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1 Indledning 
Sønderho på Fanø har stolte traditioner som en af Danmarks store søfartsbyer i sejlskibstiden 
med eget skibsbyggeri og en aktiv naturhavn1. For 20 år siden var der endnu en del lystfartøjer, 
der ankrede op i havnen og Fanøs sydspids Hønen var et attraktivt udflugtsmål for lystsejlere fra 
Ribe. I dag er tidevandsrenden, der forbinder Sønderho med Vadehavet næsten helt tilsandet og 
skibene er forsvundet.  

 
Figur 1: Kort, der viser det tilsandede Sønderkeldsand Løb2 

Projekt Sønderho havn går ud på at genskabe muligheden for at sejle til Sønderho.  Det kræver 
en udgravning af det ca 4 km lange tilsandede Sønderkeldsand løb, der forbinder Sønderho havn 
og Knudedyb (Figur 1). Da tilsandingen må forventes at fortsætte, kræver projektet desuden 
løbende vedligeholdelse i form af regelmæssig uddybning. Den løbende uddybning vil dog være 
meget begrænset i sammenligning med den konstante uddybning der foregår i Grådyb Nord for 
Fanø for at sikre besejling af Esbjerg Havn. 

Sønderho Borgerforening nedsatte i 2007 en borgergruppe, der skulle undersøge mulighederne 
for at genetablere Sønderho Havn. Borgergruppen ønsker med dette notat at fremlægge en plan 
for gennemførelse af projektet. 
                                                 
1 Morten Hahn Petersen: Fanø i sejlskibstiden. Fiskeri- og Søfartsmuseet. Esbjerg 1989. 
2 Kort og Matrikelstyrelsen. Kort 60 1:75000 http://www.dkconline.dk/html/menu1/marin/detail3.htm  
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2 Baggrund for projekt Sønderho Havn 
Vandstanden i tidevandsrenden ved Sønderho er gennem de sidste 50 år faldet på grund af 
tilsanding. Ved flod er vandstanden 0,5-1 meter, ved ebbe er renden næsten tørlagt, derfor kan 
havnen ikke længere besejles. For 50 år siden var havnen en tumleplads for byens, 
sommergæsternes og turisternes børn, ungdom og voksne med deres småjoller og motorbåde. 

 
Figur 2: Sønderho Kunstmuseum. Elsa Nöbbe. 

Det liv, der udsprang fra havnen, er forsvundet. Tabet føles stort, da byens maritime 
kulturhistorie er tæt forbundet med havnen og sejlads. Sønderho og Hønen som udflugtsmål for 
ro- og sejlklubber i Ribe, Nordby , Varde og Esbjerg er ligeledes gået tabt. 

Kun under særligt gunstige vandforhold (springflod) kan et fladbundet skib komme ind til 
Sønderho, som det skete i sommeren 2007, hvor en hollandsk evert ankrede op i havnen, hvilket 
vakte stor opmærksomhed i byen (Figur 4). 

3 Retablering af Sønderho havn  
Sønderho havn er (var) en naturhavn bestående af den omkring 50 m brede tidevandsrende, der 
går langs kysten ud for Sønderho. Selve havnen udgøres af den del af tidevandsrenden, der ligger 
mellem Hønen mod syd og Kalvekrog mod nord. 

Projektet går ud på at genetablere vanddybden i tidevandsrenden ved Sønderho svarende til 
forholdene for omkring 50 år siden. Dette tænkes gennemført ved følgende arbejder: 

1) Udgravning af det tilsandede Sønderkeldsand løb (se Figur 1) 

2) Uddybning af tidevandsrenden fra Hønen til Kalvekrog (se Figur 3) 

3) Vedligeholdelse ved regelmæssig uddybning af hele løbet fra Knudedyb til kalvekrog 
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Figur 3: Kort over Fanøs sydspids 

Ad 1: I ansøgningen om gravetilladelse fra 2004 er der søgt om at udgrave renden i 2 m dybde 
og 15 m bredde. Det opgravede materiale placeres langs den udgravede rende. Disse 
udgravningsforudsætninger skal analyseres nærmere ved en forundersøgelse, der skal søge at 
fastsætte det optimale udgravningsprofil med henblik på minimering af 
vedligeholdelsesarbejdet. 

Ad 2: For at sikre tilstrækkeligt tidevandsflow skal den eksisterende tidevandsrende uddybes. 
Omfanget af uddybningen og evt. miljømæssige konsekvenser heraf skal belyses ved 
forundersøgelsen. 

Ad 3: Da hele området ligger i et tilsandingsområde, vil det være nødvendigt at gentage 
uddybningen efter vis periode. For at fastslå hvor ofte der skal uddybes skal der gennemføres 
en forundersøgelse. 

3.1 Forundersøgelse 
Der er behov for at der gennemføres en forundersøgelse for at besvare disse spørgsmål: 

1) Er det teknisk og økonomisk realistisk, at holde forbindelsen mellem Knudedyb og 
Sønderho Havn åben i en vis periode? 

2) Hvad er det optimale graveprofil og øvrige betingelser for gravearbejdet? 

Forundersøgelsen foreslås udført af Dansk Hydraulisk Institut (DHI), der har omfattende 
kendskab til Vadehavsområdet, bl.a. fra undersøgelser i forbindelse med uddybning for Esbjerg 
Havn (Bilag 4). 

3.2 Prøvegravning 
Der foretaget en prøvegravning på Søndrekeldsand for at undersøge om det er muligt at udføre 
udgravningen med en gravemaskine på bælte. Prøvegravningen udføres af entreprenørfirmaet 
Fritz Brinch og sønner. Prøvegravningen løber over 3 dage og har bl.a. til formål at undersøge 
hvor lang det vil tage at udgrave den 4 km lange rende til tage, når graveprofilet er 15 * 2 m.  

Efter prøvegravningen skal udgravningsprofilet følges over en periode for at få svar på om der 
vil ske en tilsanding. 
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3.3 Gravetilladelse 
Den oprindelige ansøgning om gravetilladelse blev indsendt i 1994 af Ribe Sejlklub v/Husted-
Christensen. Tilladelsen blev behandlet af Trafikministeriet, som gav sit samtykke 8.7.1994 
(Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 

Tilladelsen blev i 2004 overdraget til Fonden Gamle Sønderho (Bilag 2) og i 2007 overdraget til 
Sønderho Borgerforening (Bilag 3). Den foreliggende tilladelse omfatter ”uddybning af allerede 
afmærket sejlrende fra Knudedyb til Sønderho”. 

4 Finansiering og organisation 
Prøvegravningen finansieres gennem de indsamlede midler på 60.000 kr, hvoraf 25.000 er 
kommet via personlige bidrag. 

Forundersøgelsen søges finansieret gennem ansøgninger til Fanø LAG (Lokal Aktionsgruppe), 
der i 2007 forventes at kunne fordele 750.000 kr fra EU’s program for udvikling af 
Landdistrikter 2007-2013 (LEADER+). Det er Sønderho Borgerforening, der står som ansøger. 

For gennemførelsen af udgravningsprojektet og vedligeholdelsesarbejdet skal der etableres en 
forening, der skal opstille en finansieringsplan, søge tilskud fra Fonde og EU samt påtage sig 
vedligeholdelsesarbejdet. 

Det forventes, at vedligeholdelsesarbejdet vil blive af et omfang, så det kan finansieres med 
brugerbetaling / medlemskontingenter. 

5 Lokal opbakning 
Mand og mand imellem i Sønderho har projektet været drøftet siden 1994, da Trafikministeriet 
gav første tilladelse til uddybning af Sønderkeldsand løb. 

Ideerne om uddybningen af havnen blev i 2004 forelagt for Fonden Gamle Sønderho, som var 
positiv overfor projektet. Fonden kunne dog ikke selv stå for projektet, da det falder udenfor 
fondens formål som bevaringsforening. 

På foranledning af to ”ildsjæle” indkaldtes til møde på Sønderho skole medio juli 2007. De 30 
fremmødte nedsatte en femmandsgruppe, som har påtaget sig opgaven at undersøge muligheden 
for retablering af Sønderho Havn. Femmandsgruppen er blevet formaliseret som en 
borgergruppe under Sønderho Borgerforening. Gruppen har etableret sig under navnet Sønderho 
havn og har gennemført følgende aktiviteter: 

1) Udarbejdelse af projektforslag3 for genetablering af sømærket ”Æ Kaaver”, der væltede i 
en storm i 1935. 

2) Besøg af den hollandske evert Ebenhäezer. Arrangementet var planlagt en dag med 
springflod4, hvor vandstanden var tilstrækkelig. Det var 23 år siden, et sådant skib sidst 
havde anløbet Sønderho Havn. Skibet blev modtaget med fanømusik, shantykor og ca. 
300 fremmødte. 

3) Orientering af Fanø Kommune og Fanø Turist- og Erhvervschef, som tilsiger projektet 
stor velvilje (Bilag 5 og Bilag 6). 

                                                 
3 Sønderho Borgerforening 2007: Forslag til genopførelse af sømærket ”Æ Kaaver” i Sønderho, Fanø. 
4 Særlig kraftig tidevandsbølge, der optræder ved nymåne og fuldmåne, når Månens og Solens påvirkning af 
tidevandsbølgen er i fase, så de forstærker hinanden. 
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4) Udstilling i oktober 2007 om projekt Sønderho Havn med ca 300 besøgende. Debatten i 
forbindelse med udstillingen viste tydeligt, at projektet har stor opbakning i 
lokalbefolkningen. 

 
Figur 4: Everten Ebenhäezer anløber Sønderho havn ved springflod, august 2007   

Der er stor folkelig opbakning til en uddybning af Sønderho Havn, både fra sommergæster, 
turister og fastboende.  

De kritiske røster, der har været omkring projektet, kan rubriceres i to grupper: 

1) Miljøforkæmpere, der ønsker, at den naturlige dynamik i Vadehavet udvikler sig uden 
indblanding fra menneskelig hånd.  

2) Skeptikere, som ikke mener projektet er realistisk.  

Borgergruppens svar den første gruppe er, at det kunstige indgreb vil flytte langt mindre 
mængder af materiale end der flyttes under en enkelt vinterstorm. Vadehavets dynamik vil 
fortsat kunne studeres i 99 % af området. 

Borgergruppens var til den anden gruppe er, at forundersøgelserne og prøvegravningen vil kaste 
lys over projektet. I løbet af 2008 vil forhåbentligt stå klart, om projektet bør opgives eller om 
det kan gennemføres med stor lokal opbakning.  
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6 Bilag 
Bilag 1 Trafikministeriet 8.7.1994: Sønderho sejlrende.                                                    Til toppen 

 

Side 8 af 29 
 



Forslag til genetablering af Sønderho Havn  Sønderho Borgerforening, december 2007 

 

Side 9 af 29 
 



Forslag til genetablering af Sønderho Havn  Sønderho Borgerforening, december 2007 

 
 

Side 10 af 29 
 



Forslag til genetablering af Sønderho Havn  Sønderho Borgerforening, december 2007 

Bilag 2 Kystdirektoratet 30.1.2004. Tilladelse til uddybning af afmærket sejlrende ved Sønderho, 
Fanø.     Til toppen 
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Bilag 3 Kystdirektoratet 16.8 2007. Overdragelse af tilladelse til Sønderho Borgerforening.  

Til toppen 
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Bilag 4 DHI Genetablering af Sønderho Havn. Undersøgelse af muligheder for uddybning. 

Til toppen 
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Bilag 5 Fanø Kommune. Støtteerklæring   Til toppen 
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Bilag 6 Fanø Erhvervs- og Turistfoening. Støtteerklæring.  Til toppen 
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