
Onsevig Havn – et øje til fremtiden



Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der 
har fast plads i havnen. 
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Antal gæstesejlere

Opgaven

Reparere havnen og udføre tiltag 
som sikre en økonomi der sikre 
havnens fremtid.

Sikre at havnen kan klare de 
næste orkaner og stormfloder.

Gøre havnen attraktiv for 
fastliggere, daglige brugere og 
turister.







Målsætning:
At skabe en bæredygtig økonomi og 
grundlaget for aktiviteter på havnen.

Vigtig forudsætning:
Der er grundlag for drift af en kiosk.

Opnås gennem:
Tiltrækning af turister fra land- og 
vandsiden



•4 Lystfiskerskibe

•1 sejler for DONG

•Kiosk

•Vi skal gøre os attraktive for at være basehavn for

Off-shore installationerne vind/bølge



Prioritering:
1. Sten/beton
2. Anlæg
3. Forskønnelse



Dem vil vi have ind til Onsevig

 Hollandske charterbåde

dybdegang 1,65-2.3 m

 Danske Charterbåde

 Danske skoleskibe

 Vikingskibe



Ny Vestmole større dybdegang

Markedsføring imod Hollandske 
charterbåde og de danske 
træskibssejlere samt tyske 
lystfiskerskibe.

Disse både vil give et specielt 
maritimt miljø, der vil tiltrække alle 
typer turister – der er noget at se på



Sorte flag over Marstal...

Når det sorte flag hejses til søs, plejer det at 
indikere, at der er pirater i farvandet. Og det er nok
heller ikke uden bagtanke, at det sorte flag er valgt
som symbol for de problemer, den nordeuropæiske
sejlskibsfart strides med. 
Problemet har været beskrevet før i nærværende
blad, men lidt repetition bliver man ikke mindre
klog af, som denne Logbogsførers gamle
matematiklærer plejede at kommentere en mindre
heldig indsats ved tavlen.
Sagens kerne er, at det ikke er så ligetil at drive 
skonnertfart i Nordeuropa. I hvert fald ikke, når der
skal skiftes territorialfarvand. F.eks. er det svært for 
danske passagersejlskibe i det hele taget at få lov at 
besøge andre lande, mens de tyske skibe er svært
truet på økonomien, fordi forbundsmyndighederne
mener, at de ”ikke er traditionelle nok” 
(underforstået: Til at få støtte). Så er der de 
hollandske skibe, der vover Port State-pelsen, hver
gang de anløber en dansk eller tysk havn, fordi
myndighedskravene til sikkerhed etc. er helt
urealistisk høje – ifølge protestanterne fra Sort Flag-
kampagnen.
Så for at gøre opmærksomme på problemet og 
forsøge at få nogle politikere i tale var der i sidste
uge stormøde i Marstal. I alt 27 charterskibe fra
Tyskland og Holland var stævnet til den gamle
sejlskibshovedstad for at møde en enkelt dansk
kollega og en masse ”sorte” supportere.

Kilde: 

http://soefart.dk/


Hvad er lavet:
•Ny Vestmole

Vi vil forsøge at få større sejlskibe 
ind til Onsevig, det maritime miljø.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole

•Omlægning af sten Nordmole



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole

•Omlægning af sten  Sidste stykke af Vestmole

Skal vi have en ponton liggende ude i vandet?



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole

•Vejudvidelse bag Slæbested

Bedre tilkørsel til slæbested, større 
trailerbåde kan søsættes.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested

•Nyt Slæbested

2 både kan søsættes ad gangen
Sikker udsætning af både – øget
indtjening til havnen.
Lollands breddeste og bedste



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested

•Nyt bolværk på siden af bedding

Nødvendig reparation, forskønnelse .
Inderhavnen kan nu uddybes uden 
underminering af beddingsanlæg.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding

•Ny Kaj – sydside af Nordmolen

Sikring af underminering af vej,
inderhavn kan nu uddybes, plads til 
børn og grillplads.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen

•Stensætning renoveret

Forskønnelse og sikring af 
underminering af vej.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret

•Planering af Havnearealet

Klargøring af areal for Parkeringsplads,
huse, grill plads, sheltere mv.
- 78.500 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet

•Renovering af mastekran

Nødvendig forskønnelse, kran er nu 
godkendt til 500 kg. Og vil blive 
godkendt hvert år.
- 30.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Sidste stykke af Vestmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran

•Ny mast til forfyr

Krav fra Farvandsvæsnet.
- Formanden og Troels Jørgensen



Dette havde ikke været muligt uden FAG midlerne
Og et godt og konstruktivt modspil i 

Martin Tange



 Presse
 Brochure
 Hjemmeside
 Turguider mv.
 Etc.








Vind – bølger - alger

http://onsevighavn.dk/wp-content/uploads/2009/08/algebas.bmp




Med tilskud fra Dansk Sejlunion vil vi lave 
forsøg med at rense spulevand fra bedding

Alle må hjælpe til med at holde havnen ren

Ny affaldsstation

Regler om bundmaling skal overholdes

Vi vil have blåt Flag og vi vil for 
enhver pris undgå at skulle lægge 
uddybningsmateriale i depot igen.




