Sletterhage Fyr
Sletterhage Fyr på sydspidsen af Helgenæs blev oprindelig opført i 1872, men det nuværende
fyrtårn er fra 1894. Det første tårn stod 300 meter øst for det nuværende og blev opført af Århus
Kommune. Det nuværende er et rundt hvidt betontårn, der er 16 meter højt. Det blev opført af
staten.
Oprindeligt var fyrets lampe momentvis dækket af persienner, hvis bevægelser styredes af et
urværk, der blev trukket op hver fjerde time. Det gav et blinkende lys ud over Århusbugten. I 1984
blev fyret fuldt automatiseret og uden betjening, men det fungerer stadigvæk som pejlemærke for
skibstrafikken. Der er meget stor vanddybde ud for Sletterhage, og Molsfærgerne og andre skibe
til og fra Århus passerer meget tæt på kysten – et flot syn.
Fyret gav anledning til en større debat, da Farvandsvæsnet solgte fyret med omgivelser til private i
2005. Køberne indrettede fyrmesterboligen til helårsbeboelse og maskinhuset ved fyret til
fritidsbolig, og adgangen til tårnet blev spærret af.
Det vakte vrede blandt de mange besøgende på Sletterhage og i den lokale
Naturfredningsforening. Efter klager bl.a. fra Naturfredningsforeningen afgjorde
Naturklagenævnet med henvisning til naturbeskyttelsesloven, at fritidsboligen trods tilladelser fra
kommune og amt var ulovlig.
Det gav anledning til en byttehandel mellem ejerne og Naturstyrelsen i 2008, hvorefter fyrtårn og
maskinhus igen blev offentlig ejendom. Hegnet omkring fyret blev fjernet, og der blev dannet en
venneforening, der sørger for offentlig adgang til fyret og den udstilling om dets historie, der er
indrettet i det.
Siden 2010 har man kunnet komme op i tårnet på nærmere angivne tidspunkter, og der er
indrettet et madpakkerum og toiletter i en bygning ved siden af fyret. Det sidste par somre har der
været en mobil iskiosk stationeret på pladsen ved fyret i weekenderne. Der er omkring 80.000
besøgende på Sletterhage hvert år.
Der er rige muligheder for naturoplevelser og vandreture med udgangspunkt i Sletterhage. Især
vandreturen langs stranden mod øst til Tyskertårnet og Lushage er populær. Vest for tårnet ses
endnu rester af det anlæg, der i sin tid anvendtes ved grus- og ralgravning på stedet.

Sletterhage Fyr fotograferet september 2010. Forrest bygningen med toiletter og spiserum (til egne medbragte madpakker).
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