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Dybvig havne projekt



Dybvig havn Fejø, fakta
Nuværende situation:

• Ca. 60 havnepladser

• Reelt grundet tilsanding kun 
30 havnepladser

• Årligt anløbes havnen med 
1780 besøgende både

• Turister som kommer fra land 
siden er formegentlig flere



Dybvig havn Fejø, 
Stemninger

Aktiviteter på Dybvig
havn som skal styrkes og 
flere kan udvikles.



Dybvig havn 
Fejø, situation

Billeder på en situation i Dybvig som 
forhåbentlig kan ændres.



Dybvig havn Fejø, 
nye muligheder:
• Nyt projekt på havnen med en 

vision om nye faciliteter og 
aktivitets muligheder:

• Mulighederne er mange vi har et 
stort kommunalt område som kan 
designes/formes som vi har fantasi 
til.

• På billedet her er vist nogle strø 
tanker som kunne være aktuelle.

• Vi har penge til at skabe et 
forprojekt som kan visualiserer 
vores ideer.

• Vi ønsker forslag om aktuelle ideer.



Dybvig havn Fejø, 
Havnetorvet

Havne torvet et LAG Ø-havne 
projekt hvor 5 øer har deltaget i et 
projekt omkring nyskabelse i havne 
området:

Fejø har fået lavet et nåle stik 
hvorfra yderligere tiltag kan 
udvikles.

Nåle stik fra andre havne i projektet 
kan give inspiration til yderligere 
tiltag.

Rapporten kan findes på biblioteket



Dybvig havn Fejø, 
Yderværker

• Lolland kommune har fulgt op 
med en bevilling øremærket til 
at reetablerer ydre moleværker.

• Med midler fra bolig- og plan 
styrelsen og Ø-LAG har vi hyret 
arkitekt firma til visualisering af 
muligheder:
• Måske et rent havne basin med 

bade/strand område

• Fritidshavn med flere pladser

• Nye og gamle bygninger kan 
danne rammen om nye 
aktiviteter og faciliteter

• Skal vi lave en work shop? 



Dybvig havn Fejø, visualisering

• En visualisering af muligheder som eksempel på at skabe noget med baggrund i den bestående 
arkitektur

• Muligheder for frilufts aktiviteter

• Mulige nye opholdsfaciliteter og service faciliteter

• Opbevaringsmuligheder

• Camper muligheder


