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Havneudvidelse har givet
aktivitetsboom ved Vesterhavet
Besejlingsforholdene i Hvide Sande Havn gav anledning til bekymring.
Løsningen af problemet medførte en række nye aktiviteter
og en mere levende havn

Hvide Sande Havn er placeret ved indsejlingen til Ringkøbing Fjord. Foto: Hvide Sande Havn
HAVNE

Jacob Eggert Kabel

En firdobling af omsætningen og omkring 200 ekstra
årsværk som følge af øgede
aktiviteter på havnen. Hvide
Sande Havn har gennemgået en omfattende transformation, siden den næsten
150 mio. kroner dyre udvidelse stod klar.
– Indtil 2013, hvor vi tog
de nye faciliteter i brug, var
vi stort set udelukkende en
fiskerihavn, siger havnedirektør Steen Davidsen.
Siden 2013 har man investeret over 60 mio. kroner
yderligere i havnen.
Bekymrende tendens
Op til midten af 00’erne var
udviklingen i havnen, at fiskefartøjerne blev færre,
men større og krævede stør-

re dybgang og mere stabile
besejlingsforhold. Og det
gav anledning til bekymringer.
– De største af skibene landede kun 20 procent af deres fangst i Hvide Sande på

grund af besejlingsforholdene. Det var faktisk det
forhold, der satte gang i en
udviklingsproces,
siger
havnedirektøren og fortsætter:
– Hvis den udvikling fort-

”Indtil 2013, hvor vi tog de nye
faciliteter i brug, var vi stort set
udelukkende en fiskerihavn

Hvide Sande Shipyard har nye aktiviteter med losning. Foto: Hvide Sande Havn

STEEN DAVIDSEN,
HAVNEDIREKTØR I HVIDE SANDE HAVN

satte, og flere af fartøjerne
begyndte at lande deres
fangster udenbys, så ville vi
alle sammen miste en del af
vores forretningsgrundlag,
og byen og området ville miste en stor del af dens omsætning.
Havnen lavede en oplandsanalyse, der viste, at der blev
landet fisk for cirka 200 mio.
kroner om året. En værdi der
kunne firdobles, når man
regnede afledte effekter
med, og hermed blev vigtigheden af besejlingsforholdene understreget.
Udvidelse giver nye aktiviteter
I 2011 påbegyndte man havneudvidelsen, hvor man udbyggede moler, forbedrede
besejlingsforholdende og
anlagde et helt nyt havneafsnit. Da de nye faciliteter
stod klar i 2013, var der ikke
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HAVNE- OG MOLEUDVIDELSE
Udvidelsen 2011-2013 bestod af:
■■ Kysttilbagerykning - besejling
■■ Udbygning af moler
■■ Uddybning
■■ Nyt havneafsnit (Vesthavn, etape 1)
■■ Samlet pris: 147,8 mio. kroner

blot basis for en fortsat fiskeindustri, men også for nye
aktiviteter. Coastertrafik og
offshoreaktiviteter
blomstrede op i den vestjyske
havn.
– I dag er vi ikke kun fiskerihavn. Nu er vi også transport- og trafikhavn, og så er
vi offshorehavn, siger Steen
Davidsen.
Hos Hvide Sande Shipyard, der er den største arbejdsplads i Hvide Sande,
har man hilst havneudvidelsen velkommen. De forbedrede forhold har betydet, at
man lettere har kunnet tiltrække større fartøjer. Men
den mest synlige forskel er
sket som følge af den nyopståede coastertrafik.
– Losseaktiviteterne er
helt konkret det, der har
øget vores aktiviteter på
havnen, siger Anders Madsen, driftschef hos Hvide
Sande Shipyard.

Havnedirektør Steen Davidsen beretter om øget omsætning.
Foto: Hvide Sande Havn

Boskalis og MHI Vestas
Regeringens fokus på havvindmøller har også haft betydning for både Hvide Sande Shipyard og havnen som
helhed. For opførelsen af
havvindmølleparken Horns
Rev III, som Vattenfall står
for, har kastet ekstra beskæftigelse af sig. I øjeblikket arbejder både Boskalis og MHI
Vestas som underleverandører til Vattenfall, begge med
base i Hvide Sande Havn.
– Når der er flest, er der omkring 100 mand ekstra, der
arbejder ud fra Hvide Sande
Havn. Der er vel seks-syv
CTV-skibe. Det er vi glade
for, for det skaber omsætning og værdi i området, siger havnedirektør Steen Davidsen.
Hvor Hvide Sande Shipyard har flere fartøjer at servicere, har Boskalis og MHI

Vestas’ aktiviteter også haft
betydning for en række af de
mindre erhvervsdrivende i
området. Den lokale bager

oplever øget omsætning. Det
samme gør købmanden. Og
så har man oplevet øgede
muligheder for udlejning af
lokaler til både erhvervs- og
boligformål.
Steen Davidsen håber på,
at havvindemølleparken også efter opførelsen kan give
øget beskæftigelse til området.
– De aktiviteter, der knytter sig til driften af parkerne,
er vi selvfølgelig meget indstillet på, også skal have
base her i Hvide Sande
Havn, siger Steen Davidsen.
Den levende havn
Aktiviteten på havnen har

også stor betydning for turismen, der udgør et kæmpe
indtjeningsgrundlag i Hvide Sande. Området kan bryste sig af en fortsat vækst i
gæster og et sted mellem to
og tre millioner årlige turistovernatninger. Det skyldes
ikke mindst havnen, der udgør et knudepunkt for turismen.
– Den levende, aktive
havn udgør en meget væsentlig grundstamme i muligheden for at tiltrække turister og gæster udefra, siger havnedirektøren. Så også på turismefronten har
udvidelsen sat sit positive
aftryk.

Opførelsen af havvindmølleparken Horns Rev III har medført et øget antal CTV-skibe i havnen.
Foto: Hvide Sande Havn

Før havneudvidelsen var Hvide Sande Havn en fiskerihavn. Foto: Hvide Sande Havn

ET SPÆNDENDE ALTERNATIV!
Hvide Sande Havn udvikler og håndterer dagligt
skræddersyede transportløsninger.

AS SCAN DIN SERVICEPARTNER 24/7

Åkerbergs Maskiner A/S
Marsallé 40, 8700 Horsens

Kontakt Per Lyngholm:
Mobil 60 23 69 00
Email pl@akerbergs.dk
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LAD OS FINDE DEN RIGTIGE
LØSNING TIL JER!

HVIDE SANDE HAVN
VI SER FREM TIL AT SERVICERE JER
www.hvidesandehavn.dk - Tlf. +45 97 31 16 33

• Materialehåndteringsmaskiner • Læssemaskiner
• Grabbe til ethvert formål
• Teleskoplæssere

