
I DLF special nr. 3 september 2005 skrev vi
om Drogden Fyr. Det har nu vist sig, at dette
blad var mere aktuelt, end vi havde forventet.
Vi havde i bestyrelsen talt om at arrangere en
tur til Drogden, og det vil vi også gøre, men
det kommer vi tilbage til i et senere blad.

Der er nu sket det, at Farvandsvæsenet den 1.
marts har holdt møde på Drogden fyr og
meddelt alle ansatte, at fyret er ubemandet pr.
1. oktober 2006. Man forventer derefter at
fyret fjernes.

Hvorfor fjernes fyret?
Årsagen til beslutningen er, at analyser har
vist, at fyret står i vejen for skibstrafikken.
Farvandsvæsenet forventer også, at den pro-
jekterede sejladsovervågning i Øresund, som
Farvandsvæsenet samarbejder med svenske
myndigheder om, i tilstrækkelig grad vil
kunne erstatte de oplysninger, som fyrperso-
nalet indsamler i dag.
Sydfrakommende skibe i området, nogle med
en længde på over 200 meter og med måske
kun 20 – 30 centimeter under kølen, kan ikke
få det optimale tilløb op i den cirka 300
meter brede Drogden Rende. Derfor kan

Drogden Fyrs placering, som en slags rund-
kørsel foran de smalle render, indirekte forår -
sage skibskollisioner eller grundstødninger,
som igen kan resultere i olieforurening af
kysterne.
Ved Øresundsforbindelsens etablering blev

Drogden Rendes forløb
ændret en smule. Det
bevirkede, at det oprinde-
lige design med Ndr. Røse
Fyr som sigtepunkt i den
nordlige ende og Drogden
Fyr i den sydlige ende
ikke eksisterer mere.
Fyrene og sejlrenden står
ikke længere over-ét. Den
gang var tanken, at hvis is
i Øresund flyttede rundt
på den flydende afmærk-
ning, kunne man stadig
sejle i fyrenes sigtelinie.

Elektroniken tager over.
Desuden har elektroniske navigationshjælpe-
midler, som GPS og radar, gjort skibene min-
dre afhængige af Drogden Fyrs blinkende
lanterne og af det nu forældede radiofyr, som
fyret også har været udstyret med.
Drogden Fyr har blinket til de søfarende fra
sin position i Køge Bugt, 6 kilometer sydøst
for Dragør, siden 1937, hvor det afløste et
fyrskib. 

Slut med bemandede søfyr
Drogden Fyr er Danmarks eneste bemandede
søfyr. Fyrpassernes opgave er primært at
overvåge skibstrafikken i området. Med ned-
læggelsen af fyret er en epoke inden for fyr-
skibe og bemandede søfyr slut.
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Drogden fyr. Foto Farvandsvæsenet


