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J.nr 15/00923-6. Kommentarer fra arbejdsgruppen til høringssvar vedr. Snaptun 
Jollehavn.

Arbejdsgruppen for Snaptun Jollehavn blev nedsat i forbindelse med Borgerbudgettering i Snaptun 2015. 
Ved to møder, udtrykte et stort flertal af de 70 fremmødte borgere et ønske om, at Snaptun får en 
jollehavn med tilhørende slæbested i nærheden af den eksisterende havn. Arbejdsgruppen har arbejdet 
videre med dette kommissorium. Det er en glæde, at der ingen indsigelser er fra fastboende borgere i 
Snaptun.

Indsigelserne fra tre kystgrundejere handler om begrænsninger i forhold til:
- udsyn
- søsætning af joller fra strand
- anvendelse af strand
- slæbestedets placering

Samt bekymring for øget færdsel på egen matrikel.

Arbejdsgruppen har følgende kommentarer til de nævnte punkter. 
Udsyn
Jollehavnens stenmole anlægges i kvote 150 jf. tegning nr. 200, som blev fremsendt med ansøgningen.
Denne kvote svarer nogenlunde til terrænet inden for jollehavnen, hvilket betyder, at jollehavnen ikke 
tager udsynet mod Alrø og Hjarnø.

Søsætning af joller fra strand
Pga. kystsikring med sten er det i dag ikke muligt at søsætte joller fra mat.11bv. Den beskrevne søsætning 
foregår fra mat. 19h. Stenmolen til jollehavnen kan være kystsikring, således at stenene på stranden kan 
fjernes, hvilket er et ønske fra lodsejere med strandgrund. Dette kan lade sig gøre med den skitserede 
længde på molen. Forholdene for søsætning af joller bedres ved at fjerne den inderste pælebåret bådebro 
jf. tegning nr. 102 B samt sten fra nuværende kystsikring. Dette medfører også en bedre strand. De broer, 
der i dag kan ses på foto over området, er fjernet på nær en, som også bliver fjernet jf. tegning nr. 101B.
Jollehavnen vil bedre forholdene for isætning af kajakker, da både slæbested og bro kan benyttes af 
kajakroere.

Anvendelse af strand
Som ovenfor beskrevet vil stranden blive både større og bedre, når nuværende kystsikring fjernes. 

Slæbestedets placering
Slæbestedet placeres med så få gener som muligt for beboerne.

Færdsel på kystgrundejernes matrikel
Der bliver etableret afgrænsning i form af sten, så færdsel på de tilstødende matrikler ikke er muligt.

Venlig hilsen
På vegne af arbejdsgruppen for Snaptun Jollehavn
Ulla Altenborg


