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Skåninge Bro Havn (herefter bare Skåningen) er et samlingspunkt for en stor del af Bogøs beboere hele året 

rundt. Skåningen er et interesseområde for det lokale foreningsliv, og for den lokale skole, der bruger 

området til undervisning. Endelig er Skåningen en vigtig faktor i tiltrækningen af turister i sæsonen, hvor 

Skåningen repræsenterer en børnevenlig adgang til havbadning. 

Ud fra disse faktorer er det klart, at Skåningen spiller en stor rolle på Bogø, og gerne skulle fortsætte med 

dette i fremtiden. Derfor mener vi, i Bogø Lokalråd, at det er essentielt i denne høring, ikke bare at påtænke 

nutidige løsninger på Skåningen, men at høringen og Lokalplanen også vender blikket mod de mulige 

fremtidige potentialer, der ligger i området. 

I forhold til de nutidige perspektiver er det glædeligt, at kommunen vil få sikret at de nuværende 

bebyggelser på området vil blive lovliggjort, og at lokalplanen ikke forhindrer etableringen af yderligere 

bebyggelser, naturligvis med respekt for naturen, flora og fauna, og med det udgangspunkt, at området 

ikke kan bebygges i højere grad end 10%. 

Vi vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at byggefeltet på den syd/sydvestlige side af Skåningevej 

umiddelbart ved siden af Skåningevej, bl.a. indeholder den borde-bænkeplads, som mange nyder rigtig 

godt af, og at denne naturligvis ikke må fjernes, for at gøre plads til eventuel bebyggelse. 

Udover borde-bænkepladsen er det også relevant at påpege, at der ca. 50 m. langs kysten i nordøstlig 

retning, i området der er betegnet som beskyttet natur, er placeret en bålplads, der også bliver brugt med 

jævne mellemrum, og som ville være relevant at kunne gøre brug af for beboere såvel som turister. 

Slutteligt vil vi også gøre opmærksom på, at det ville være en stor fordel for brugerne, der er placeret på 

den nord/nordøstlige side af Skåningevej at få etableret muligheder for vand og el, der pt. skal trækkes fra 

den modsatte side af vejen, og som kræver lange kabler og slanger, for at kunne bruges. 

I forhold til de fremtidige aspekter på Skåningen er der specielt to aspekter, der er centrale at have i 

bevidstheden, når Lokalplanen og Tillægget endegyldigt skal vedtages; mulighederne indenfor kystturisme, 

og mulighederne for at kunne udvide aktiviteterne på området, i respekt og sameksistens med naturen, 

flora og fauna. 

Mulighederne for at udnytte området i forhold til kystturisme passer direkte ind i kommunens Vision 2030, 

hvor netop turismeaspektet er centralt. I forhold til Skåningen er det specielt relevant at indtænke 

følgende: 

• Opretholdelsen af den vestligste bro, og mulighederne for yderligere midlertidige broer, der bliver 

brugt både af skolen, foreningslivet og øens beboere som badebro, og er den centrale årsag til den 

hyppige brug af Skåningen fra alle parter. 

• Vedligeholdelsen af parkeringsområdet, der samtidig også kræver en udligning af højdeforskellen 

fra Skåningevej og ned til selve parkeringsområdet, der nogen steder er så stor, at det kan skade 

biler. 



 

I forhold til mulighederne for at kunne udvikle aktiviteterne på området, er det specielt relevant at gøre sig 

overvejelser omkring hvordan de placerede byggefelter udnyttes, med det tidligere beskrevne forbehold 

for borde-bænkepladsen for øje. 

Hvis der skulle opstå et behov fra nye foreninger, der ønsker at gøre brug af farvandet omkring Skåningen 

til relevante foreningsaktiviteter, er det vigtigt, at Lokalplanen og Tillægget kan åbne op for en diskussion af 

disse ønsker, og hvordan disse muligvis kan imødekommes. 

Netop mulighederne i det beskyttede farvand omkring Skåningen, der er en central årsag til at både lokale 

foreninger og den lokale skole gør brug af området, gør det også muligt, at der i fremtiden kan indtænkes 

yderligere havvandsaktiviteter, f.eks. gennem DGI, der ikke bare indenfor turismeområdet kan forbedre 

vores lokale område og kommunen generelt, men også indenfor det kulturelle og idrætslige område, der 

igen også er aspekter, der er inkluderet i Vision 2030. 

Vi håber, at I vil tage vores betragtninger til efterretning, og indtænke dem i den endelige vedtagelse af 

Lokalplanen og Tillægget. 
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