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BESKRIVELSE
Fuglekøjerne på Fanø er unikke og findes ikke andre steder i lan-
det. Der blev anlagt fire fuglekøjer i perioden 1866-1888, hvoraf 
kun to af dem, Albue Fuglekøje og Sønderho Gl. Fuglekøje (som 
var den første), kan opleves i dag. Fuglekøjerne er kommet til 
øen i forbindelse med påvirkning fra de tyske og hollandske dele 
af Vadehavet. Fuglekøjerne består af kunstige damme med ka-
naler hvor vildænder blev fanget og aflivet. Samlet set fangede 
man i gennemsnit op mod 10.000 vildænder årligt i de fire køjer 
indtil brugen af fuglekøjer blev forbudt ved en ny jagtlov i 1931. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Fuglekøjerne på Fanø er unikke og der findes ingen lignende i 
Danmark. Sammenhængen mellem natur, landskab og jæger 
opleves særligt ved Sønderho Gl. Fuglekøje. Her opleves de kun-
stigt anlagt fangearme og dam, den isolerede placering gemt i 
naturen og udsigten til landskabet hvor ænderne fouragerede 
før de blev lokket i fælden. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet findes ved fuglekøjer-
ne Albue og Sønderho Gl. Fuglekøje. Særligt sidstnævnte er 
bærende for forståelsen af køjernes funktion og virke, med de 
velbevarede kanaler/fangearme samt den kunstige dam.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Med fuglekøjernes unikke historie i Danmark, besidder de et 
kulturelt formidlingspotentiale både som fortælling omkring en 
alternativ jagtform samt som et billede på hvordan livet var på 
Fanø. Et barsk ø liv hvor man måtte beherske naturen for egen 
overlevelse.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at der laves en indsats for at sikre fuglekøjerne. 
Hvis der ikke opryddes i den tætte beplantning samt sikres en 
drift og vedligehold forsvinder den unikke historie. Det anbefa-
les at der foretages en indsats på kommunalt niveau, da områ-
det både har historisk- og turistmæssigværdi for Fanø.
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Ved Sønderho Gl. Fuglekøje findes i alt seks fangearme

Afgrænsningen indeholder alle fire fuglekøjer

Gl. Sønderho fugelkøje2
Albue Fuglekøje1
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Den kunstigt anlagt dam ved Sønderho Gl. Fuglekøje med den ene af seks fangearme i baggrunden

Tam ænder blev brugt til at lokke vildænderne ind gennem kanalerne hvor de blev aflivet Den gamle jagthytte ved Albuen Fuglekøje, i dag ejes den af Fanø Jagtforening
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BESKRIVELSE
Nordby er opstået omkring et ældre fiskerleje, som senere har 
udviklet sig til skipperby. De grundmurede, stråtækte skipperhu-
se fra 1700- og 1800-tallet er opført i udpræget frisisk byggestil 
og tidligere beboet af skibsredere og skibsførere. Anlæggelsen 
af dampskibshavnen i Esbjerg betød, at al sejlads flyttede væk fra 
Fanø, og udviklingen i Nordby standsede omkring 1900. Nordby 
har derfor bevaret store dele af sin bebyggelse og struktur, som 
præges af husenes øst-vestlige orientering, der bryder den kraf-
tige vestenvind og sikrer en naturlig forbindelse til havnen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Det velbevarede bebyggelsesmønster med tætliggende skipper-
huse og smalle slipper skaber tilsammen et tydeligt aflæseligt 
kulturmiljø, hvor den unikke byggeskik og bebyggelsens forbin-
delse til havet formidler skipperkulturen og sikrer særligt høj kul-
turhistorisk og arkitektonisk værdi.

BÆRENDE ELEMENTER
Nordbys mange originale og velholdte fiskerhuse, der forbin-
des af de smalle, labyrintiske slipper, samt Krogaarden, pakhu-
set og den gamle toiletbygning langs havnen udgør bærende 
elementer i kulturmiljøet og er afgørende for fortællingen om 
Nordby som skipperby.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Nordbys autentiske og stemningsfulde skipperbymiljø har sær-
ligt gode egenskaber inden for kultur og turisme, som byen i 
høj grad oplever i sommermånederne. Nordbys funktion som 
færgeby samt den nære forbindelse til Esbjerg har desuden stor 
betydning for byens egenskaber inden for bosætning.

BEMÆRKNINGER 
Der findes en lokalplan med bevarende bestemmelser for Nord-
by. Byen afgrænses mod nord af det gamle græsningsareal, 
Grønningen, som bør friholdes for byggeri. En eventuel udvidel-
se af byen vil være mere hensigtsmæssig mellem Fanø Skole og 
sommerhusområdet mod vest.
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Nordbys oprindelige fiskerhuse og gadestruktur er særligt tydelig i området omkring 
Vigensvej, Veservej og Mellemgaden, som ses her på billedet

Kulturmiljøet rummer foruden Nordbys ældste del med den øst-vest-orienterede bebyggel-
se også havneområdet og kirkemiljøet syd for den oprindelige bykerne

Krogården3
Skibsrederforeningshus2
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Hovedgaden i Nordby rummer både tætliggende skipperhuse fra 1700- og 1800-tallet og bygninger, som stammer fra perioden 1890-1900, hvor byen oplevede et økonomisk opsving

De smalle stier, slipperne, som forbinder byen og havnen er karakteristiske for Nordby og 
danner oplevelsesrige byrum

Byens mange grundmurede, stråtækte huse fra 1700- og 1800-tallet er opført i en udpræget 
frisisk byggestil med frontkviste og luge over hoveddøren
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BESKRIVELSE
Sønderho er en tidligere skipperby, der ligger ud til kysten på 
den sydlige del af Fanø klart afgrænset af enge og klitlandskaber. 
Den karakteristiske bydannelse er opstået i 1700-tallet med øst-
vest orienterede bebyggelse, hvilket har været hensigtsmæssig 
i forhold til vestenviden. Byen består af en homogen bebyggelse 
af grundmurret, stråtækte længehuse placeret tæt med slipper 
og grønninger imellem sig. Rester fra den tidligere naturhavn 
findes fortsat øst for byen. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Skipperbyens karakteristiske bebyggelse og gadestruktur er vel-
bevaret og fremstår som en smuk og homogen helhed med høj 
bevaringsværdi. Bymiljøet er unikt og udgør en stærk kulturhi-
storisk fortælling, som fremstår tydelig og autentisk.  

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende kulturhistoriske elementer knytter sig til byens 
struktur og den homogene bebyggelse, som er gennemgående 
for hele kulturmiljøet. Byen indeholder desuden flere elementer 
som mølle, sprøjtehus, redningsstation og sømærke. Herud-
over udgør det omkringliggende landskab bestående af eng, 
klit og hede et væsentligt element i sammenhæng med de 
bebyggede strukturer. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Sønderho udgør et atmosfærefyldt kulturmiljø, der både tiltræk-
ker turisme såvel som formidler de historiske fortællinger på fin 
vis. Samtidig indeholder byen gode egenskaber for bosætning i 
oplandet til Esbjerg med færgetrafik fra Nordby.

BEMÆRKNINGER 
Her findes en bevarende lokalplan for Sønderho, der omfatter de 
bebyggede strukturer men ikke forbindelsen til det omkring lig-
gende landskab. Bygningsmassen er fredet og SAVE-registreret. 
Det anbefales at det omkringliggende landskab i form af eng, klit 
og hede varetages og forbliver ubebygget, da sammenhængen 
mellem kultur og natur udgør en unik helhed.
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Den øst-vest vendte bebyggelsesstruktur er gennemgående for hele Sønderho og bindes 
sammen af slyngede vejforløb og slipper mellem husene. 

Afgrænsningen omfatter Sønderho med det omkringliggende landskab med naturhavnen 
øst for byen samt møllen placeret mod nord.

Kirken3
Tidligere naturhavn2
Sømærket Æ Kåver1
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Et eksempel på de traditionelle Fanøhuse bestående af en længe opført i mørkerød tegl med tækkede tag og arkengab over dørene. Flere af husene har markeret murstikkene over vinduet 
med farverne grøn-sort-hvid.

Den gamle havn i Sønderho lå ud mod tidevandsrenden i sydøst og derfor fører de fleste 
stier i byen også i den retning. 

De trigonometriske stationer på Kåverbjerget blev rejst i 1867 og indgik i et opmålingsnet 
med 330 andre stationer. 
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