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Indledning

Ved Borgerbudgettering i Snaptun 2015 udtrykte et flertal af de fremmødte borgere et stort 
ønske om, at Snaptun får en jollehavn med tilhørende slæbested i nærheden af den 
eksisterende havn. Betegnelsen for den nye havn er Snaptun Jollehavn.

En gruppe på fem personer blev nedsat til at arbejde videre med et forslag til jollehavn 
indeholdende slæbested og badebro. Den følgende projektbeskrivelse er et resultat af 
gruppens arbejde og samarbejdet med A1 Consult A/S.

Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af baggrunden og begrundelsen for Snaptun 
Jollehavn. Derefter følger en kort beskrivelse af placeringen samt hvilke tiltag, der skal 
iværksættes. For nærmere beskrivelse henvises til Projektbeskrivelse og anlægsoverslag fra A1 
Consult A/S, Randers N.

Afslutningsvis beskrives, hvilken betydning Snaptun Jollehavn vil få for borgere i og omkring 
Snaptun.

Baggrund og begrundelse

Den aktuelle udfordring er, at der mangler havneplads til joller i Snaptun, og at det i dag ikke 
er muligt at isætte og optage mindre både på forsvarlig vis. Dette gælder både i forbindelse 
med fritidsaktiviteter og ved udsætning af redningsbåde ved redningsaktion eller 
eftersøgning i vores farvand. Manglen på havneplads betyder, at flere borgere har deres jolle 
liggende i Hjarnø Havn, hvilket er besværligt og utilfredsstillende, når man bor i en havneby. 
En evt. udvidelse af erhvervshavnen kan medføre, at der ikke fortsat vil være muligt at have 
fritidsfisker joller liggende i havnen.

Det nærmeste slæbested er i Juelsminde, godt 5 sømil fra Snaptun, hvilket er urealistisk langt 
at sejle for en mindre jolle. Flere turister kører i dag forgæves til Snaptun med deres joller i 
forhåbning om at kunne sejle en tur på vores smukke fjord.

Indtil 2009 var der slæbested og bedding i Snaptun Havn. Dette blev sløjfet for at give mere 
kajplads for erhvervshavnens brugere.

Siden 2009 har der været to tiltag for at etablere et slæbested. Desværre er det ikke lykkes, så 
tredje gang må det lykkes.

Placering og tiltag

Placeringen er nord for den nuværende Snaptun Lystbådehavn og i nærheden af offentlige 
toiletter.

Jollehavnen udføres med en 110 meter lang stenmole, der giver et nyt havnebassin, hvori der 
etableres ca. 40 bådepladser ved flydebroer. I forbindelse med jollehavnen bliver der en 
længe ønsket badebro.
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Slæbestedet etableres udfor matrikel 19h.

For at sikre adgang til slæbested og jollehavn har ejeren af Snaptun Strandvej 11, matr.nr. 19h 
givet tilsagn om, at der kan etableres en grusvej over deres jordstykke, så længe Snaptun 
Jollehavn anvendes. Parkering af bådtrailer og biler kan foregå på arealet ved Hedensted 
Spildevands pumpestation, matr.nr. 11bb.

Vinteropbevaring kan forgå, enten hjemme hos jolleejerne eller på en plads for 
vinteropbevaring af både.

De nærmere tiltag er beskrevet i rapporten fra A1 Consult A/S.

Når tilladelse til at etablere en jollehavn er givet, vil der blive indkaldt til en stiftende 
generalforsamling i Snaptun Jollehavn.

Finansieringen af projektet foregår ved hjælp af fondsmidler og frivilligt arbejde. 
Efterfølgende er der indtægter fra betaling af jollepladser samt brug af slæbestedet.

Projektets betydning

Gennemførelse af projektet vil øge sikkerheden i forbindelse med isætning og optagning af 
joller og give plads til flere joller. Der vil blive et større samspil mellem borgere i Snaptun i 
form af flere fritidsaktiviteter så som fritidsfiskeri, ungdomssejlads, kajaksejlads og surfing 
samt det mere liv der er omkring en lille havn.

Snaptun Jollehavn kan være med til at tiltrække unge familier til Snaptun og kan øge turismen.

På arbejdsgruppens vegne
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