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Status 

Arbejdsgruppen for Snaptun Jollehavn blev nedsat i forbindelse med Borgerbudgettering i Snaptun 2015. I 
september 2015 fremsendtes et projekt til Kystdirektoratet med anmodning om tilladelse til at opføre en 
jollehavn nord for Snaptun Lystbådehavn. 

Kystdirektoratet varslede den 15. juni 2016, at de ville give afslag på ansøgningen primært begrundet i be-
mærkninger fra to nabolodsejere matrikel.nr. 11 bv og 11bx. Vi kunne komme med bemærkninger til vars-
let inden den 15. juli 2016.  

Efter aftale med Kystdirektoratet kunne vi afværge et afslag ved at få samtykkeerklæringer fra berørte 
lodsejere. Det har vi nu fået efter forhandlinger og sendt en fornyet ansøgning med rettelser til projektet. 

Tilretningen beskrives således: 

Kommentarer fra arbejdsgruppen for Snaptun Jollehavn. 

Da vi ønsker det bedst mulige projekt for alle parter er adgangsvej, vendeplads og slæbested fjernet fra det 
oprindelige projekt, som det frem går af medsendte tegning nr. 101D. 

Adgang 

Adgang til jollehavn foregår via matr. nr. 19h.  

Søsætning 

De små joller søsættes som hidtil. Løftes i vandet med kran eller sættes i vandet ved slæbesteder i Juels-
minde og Horsens. 

Strand 

Kystsikringen med store sten langs kysten, bliver fjernet og anvendes til jollehavnens stenmole. Stenmolen 
er netop placeret, så den er kystsikring. 

Ved at fjerne stenene bliver det muligt for Snaptun Kajakklub at anvende den del af stranden der tilhører 
Hedensted Kommune til søsætning og optagning af kajakker. Arealet ligger i forlængelse af det planlagte 
hus til Snaptun Kajakklub. 

Udsyn 

Jollehavnens stenmole anlægges i kote 150. Denne kote svarer nogenlunde til terrænet inden for jollehav-
nen, hvilket betyder, at jollehavnen ikke tager udsynet mod Alrø og Hjarnø. 

Da Snaptun Jollehavn er til små joller med lav dybgang bliver der ikke høje master der forstyrrer landska-
bet. 

 

Når tilladelsen fra Kystdirektoratet forhåbentlig kommer, bliver der indkaldt til stiftelse af 
en forening, Snaptun Jollehavn. 

Der er 20 personer, der har skrevet til jollehavn@snaptun.dk, at de er interesseret i en jolle-
plads. 

 

 

Tilkendegivelse 

Er du interesseret i en plads i Snaptun Jollehavn kan du maile til: 
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jollehavn@snaptun.dk 

Skriv: 

Navn og adresse 

Tlfnr. 

Mail 

Ca. Størrelse båd 

Antal timer til frivilligt arbejde  

Venlig hilsen 
På vegne af arbejdsgruppen for Snaptun Jollehavn 
Ulla Altenborg 
Mobil 61336872 
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