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Indvielse af Sønderho Havn lørdag 26.6. 

Vi vil gerne se mange både til havneindvielsen, der lagt på en lørdag, hvor 
det er højvande sidst på eftermiddagen (16:57 ifølge højvandskalenderen 
for Esbjerg Havn). Af hensyn til planlægningen, beder vi om tilbagemelding 
fra alle, der kommer med båd. 

For at undgå trængsel foreslår vi, at I ankommer ved højvande fredag 25.6. 
og sejler retur ved højvande lørdag eller en af de følgende dage. Lørdag 
26.6. er renden forbeholdt både, der sejler ud. 

Tilmelding med angivelse af bådens længde, bredde og dybgang bedes 
sendt til info@sonderhohavn.dk  eller telefon 40 45 09 93 så vidt muligt inden fredag 18.6. Vi vil så hurtigt 
som muligt svare med anvisning af liggeplads.  

Vi håber, at der i ugen op til havneindvielsen er god vestlig vind, så der er så meget vand inde, at både med 
en dybgang op til 1 m kan sejle ind i Slagters Lo fra 2 timer før højvande til højvande. Hold øje med DMIs 
måling af vandstanden ved Kammerslusen! Fanø Kommune er ved at sætte en vandstandsmåler op i 
Sønderho. I får besked, når den virker. 

Max fart i Slagters Lo er 3 knob. For både med en bredde på 3 m eller derover gælder: Ring til Christian 
Fischer, 40 45 09 93, lige før I entrer renden udefra og lige før afgang fra havnen. På den måde er der 
mulighed for at holde styr på trafikken, så vi undgår at to af de større både møder hinanden i den renden. 

Bredden af Slagters Lo er 6-12 m. Den smalleste del er den lange lige strækning langs kysten ud for Farmen. 
Ved indsejlingen fra Lundvig Løb sejles stik vest, hvor Slagters Lo knækker og løber omtrent stik syd forbi 
Farmen. Syd for Farmen svinger renden mod SØ ved Fuglsand, herfra og helt til Børsen er bredden 12 m eller 
mere.  

Ved Børsen er der gravet et havnehul på ca 30 x 40 m, hvor både kan ligge for svaj. Renden fortsætter ca 100 
m syd for Børsen, hvor der er plads til mindre både. Kostene viser indsejling mod Esbjerg, dvs røde koste om 
styrbord ved indsejling til Sønderho. Man skal sejle helt tæt på kostene, der står på kanten af den smalle 
rende, og være opmærksom på sandbanker, hvor de større priler løber ud i loen.  

Der er mulighed for at én båd ad gangen kan lægge til ved flydebroen i kort tid for at sætte passagerer af. 
Der vil være gummibåde og småjoller på stedet, så man kan lægge sin båd for svaj i renden. De første både 
bedes lægge sig så langt mod syd som muligt. 

Kontaktperson: Christian Fischer, telefon  40 45 09 93. 

  

mailto:info@sonderhohavn.dk


 

 

Den nordlige del af 
renden er 6 m bred. 
Sejl tæt på kostene, 
der står lags kanten 
vest for renden. 

Den sydlige del af 
renden er 12 m 
bred.  


