har anlagt en 
landingsbane ved sin ejen-
dom, så han kan lande og 
starte med sit lille privatfly.

”Man må have op til 50 
starter og 50 landinger 
om måneden på en privat 
mark,” siger Poul Pedersen.

”Med orienteringen øst-
vest og ingen huse at pas-
sere ved indflyvningen lig-
ger landingsbanen perfekt 
med de vindforhold, vi of-
test har på Fanø,” fortæller 
Poul Pedersen.

Hvordan med naturbeskyt-
tede områder?

”Med undtagelse af start 
og landing er flyvehøjden 
over beskyttede områder 
mindst 1.000 fod (330 m, 
red.),” siger Poul Pedersen, 
der aldrig har ramt en fugl.

”På Læsø, Anholdt, 
Bjarnø, Drejø og mange an-

dre af vores små øer, er der 
en tilsvarende landingsba-
ner. Her møder vi ofte ty-
ske flyvere, der flyver ind. 
De spiser på den lokale 
restaurant og flyver hjem 
igen. De kan også flyve til 
Fanø og spise i Sønderho,” 

slutter Poul Pedersen, der 
forventer at flyve fra Thi-
sted til Sønderho i denne 
weekend og lande i Søn-
derhos nye 'lufthavn' – hvis 
vejret tillader det.

Tekst og foto: Lars H. Olsen

Fugleperspektiv
FUGLELIV – De vigtigste lokaliteter for rastefugle 
i området er Keldsand, Trinden, Pender Sand, Pe-
ter Meyers Sand og i nogen grad Fuglsand. Disse 
højsande udgør vigtige højvandsrastepladser, 
hvor vade- og andefugle samles ved højvande for 
at afvente ebbe, hvor de igen kan komme ud på va-
defladerne og de lavvandede områder for at fou-
ragere.
Citat fra rapporten: Uddybning af tidevandsrenderne 
Slagters Lo og Dybet.

Ny 'lufthavn' i Sønderho

Forening i fremgang

Anders Bjerrum, formand for støtteforeningen Sønderho Havn 
forklarer uddybninsplanerne.

MILEPÆL - På en velbe-
søgt generalforsamling i 
Sønderho Støtteforening 
lørdag den 9. juli kunne en 
stolt formand Anders Bjer-
rum byde velkommen til 
henved 20 medlemmer.

Det var en stolt formand, 
fordi foreningen med VVM 
redegørelsen i høring hav-
de nået en milepæl i projek-
tet og stolt, fordi medlems-
tallet er øget med 30 nye 
støtter, så foreningen nu 
har 176 medlemmer.

En kvart mio. i formue
Anders Bjerrum ridsede 
forløb og fremtid op for ud-
dybningen af Slagters Lo 
og Dybet i sin beretning, 
der blev godkendt.

Godkendt blev også 
regnskabet aflagt af Stella 
H. Krogager. 

Det viste et yderst beske-
dent resultat på 136 kr., dog 
med en formue på den rig-
tige side af 250.000 kr. Kon-
tingent er uændret 150 kr. 
årligt. Der var genvalg på 
alle poster til bestyrelsen.

Gave til tovholderne
Generalforsamlingen blev 
afsluttet med, at Anders 
Bjerrum overrakte en kopi 
af ’Kysten og den østlige 
Del af Byen Sønderho på 
Fanø’, tegnet af skibsbyg-
mester Emil Petersen i 1868 
til alle tovholderne om-
kring projektet Sønderho 
Havn.


