Forstærkning af aflastningsplader i fiskerihavnen

Formål: Sikring af og
forbedring af vilkår for
erhvervsfiskerne.

På Sejerø benyttes fiskerihavnen
af de 3-4 erhvervsfiskere, der
stadig er tilbage på øen, samt
de mange fremmede erhvervsfiskere, der lægger til i Sejerø
Fiskerihavn.
Havnen besøges i stort omfang
af fremmede erhvervsfiskere,
idet Sejerø havn er strategisk
godt placeret i Kattegat. Havnen
har alle de nødvendige faciliteter
så som is, kølehus, m.m.
Ved at reparere og forbedre
aflastningspladerne i fiskerihavnen, tilgodeser man både de
lokale fiskere og de fremmede
fiskere, der besøger havnen.
Derudover har fiskerihavnen
også stor turistmæssig værdi.

Renovering af Det Sorte Hus

Formål: Fremme af turismen på
Sejerø
Øen besøges årligt af mange
turister, det være sig éndagsturister, feriegæster samt
lystsejlere.
Alle søger de mod havnen, der i
sommer-halvåret summer af liv.
”Det sorte Hus” er havnens
ældste bygning, og stammer fra
omkring år 1850. Bygningen er
oprindeligt det gamle havnehus
på Sejerø.

”Fremme af turisme og
fiskerierhverv på
Sejerø, ved forbedring
af havn og fiskerihavn”

Bygningen renoveres og føres
tilbage til oprindelige udformning.
Huset vil i den forbindelse blive
indrettet som lokalt havnemuseum, og vil dermed blive et
endnu større turistmæssigt aktiv
for havnen og øen, og vil være
med til at fortælle øens historie,
berette om det tidligere erhverv
på havnen m.v.
Det sorte Hus, anno 2012

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri har via Den
Lokale Aktionsgruppe for
Småøerne bevilget tilskud under
”Bæredygtig udvikling af
fiskeriområderne” til projektet:

Sejerø
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri, via Den lokale
Aktionsgruppe for småøerne samt EU har
deltaget i finansiering af projektet.

”Fremme af turisme og
fiskerierhverv på Sejerø, ved
forbedring af havn og fiskerihavn”
Projektet omfatter:
Forstærkning af aflastningsplader i fiskerihavnen
(er udført i 2011)
Renovering af Det Sorte Hus
(gennemføres i 2012-2013)
Før renovering:

1 times sejlads ud i Kattegat fra
Havnsø i Vestsjælland finder du
Sejerø. Naturen, plante- og dyrelivet
er enestående, og Sejerø er et af de
steder i Danmark, der er begunstiget
med flest solskinstimer.
Projektet gennemføres i
samarbejde med:

Efter renovering:

Kalundborg Museum
Odsherred Museum
Havnefoged Svend Mortensen
Fhv. havnefoged Svend
Nørrevang
Den lokale Kulturgruppe på
Sejerø

