
 
 
 

JULE- OG NYTÅRSHILSEN TIL MEDLEMMERNE AF SØNDERHO HAVN 
STØTTEFORENING 

14. december 2022 
 
Bestyrelsen for SHS vil gerne ønske sine medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
I er gennem året blevet orienteret om stort og småt i foreningen. De sidste 3 måneder af året plejer 
at være stille uden for mange begivenheder, hvilket dog ikke gælder for i år.  
For havnen og dens sejlbarhed er det næsten en livsbetingelse, at Fanø Kommune beslutter at 
genanvende klæg og sand fra renden. Derfor følger vi med interesse, hvordan digeprojektet skrider 
frem. Fra videoen fra borgermødet den 23. november kunne vi med stor tilfredshed konstatere at 
COWIs undersøgelser viser, at forholdet mellem klæg og sand i sejlrenden er det absolut mest 
velegnede til at bygge diget med. Det er en god nyhed. Dog har Esbjerg Kommune for nylig 
henvendt sig til vadehavskommunerne og tilbudt materiale til dige byggerier fra den forventede 
udgravning til den kommende Natohavn. Materialet fra Esbjerg Havn skal analyseres, og vi håber at 
denne analyse viser, at vores eget materiale fortsat er det bedste til dige byggeriet. Foreningen 
følger dige projektet meget nøje og er repræsenteret i dige gruppen, og bruger således enhver 
lejlighed til at gøre opmærksom på vores materiale. Senest er en stor rapport udarbejdet af Anders 
Bjerrum og Lauritz B. Holm-Nielsen om ”sand og klæg til sønderhodiget fra uddybning af renden 
til Sønderho Havn” sendt til Fanø Kommune og COWI. 
Da vi ikke på forhånd kan forvente, at den nordligste del af Slagters Lo vil kunne blive uddybet i 
forbindelse med dige forhøjelsen, har foreningen fået støtte til at starte denne uddybning. Vi ville 
gerne have startet projektet inden 1. marts, men det vil ikke være muligt for Fanø Kommune at få 
tilladelse hertil fra Kystdirektoratet, så projektet venter til efteråret 2023. 
I kan nu se de helt aktuelle vejrforhold i Sønderho på havnens hjemmeside www.sonderhohavn.dk  
og direkte fra jeres telefon, I-pad eller computer på https://www.sønderhohavn.dk/hjem/om-s-
nderho-havn/s-nderho-havn-vejrstation.Her kan I også se DMIs vejrudsigter og tidevandstabellerog 
kurver, der viser tidevandet som det er målt i Sønderho Havn. Vejrstationen sender data direkte til 
DMI, hvor de indgår i prognoserne. Der arbejdes fortsat på nogle småændringer på hjemmesiden 
omkring fremvisningen af nogle data. Det har været en lang proces så langt.  



Fremadrettet skal en professionel vejrstation konstant tjekkes og vedligeholdes, og i skrivende stund 
arbejdes der med at sikre en sponsorkontrakt, for at få denne udgift dækket. Det er vigtigt for os, at 
få på plads, da vedligeholdelseskontrakten udgør ca. 25% af foreningens kontingentindtægter. Jeg 
nævner det blot for at I skal vide, hvor vigtigt medlemskontingentet er for at vi kan have havnen, 
vedligeholde og forbedre forholdene der. Så kender I nogen, I synes bør være medlemmer af SHS, 
kan de blive  det via en mail til info@sonderhohavn.dk, eller ved at henvende sig til et af 
bestyrelsesmedlemmerne. 
I sidste nyhedsbrev varslede vi, at der ville blive foretaget en sejltur i renden med en side scan 
sonar/ekkolod. Alle data herfra processeres, således at vi får en fyldestgørende opmåling af renden. 
Uheldigvis var det østenvind den dag opmålingen skulle have fundet sted så vandet var forsvundet, 
og samtidig er det skib, der skulle foretage scanningen også booket til arbejdet med Natohavnen, 
men der arbejdes fortsat på at finde en ny dato. 
Endelig har I måske bemærket, at Sønderhotapetet nu er sat op igen ved rutebilstationen nær info-
rummet og QR-koder tilføjet. Stor tak til Sønderho Borgerforening og Club Fanø for økonomisk 
støtte til materialer, Lis og Niels Brinch for godt naboskab og til de frivillige der investerede en 
lørdag for dette projekt. 
Den 21. januar 2023 fra 11-14 arrangerer Fanø Kommune i Fanø Hallen en frivillighedsdag for 
øens foreninger. SHS er repræsenteret med en stand. I er alle meget velkomne til at kigge forbi. 
SHS ønsker alle medlemmer en dejlig jul og et godt nytår og takker for samarbejdet i 2022 og ser 
frem til en fortsættelse i 2023. 
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