Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Aabenraa Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-4-2017 - Plan 1: 28-4-2017

Beliggenhed
Lillebælt, Aabenraa Fjord
55°02,6'N 9°25,7'E - kort 159

fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Aabenraa kommune, består af 3 bassiner, der i retning
fra N mod S er følgende: Nyhavn, Gammelhavn, Sydhavn og
endvidere af Sønderjyllandskajen og Ro/Ro-leje S for Sydhavn og
Tankskibsbro 1 S for Nyhavns E-side samt Tankskibsbro 2 i den
S-lige del af Nyhavn.
S for havnen findes to privatejede lystbådehavne, se Aabenraa Lystbådehavn.
Fra Aabenraa Fjord fører en ca. 1000 m lang og 11 m dyb, gravet
rende til havnen. Rendens bredde er mindst 120 m.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Tørlastskibe: Længde 250 m. Ingen breddebegrænsninger.
Tankskibe: Længde 200 m og dybgang max. 10,8 m. Ingen breddebegrænsninger.

Vandstand
Ingen mærkbar tidevandsforskel. Hård NE- eller E-lig vind kan give
indtil 1,5 m højvande og hård SW-lig vind indtil 1 m lavvande.
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Fartbegrænsning
4 knob.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Sønderjyllandskajen Bag- og Forbåke leder holdt overet (320,2°)
gennem den yderste del af den gravede rende til havnen.
Bagbåken: Ca. 200 m fra forbåken. Grå gittermast med rød trekant
med nedadvendt spids.
Forbåken: Sønderjyllandskajen, Grå gittermast med rød trekant
med opadvendt spids.
Gravemærke Bag- og Forbåke, ca. 150 m E for anlægsbro for
tankskibe, overet i pejling 027°, markerer den E-ligste gravekant
ved anlægsbro for tankskibe. Hvide master med hvidt kryds.
Se i øvrigt plan.

Fyr
Sønderjyllandskajen Bag- og Forfyr leder holdt overet (320,2°)
gennem den yderste del af den gravede rende til havnen. Fyrene
viser grønt lys med isofase.
Nyhavn Bag- og Forfyr leder holdt overet (350,3°) gennem den
inderste del af den gravede rende til havnen. Fyrene viser rødt lys
med isofase. Grå gittermaster.
Gravemærke Bag- og Forfyr, ca. 150 m E for anlægsbro for
tankskibe, overet i pejling 027°, markerer den E-ligste gravekant
ved anlægsbro for tankskibe. Fyrene viser hvidt, fast lys.
Se i øvrigt plan.

Ledninger
S for Aabenraa Lystbådehavn er udlagt en ca. 750 m lang
rørledning. Se plan.

Ankerplads
i Aabenraa Fjord.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
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Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk
Lodsmødesteder i Aabenraa Fjord samt ved Pøls Rev er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Bugserbåd med 450 hk er fast stationeret i havnen. Større
bugserbåde kan bestilles med 24 timers varsel.

Ressourcer
Vand, proviant og olie (bunkers) kan fås.
Aabenraa Havn råder over følgende kraner:
En havnemobilkran for krog- og grabdrift. Max. løfteevne 100 tons.
En havnemobilkran for krog- og grabdrift. Max. løfteevne 80 tons.
En lossemaskine for krog- og grabdrift. Max. løfteevne 9 tons.
Endvidere råder Aabenraa Havn over lossetragt og læssemaskiner.
I privat eje forefindes et cementlosseanlæg.
På tankskibsbroerne findes rørledninger for olie, melasse og kemikalier.
Ro-Ro anlæg S for Sønderjyllandskaj.
Desuden forefindes maskinværksted.
Bedding.

Havnekontor
Telefon 74 62 25 14
Telefax 74 62 31 43
VHF kanal 16
E-mail: port@aabenraakom.dk
Hjemmeside: www.aabenraaport.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning

Havneområde
Se plan.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Aabenraa Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-1-2013 - Plan 1: 28-4-2017

Beliggenhed
Lillebælt, Aabenraa Fjord
55°02,2'N 9°25,5'E - kort 159

fotograferet august 2015

Havnen
er beliggende umiddelbart S for Aabenraa Havn. Broerne S for
indsejlingen ejes af Aabenraa Sejl Club og broerne N for
indsejlingen af Aabenraa Båd Club A.m.b.a.

Dybder
Dybden i indsejlingen 3,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,4 m.

Vandstand
Se Aabenraa Havn.

Fartbegrænsning
3 knob.

Fyr
Se plan. Molehovederne er facadebelyst.
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Ressourcer
Adgang til telefax. En mobil 14-tons kran. Slæbested i S-lige del
(max. 400 kg). Værft, dok og bedding. Dykkerklub. Busforbindelse
800 m. Apotek, bank og turistinformation 1500 m. Campingplads,
frisør og posthus 2 km.

Havnekontor
Telefon 74 62 39 82 (N-lige broer)
Telefon 74 62 89 85 / 40 42 33 46 (S-lige broer) (Juni-september,
mandag-fredag, kl. 0800-0900 og 1500-1700)
Telefax 74 63 12 11
E-post: asc@email.dk
Hjemmeside: www.aabenraa-sejlclub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 2015

Side 3

Opdateret: 28-4-2017

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Aalborg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 12-1-2018 - Plan 1: 15-6-2011

Beliggenhed
Limfjorden
57°03,1'N 9°56,4'E - kort 107

Tunnelbassinet - fotograferet juli 2012

Havnen
1. Aalborg Centralhavn
a. Lystbådehavnene Marina Fjordpark, Skudehavnen, Vestre
Bådehavn som ejes og administreres af Aalborg Kommune.
Umiddelbart øst for Marina Fjordparken et færgeleje til Egholmfærgen.
B. Havneanlægget ud for Aalborg midtby ejes af Aalborg Kommune
og administreres af Aalborg Havn A/S og består af kajanlæggene
langs Limfjorden fra retning W mod E af følgende: Kajnumrene 4010
- 4061, kajanlæg mellem broerne og kajerne fra Limfjordsbroen til
og med kajanlægget ud for Musikkens hus.
C. Obels kanal kaj 4020 administreres af Aalborg kommune gennem
vagthavende på Limfjordsbroen.
D. Kajnumrene 4062 - 4094 ejes af private aktører og kan ikke
anløbes uden særskilt tilladelse.
E. Aalborg Havn A/S ejer og administrere kajnumrene 4110 - 4120
og som udelukkende kan benyttes til erhvervsmæssigt trafik.
2. Nørresundby
a. Det centrale havneanlæg (kajnummer 3011) består på N-siden af
et kajanlæg langs Limfjorden og Nørresundby Lystbådehavn W for
Limfjordsbroen som ejes og administreres af Aalborg kommune.
B. Kajen og pieren umiddelbart E for Limfjordsbroen (kajnummer
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3012) er privat ejet og kan ikke anløbes af skibe på grund af en
gangbro, som er påmonteret kajen rundt langs pieren.
C. Kajnumrene 3013 - 3017 ejes og administreres af Aalborg Havn
A/S og benyttes fortrinsvis til erhvervsmæssig trafik.
3. Aalborg Østhavn
a. Aalborg Østhavn er beliggende ca. 5 sm E for Aalborg på
Langeraks S-side. Havneanlægget består af Bulkterminalen,
Containerterminalen og Multiterminalen.

Dybder
Se kort 107.
Dybderne langs kajerne kan, på grund af tilsanding, afvige fra de i
kortet angivne, men vil ved uddybning søges opretholdt. Yderligere
informationer om vanddybde langs kajerne kan indhentes hos havnekontoret.

Største skibe
der kan besejle havnen: Dybgang 9,4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande ved havnen er
0,3 m. Kraftige W-lige vinde gennem længere tid kan give 1,3-1,5
m højvande og E-lige vinde gennem længere tid indtil 0,7 m lavvande.

Strøm
Strømforholdene i Limfjorden er uregelmæssige og følger i stor
udstrækning de fremherskende vinde. W-lige storme giver kraftig
E-gående strøm.

Besejling
Havnen kan besejles fra Kattegat gennem Limfjordens E-lige
indsejling af ethvert skib, der kan gå gennem den mindst 110 m
brede, gravede rende over Hals Barre, hvor dybden ved
middelvandstand er 10,1 m fra Hals E sejlrende og indefter og 10,4
m fra Egense sejlrende og udefter. De angivne dybder og bredder
er på grund af tilsandingstendens omtrentlige, men søges stedse opretholdt.
Fra Nordjyllandsværkets havn går to luftledninger over Limfjorden til
Bredhage. Den fri gennemsejlingshøjde i sejlrenden er 49 m ved
daglig vande.
Opmærksomheden henledes på, at den fremherskende strøm i
Svitringen Rende er N-NE-gående med en fart på op til 2-2,5 knob.
I Limfjorden mellem Hals og Aalborg er dybden 10,1 m ved
middelvandstand i det 100 m brede sejlløb.
Endvidere kan havnen besejles fra Nordsøen gennem Limfjordens
W-lige indløb af ethvert skib, der kan gå gennem Thyborøn Kanal
og Sælhundeholm Løb.
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Bro
Aalborg og Nørresundby forbindes af to broer Limfjordsbroen og
Jernbanebroen over Limfjorden. Broerne er beskrevet særskilt i Den
danske Havnelods.
Klapbro i Obels Kanal.
Fri gennemsejlingsbredde: 6,5 m
Fri gennemsejlingshøjde: 1,6-1,9 m
Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Tunnel
Fra kysten ca. 100 m NE for Tunnelbassinet går en vejtunnel under
Limfjorden til kysten ved Sundby Hage. Ankring over og 200 m på
hver side af tunnellen er forbudt.

Fartbegrænsning
Sejlads må, inden for havnens område, foregå med højst 6 knob, i
bassiner dog med højst 3 knob.
I Obels Kanal må højeste fart ved motor være 3 knob.

Afmærkning
Se kort 107.

Fyr
Den E-lige indsejling er fyrbelyst på hele strækningen mellem Hals
Barre og havnen. Røde gittermaster med rød trekanttopbetegnelse
med hvid midterstribe.
For havnens fyr, se kort 106.

Kabler
Over Limfjorden er udlagt kabler på begge sider af de to broer.
Fra Hestehage går et kabel til Lindholm, kabelbåker på begge kyster.

Ledninger
Kloakledning.
Mellem Nørresundby og Aalborg findes ca. 70 m W for
Jernbanebroen en kloakledning.
Sugeledning.
Ved yderenden af en sugeledning til Aalborg Friluftsbad ved
Hestehage er der i sommermånederne rammet 4 gule pæle, hvoraf
den ene er forsynet med et gult kryds.
Spildevandsledning.
NW for Nordjyllandsværket ligger en spildevandsledning under fjorden.

Ankerplads
SE for Hals Barre fyr (Se kort 122). Opankring på Aalborg Havns
område er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra havnekontoret.

Side 3

Lods
Limfjord Pilot
Aalborg pilot - Thyborøn pilot - Hals pilot
Kontakt information:
Email: 24h@limfjordpilot.dk
Telefon: +45 91 52 88 88
DanPilot
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er
vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en dybgang på 6 m og derover anvende lods ved
passage af strækningen mellem Hals Barre fyr og Aalborg havneområde.
Skibe med en længde (l.o.a.) på 53 m og derover skal anvende lods
ved passage af jernbanebroen over Limfjorden.
Skibe med en dybgang på mere end 3,1 m skal anvende lods ved
passage af de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over
Løgstør Grunde.
Se i øvrigt Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af
lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".
Se også under Særlige bestemmelser.

Bugsering
Bugserselskabet A/S Em.Z. Svitzer forestår bugseringsopgaverne.
Bugserbåden Alba med 14 tons pæletræk ejes af og har station i
Aalborg Havn.

Ressourcer
Diverse kajkraner. El ved enkelte kajanlæg. Ferskvandshydranter er
etableret ved de fleste kajer. Proviant gennem skibshandlere.
Brændstof med tankbiler. Motorværksted. Dykkerassistance.
Affaldsmuligheder efter nærmere aftale med Aalborg Havn.
Flyforbindelser fra Aalborg Lufthavn. Kompasretning kan
arrangeres.
Ved Vestre Bådehavn findes et mindre værft, Niels Mathiesens
Bådeværft A/S med to ophalerbeddinger for fartøjer med hhv. 300
tons og 150 tons deplacement. Mobilkran med løfteevne på 20
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tons. Reparation af såvel erhvervsfartøjer som lystfartøjer udføres.

Havnekontor
Telefon 99 30 15 00 (hovednummer)
Telefon 99 30 15 20 (Trafik & operation/døgnvagt)
VHF kanal 16 (døgnvagt)
E-post: trafik@aalborghavn.dk
Hjemmeside: www.aalborghavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Aalborg Havns område omfatter havneanlæggene Aalborg by,
Nørresundby og i Langerak (Aalborg Østhavn). Nævnte
havneområder administreres af Aalborg Havn A/S.
1. Med senere anførte undtagelser begrænses havnens søområder
mod fjorden af en brudt linie i en afstand af 100 m fra kajflugten
(kystlinien) og forlængelseslinierne for havnens landområders skel.
Aalborg by (kajnumre - se plan)
2. Den nordøstlige grænse er 100 m nordøst og den sydvestlige
grænse er 100 m sydvest for kajanlægget Norden Bro. Nævnte
bolværk er ejet af Mølhomparken A/S. Efter særskilt aftale indgår
det beskrevne havneområde i Aalborg Havn A/S havneområde, og
skibstrafikken til og fra bolværket administreres af Aalborg Havn.
3. Det centrale havneanlæg i Aalborg består af Skudehavnen,
Vestre Bådehavn, fjordbolværket langs Limfjordens sydside, Østre
Havn, Tunnelbassinet og Oliehavnen. Mod vest begrænses
søområdet af Skudehavnens landarealer ved det vestlige skels
forlængelseslinie. Mod nordøst begrænses søområdet ved kaj 4120
af den sydvestlige grænse for Aalborg Portland Havn.
4. Marina Fjordparken og Obels Kanal mellem broerne indgår ikke i
Aalborg Havns søområde, og administreres i stedet af Aalborg Kommune.
Nørresundby (kajnumre - se plan)
Havnens søområde er mod vest Nørresundby Lystbådehavns (også
benævnt Nordre Bådehavn) vestlige skels forlængelse, og mod øst
rækker søområdet 180 m øst for afslutningen af kaj 3017.
Aalborg Østhavn (kajnumre - se kort 107)
Havneområdet består af Bulkterminalen (kaj 8005 - 8007),
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Grønlandshavnen (kaj 8011 - 8013) og Multiterminalen (kaj 8014 8016). Området begrænses mod vest af den nordvestlige
havnegrænse for Bulkterminalen grænsende mod Bladt Industries
område og mod øst af kaj 8016 østlige ende. Søområdets grænse
mod vest er således forlængelsen af kaj 8004 mod nordøst. Fra den
østlige afgrænsning af kaj 8016 rækker søområdet tillige mod øst til
den sydøstlige afgrænsning for det af havnen ejede landområde.
Bassiner m.v. samt andre vandarealer bag fjordbolværkets flugt
indgår i søområdet. Kaj 8004 og arealerne vest herfor ejes af Bladt
Industries A/S, men det fra kaj 8004 beskrevne søområde hører
under og administreres af Aalborg Havn A/S.
Følgende havnefaciliteter er ISPS-certificerede i henhold til SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden:
Aalborg (kajnumre - se plan)
Multigodsterminalen kaj 4110, 4111 og 4113
Oliehavnen kaj 4120
Nørresundby (kajnumre - se plan)
Kaj 3014, 3015 og 3016
Aalborg Østhavn (kajnumre - se kort 107)
Bulkterminalen kaj 8004-8007
Grønlandshavnen kaj 8011-8013
Multiterminalen kaj 8014-8016.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 1. januar 2011 for Aalborg Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser med følgende præciseringer:
Se Afsnit II, § 5. Sejlads i havnen.
Endvidere gælder Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 953 af 18.
december 1991 om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og
Kattegat, hvoraf bl.a. fremgår, at opankring samt slæbning af anker
er forbudt i et 200 m bredt område langs med og på hver side af
Limfjordstunnelen. For skibe, der under anløb af tunnelbassinet i
Aalborg Havn har behov for anvendelse af anker, indskrænkes
forbudsområdet SW for tunnellen dog til 100 m (se bekendtgørelsen
i sin helhed nedenfor).
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Ligeledes gælder de i Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om sejlads
gennem visse broer i danske farvande" anførte bestemmelser.
Opretholdelse af orden.
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne" med følgende præciseringer og tilføjelser til:
Afsnit I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning, § 3. Liggeplads
Lystfartøjer kan, i det omfang pladsforholdene tillader dette, af
havnemyndigheden få anvist liggeplads i op til 24 timer. Herefter
henvises lystfartøjer af havnemyndigheden til lystbådehavnsområderne.
Afsnit I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning, § 5. Sejlads i havnen
Sejlads må, inden for havnens område, foregå med højst 6 knob, i
bassiner dog med højst 3 knob. Overtrædelse af nævnte
fartbegrænsninger, kan retsforfølges efter lov om sikkerhed til søs
lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010.
Al sejlads ind og ud af havnebassiner skal foregå med stor forsigtighed.
Skibe kan i god tid tilkendegive ind- og udsejling af bassinerne ved
afgivelse af lang tone.
Sejlads i havnen med lystfartøjer, motorbåde og gummibåde, må
ikke være til gene for anden trafik. Søvejsreglernes almindelige
vigeregler skal i denne sammenhæng altid overholdes.
Skibe, der skal forlade havnen, forhale eller foretage anden form
for havnemanøvre, skal senest 15 min. før melde dette til havnemyndigheden.
Et skib, der skal forlade havnen, skal oplyse havnemyndigheden om
næste anløbshavn.
Et skib skal, umiddelbart efter at det har forladt sin kajplads,
meddele havnemyndigheden dette.
Skibe, der er i transit forbi Aalborg Havn er ikke omfattet af
ovennævnte sejladsbegrænsninger og der henvises til de øvrige
regler for sejlads i Limfjorden.
Afsnit II. Lastning og losning, § 7. Farligt gods
Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne, bekendtgørelse nr.
1146 af 25. november 2004.
Afsnit II. Lastning og losning, § 9. Øjeblikkelig afgang
For havneområdet i Oliehavnen gælder skærpet
adgangsbegrænsning. Ved et tankskibs ankomst til Oliehavnen skal
slæbetrosser af ikke-brændbart materiale være fastgjort om bord og
affiret til vandoverfladen for og agter fra den side, der vender fra kajen.
Fortøjninger til land skal være af tovværk eller kunststoffer.
I tilfælde af brand i skibe kan disse af havnemyndigheden så vidt
muligt forlanges forhalet til den brandmæssigt set mest
hensigtsmæssige beliggenhed.
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Afsnit III. Skibets reparation, oplægning m.v., § 13. Overfladebehandling
Udenfor værftsområdet er følgende overfladebehandling af skibe
forbudt:
Højtryksspuling med eller uden tilsætning af blæsemiddel.
Sandblæsning med eller uden vandtilsætning.
Sprøjtemaling og metallisering.
Afsnit V. Forskellige ordensbestemmelser, § 24. Aktiviteter som
kræver tilladelse
Røring af maskinen.
Fiskeri og opfiskning eller deponering af materialer.
Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med
vandscootere, og lignende.
Ordensreglementet for havnen trådte i kraft den 1. januar 2010.

Bestemmelser om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat.
For sejlads på Limfjorden mellem Egholm og E-enden af den
gravede rende over Hals Barre har Søfartsstyrelsen udstedt
bekendtgørelse nr. 953 af 18. december 1991:
§ 1. For det omhandlede farvand, der er at anse som et snævert
løb, gælder bestemmelserne i bekendtgørelse om "Regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande", med følgende ændringer og tilføjelser:
1. Det indgående skibs pligt til at vente gælder kun i den gravede
rende over Hals Barre.
2. Udkastning af last, affald, olie m.v. er forbudt.
3. Ankring N for Egense Hage er forbudt i et område, der
begrænses af linjer 500 m på hver side af en linje gennem Hals og
Egense færgelejer. Færger, der mellem Hals Havn og Egense
Færgeleje eller mellem Aalborg og Egholm Færgeleje sejler på tværs
af løbets længderetning, skal afpasse deres sejlads således, at de
ikke bringer sig i en situation, hvor der er fare for sammenstød med
et skib, der sejler i løbets længderetning. Opstår der alligevel fare
for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads i de
internationale søvejsregler.
4. Opankring ud for kajanlæg inden for Aalborg havneområde må
kun finde sted efter indhentet tilladelse fra havnevæsenet over
VHF, kanal 16, eller på telefon 99 30 15 20
(Havnekontor/døgnvagt). Opankring ud for kajanlæg beliggende
uden for Aalborg havneområde skal ske således, at opankrede skibe
ikke er i vejen for trafikken til og fra disse anlæg. Passage af
kajanlæg skal, når der ligger skibe ved anlæggene, ske med
forsigtighed og langsom fart.
5. Skibe, der ligger ved kajanlæg uden for Aalborg havneområde,
skal om natten have dæksbelysningen tændt.
6. Opankring samt slæbning af anker er forbudt i et 200 m bredt
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område langs med og på hver side af Limfjordstunnellen. For skibe,
der under anløb af tunnelbassinet i Aalborg Havn har behov for
anvendelse af anker, indskrænkes forbudsområdet SW for tunnellen
dog til 100 m.
§ 2. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Bestemmelser for gennemsejling af klapbro i Obels Kanal i medfør af
Havnereglement for Obels Kanal.
§ 1. Broen, der deler Obels Kanal i en ydre og en indre del, er
udformet som en dobbeltfløjet klapbro med 6,5 m fri
gennemsejlingsbredde og ved normal vandstand en fri
gennemsejlingshøjde på 1,6-1,9 m under klapperne, når disse er
nedsænket i lukket stilling.

Stk. 2. Broen er afmærket med en hvid aflang plade på begge sider
af den W- og E-lige bropille.
§ 2. Fartøjer, der ønsker at anløbe det inderste bassin i Obels
Kanal, kan forlange broen åbnet inden for broens normale åbningstid:
1. maj - 1. oktober:
tirsdag kl. 0800 - 1000
fredag kl. 0800 - 1000
Åbning uden for normal åbningstid kan kun ske efter forudgående
aftale med bromyndigheden. Broen vil kun blive åbnet for fartøjer,
der ønsker at gøre ophold i den inderste del af bassinet. Afgiften
for passage af broen er indregnet i taksten for havneophold.
Fartøjer, der ønsker broen åbnet, skal rette henvendelse til Trafik
og Veje, Limfjordsbroen brovagt, telefon 98 12 00 35.
§ 3. Når der er truffet aftale om åbning af broen, vil der fra broens
signalmast blive afgivet følgende signaler:
1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. Dette
signal afgives, når broen på grund af den trafik, den tjener,
vejrforholdene, reparationer eller lignende ikke kan passeres.
2) 2 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra N. Passage må ikke finde sted, før signalet
under pkt. 3 afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra N kan
passere broen.
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4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra S. Passage må ikke finde sted, før signalet
under pkt. 5 afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra S kan
passere broen.
§ 4. Broåbningen må kun passeres af ét fartøj ad gangen.
§ 5. Fortøjning ved broen er forbudt. Ligeledes er det forbudt fra
både og fartøjer at bestige broen.
§ 6. Fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig i
nærheden af broen, skal efterkomme de af brovagten givne ordrer.
§ 7. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører bødekrav, hvis
størrelse fastsættes af bromyndigheden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Østre Havn - fotograferet juli 2012

Grønlandshavn - fotograferet juli 2012

Bulkhavn - fotograferet juli 2012
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Færgeleje, færgen til Egholm - fotograferet juli 2013
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Aalborg Portland Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 13-6-2007

Beliggenhed
Limfjorden
57°04,0'N 9°58,3'E - kort 107

fotograferet juli 2012

Havnen
Havneanlægget ejes af Aalborg Portland A/S og består af Kulkajen
og Cementkajen. Umiddelbart N for Kulkajen findes Pontonbroen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe anlægget: Kulkaj: Længde 195 m og dybgang 9,7 m.
Cementkaj: Længde 200 m og dybgang 9,7 m.

Vandstand
Vandstandsforhold, se under Aalborg Havn.

Strøm
Strømforhold, se under Aalborg Havn.

Besejling
Besejlingsforhold, se under Aalborg Havn.
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Fartbegrænsning
Sejlads skal, inden for havnens område, foregå med moderat og
forsvarlig fart, bl.a. således at havneanlæg, skibe eller disses
fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.

Fyr
Den E-lige indsejling er fyrbelyst på hele strækningen mellem Hals
Barre og havnen. Røde gittermaster med rød trekanttopbetegnelse
med hvid midterstribe.

Ankerplads
Ved Hals Barre.

Ankringsforbud
Opankring på Aalborg Portland Havns område er ikke tilladt uden
forudgående tilladelse fra havnekontoret.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk
Lodsmødesteder ved Hals er vist i søkortene.

Lodstvang
På strækningen mellem Hals Barre fyr og Aalborg havneområde, se
under Aalborg Havn.

Bugsering
Se under Aalborg Havn.

Ressourcer
Cementkaj: Stationære lasterør.
Kulkaj: 2 kraner på hhv. 10 og 16/25 tons kran, 3 olieconnections.
Modtagefaciliteter for: Urenset ballastvand, tankrensevand (slop),
olieholdige blandinger med kemikalier, faste rester og slam fra
tankrensninger, olieholdigt lænsevand, slam fra rensning af fuelolie,
lastrumsrester, kabysaffald og andet fast affald.
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Ferskvand kan leveres.

Havnekontor
Telefon 98 77 70 62 (0800-1600)
99 33 79 00 (Vagttelefon)
Telefax 99 33 77 69
E-post: havn@aalborg-portland.dk
Hjemmeside: www.aalborg-portland.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
En brudt linie mod fjorden i afstanden 100 m fra kajflugten
(kystlinien) langs Limfjorden S-side. Den W-lige grænse for
fjordbolværket, sammenfaldende med den SW-lige grænse til
Aalborg Havn. Det N-ligste knækpunkt er på position 57°04,227' N
009°58,465' E og at begrænsningsliniens skæring med kystlinien er
position 57°04,156' N 009°58,655' E.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 8. marts 2004 for Aalborg Portland Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Endvidere gælder Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 953 af 18.
december 1991 om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og
Kattegat, se Særlige bestemmelser under Aalborg Havn.
Opretholdelse af orden.
For overholdelse af orden i Aalborg Portland Havn gælder
"Standardreglement for overholdelse af orden i danske
erhvervshavne", med følgende præciseringer og tilføjelser til:
Afsnit I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning, § 3. Liggeplads
Lystfartøjer.
Det er ikke tilladt at have robåde, sejlbåde eller andre fartøjer
henliggende i Aalborg Portland Havn.
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Afsnit I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning, § 5. Sejlads i havnen
Sejlads skal, inden for havnens område, foregå med moderat og
forsvarlig fart, bl.a. således at havneanlæg, skibe eller disses
fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.
Al sejlads til og fra havnens kajer og broanlæg skal foregå med stor
forsigtighed. Skibe kan i god tid tilkendegive ind- og udsejling af
bassinerne ved afgivelse af en lang tone.
Sejlads i havnene med lystfartøjer skal foregå med forsigtighed og
må ikke være til gene for anden trafik.
Skibe, der skal forlade havnen, forhale eller foretage anden form
for havnemanøvre, skal senest 15 minutter før melde dette til havnekontoret.
Afsnit II. Lastning og losning, § 7. Farligt gods
Skibe med farligt gods om bord skal mindst 24 timer før ankomst
anmelde sådant gods til havnemyndigheden.
I særlige tilfælde kan havnemyndigheden godkende, at anmeldelse
afgives med kortere frist.
Farligt gods skal være pakket, mærket, stuvet, adskilt og sikret
som foreskrevet eller anbefalet i IMDG-koden og i gældende danske
og internationale regler.
Afsnit II. Lastning og losning, § 9. Øjeblikkelig afgang
Ved et tankskibs ankomst med olie skal slæbetrosser af
ikke-brændbart materiale være fastgjort ombord og affiret til
vandoverfladen for og agter fra den side, der vender fra kajen.
Fortøjninger til land skal være af tovværk eller kunstfiber.
I tilfælde af brand i skibe kan disse af havnemyndigheden så vidt
muligt forlanges forhalet til den brandmæssigt set mest
hensigtsmæssige beliggenhed.
Afsnit III. Skibets reparation, oplægning m.v., § 13. Overfladebehandling
Forbudte aktiviteter.
Højtryksspuling med eller uden tilsætning af blæsemiddel.
Sandblæsning med eller uden vandtilsætning.
Sprøjtemaling og metallisering.
Afsnit V. Forskellige ordensbestemmelser, § 24. Aktiviteter som
kræver tilladelse
Røring af maskinen.
Fiskeri og opfiskning eller deponering af materialer.
Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med
vandscootere, og lignende.
Ordensreglementet for havnen trådte i kraft den 3. marts 2004.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Aalborg Skudehavn og Vestre Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-7-2017 - Plan 1: 31-8-2011

Beliggenhed
Limfjorden
57°03,5'N 9°54,0'E - kort 107

fotograferet juli 2012

Havnen
Ejes af Aalborg kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
Der kan besejle havnene:
Skudehavn Sydkaj: Længde 80 m og bredde 15 m.
Vestre Bådehavn: Lystfartøjer, dog max. dybgang 2,3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lig kuling eller voldsommere giver indtil 0,8 m højvande og
perioder med svage E-lige vinde giver indtil 0,4 m lavvande.

Strøm
W-lig kuling eller voldsommere giver ofte kraftig E-gående strøm.
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Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Ressourcer
Campingplads, posthus, apotek og turistbureau 1,5 km.Tog 3 km.

Havnekontor
Telefon 99 30 15 00
Telefax 99 30 15 15
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@aalborghavn.dk
Hjemmeside: www.aalborghavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 31-8-2011
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Aarø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Lillebælt, Årø Sund, Årø W-kyst
55°15,6'N 9°43,8'E - kort 151

fotograferet juli 2001

Havnen
der ejes af Haderslev kommune, består af 2 bassiner samt et færgeleje.

Dybder
Se plan.
Havnen og indsejlingen til denne er tilbøjelig til tilsanding.

Største skibe
der kan besejle havnen: Fiskerfartøjer og lystbåde.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
E-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og W-lige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Strøm
Strømmen i Årø Sund løber uregelmæssigt og kan være så hård, at
besejling er umulig.

Besejling
Oversigten kan være dårlig, så det tilrådes at sejle ganske
langsomt. Indgående trafik skal vente på udgående trafik. Færgen
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har 1. prioritet under alle forhold.

Fartbegrænsning
3 knob.

Fyr
Se plan

Kabler
Ved Aarø Fyr findes et kabelfelt, der strækker sig over sundet til
Årøsund Havn. Kabelbåker på begge kyster.

Ankerplads
umiddelbart N og S for havnen uden for færgens sejlrute.

Ressourcer
Campingplads og bytning af flaskegas 700 m. Slæbested.
Dykkerassistance kan skaffes. Reparationsmuligheder i Årøsund.
Færgeforbindelse til Årøsund.

Havnekontor
Telefon 74 58 49 70
Telefax 74 58 40 59
VHF kanal 16 (kald Aarø Færgen)
E-post: jekh@haderslev.dk
Hjemmeside: www.haderslev.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod N: En ret linie parallel med vejdæmningen i en afstand af 25
m N for dennes midterlinie til skæring med kystlinien.
b) Mod W: En ret linie parallel med dækskærmens N-lige del i en
afstand af 25 m W for denne.
c) Mod S: En ret linie gennem det S-ligste punkt af dækskærmen i
retning retvisende 102,5° til skæring med kystlinien.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Agernæs Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 10-11-2010 - Plan 1: 10-11-2010

Beliggenhed
Lillebælt, Åkrog Bugt
55°12,0'N 9°59,2'E - kort 151

fotograferet juli 2011

Anmærkning
Der er observeret dybder ned til 0,5 m i indsejlingen til havnen.
Dybderne er observeret tæt på ledelinjen W for de to
sideafmærkninger (57º08,640'N 010º25,884'E). Til markering af
stedet er der udlagt 2 røde balloner umiddelbart N for positionen.
Dybden i indsejlingen til havnen er aftaget til 2 m.

Havnen
Havnen, der består af 2 bassiner, ejes af Saltholmsejerlauget.

Dybder
Se plan.
Dybden i indsejlingen er ca. 1,5 m, men varierer som følge af tilsanding.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 7,5 m og dybgang
1,5 m.
Agtpågivenhed må udvises ved besejling i bølgegang.
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Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m. Nog E-lig storm kan give indtil 1,4 m højvande og W- og SW-lig
storm indtil 1,2 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles i dagslys.
Agtpågivenhed må udvises ved anløb, idet dybdeforringelser kan
forekomme i indsejlingen på grund af tilsanding.

Ressourcer
Jollerampe. Max tryk 2 x 35 tons ved søsætning/optagning over kaj.

Havnekontor
Telefon 23 29 43 04 (tirsdag og torsdag kl. 1330-1500)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Agersø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 26-6-2013 - Plan 1: 17-11-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Agersø Sund, Agersø E-kyst
55°12,6'N 11°11,9'E - kort 143

fotograferet maj 1997

Havnen
består regnet fra N af færgehavn, fiskerihavn og lystbådehavn.
Færgehavnen og fiskerihavnen ejes af Slagelse Kommune.
Lystbådehavnen ejes af Fonden for Agersø Lystbådehavn.
Færgehavnen er kun til brug for færgefarten til Stigsnæs, og ingen
andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte færgehavnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 8 m og dybgang 2,8 m.
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Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
NE-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,2
m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
En hvid stage med topbetegnelsen en rød kugle ca. 0,2 sm E for
havneindløbet vejleder ved anduvningen.

Fyr
Se plan.

Kabler
Fra et punkt ca. 500 m N for havnen går kabel til Stigsnæs.

Ankerplads
100 m S for havnen.

Ankringsforbud
i havnen.

Ressourcer
En 6-tons kran. Mobilt anlæg for tømning af holdingtanke. Apotek
(håndkøb), købmand, gas og turistinformation 600 m. Kro 800 m.
Campingplads 900 m.

Havnekontor
Telefon 21 48 61 85 (kl. 0800-1600)
Telefax 58 19 80 17

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til Agersø Havn hørende søområde består af færgehavnens
bassin afgrænset mod søen af en ret linie mellem hovederne på
dækmolerne samt fiskerihavnens bassin afgrænset mod søen af en
ret linie mellem hovederne på dækmolerne og afgrænset mod
lystbådehavnens bassin af en ret linie fra enden af
lystbådehavnens N-ligste bro til dækmolen E herfor.
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Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 25. juli 2003 for Agersø Havn)
For Agersø Lystbådehavn gælder udover Ordensreglement for
Agersø Havn særlige ordensbestemmelser.
Færgehavnen er kun til brug for færgefarten til Stigsnæs, og ingen
andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte færgehavnen.
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Agger Færgeleje
Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Limfjorden, Thyborøn Kanal, Langholm Løb, Agger Tange S
56°42,1'N 8°14,8'E - kort 108

fotograferet juli 2000

Anmærkning
Indtil videre udføres anlægsarbejde i havnen.
Arbejdet udføres fra land og fra flåder, samt fra fartøjerne »Helle
Saj« (OWHZ) og »Jette Saj« (OUVS) der begge kan kontaktes på
VHF kanal 12, 16 og 68.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
er kun til brug for færgefarten Thyborøn-Agger og ingen andre
fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Agger Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 31-3-2017 - Plan 1: 31-3-2017

Beliggenhed
Limfjorden, Nissum Bredning, Krik Vig
56°46,7'N 8°15,4'E - kort 108

fotograferet august 2016

Havnen
der ejes af Thisted Kommune, består af en N-lig pier og en S-lig
pier samt en bådebro

Dybder
Dybden i indsejlingen 3,0 m og ved S-lige Pier 3,1 m, ved N-lige
Pier 3,1 m og ved Bådebro 1,7 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 6,2 m og dybgang
3,0 m. 150-tons skibe kan besejle havnen.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vinde mellem SW og W kan give indtil 1,0 m højvande og vinde
mellem N og SE indtil 0,5 m lavvande.
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Fartbegrænsning
Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart ligesom der
skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer og
disses fortøjninger.
Maksimumsfart i havnebassin er mindste styrefart.

Afmærkning
Den gravede rende er afmærket på begge sider.

Fyr
Ledefyr. To fyr, der viser rødt, fast lys og med
trekanttopbetegnelse. Holdt overet i pejling 298° leder fyrene ind
gennem indsejlingsrenden til havnen. Havnens pier og broer er
belyst om natten.

Ressourcer
Skibsværft med bedding på til 200 tons. Slæbested i den NE-lig del
af havnen. Proviant, benzin og cykeludlejning 1 km.

Havnekontor
Telefon: 20 88 11 38 (havnefoged)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er afgrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater:
1) 56°46,568'N, 08°15,283'E, W-lig mole
2)56°46,541'N, 08°15,317'E, E-lig mole
Se i øvrigt plan.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 31-3-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Aggersund Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-5-2015 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Limfjorden, Aggersund
57°00,0'N 9°17,5'E - kort 105

fotograferet juli 2013

Havnen
består af en 65 m lang kaj, der går vinkelret ud mod SW fra Aggersundbroen.

Dybder
Dybden ved kajen 3,7 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 65 m og dybgang 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,1 m.
W-lige vinde kan give indtil 1,6 m højvande og E-lige vinde indtil
ca. 0,9 m lavvande.

Kabler
Kabelfelt tæt E for Aggersundbroen. Kabelskilte og kabelbåker på
Aggersund S-side.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)

Side 1

Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk

Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er
vist i søkortene.

Lodstvang
Ved passage af Oddesundbroen, Jernbanebroen over Limfjorden
ved Aalborg samt de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og
over Løgstør Grunde, se Løgstør Havn.

Ressourcer
Mobilkran

Havnekontor
Telefon 23 48 41 18 (Løgstør Havn)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Limfjorden, Aggersund
56°59,6'N 9°17,3'E - kort 105

fotograferet august 2016

Havnen
Broen, der er privat, ejes af DLG Aggersund Kalkværk og benyttes
til udskibning af kalk.

Dybder
Dybden ved broen 4,0 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 102 m og dybgang 4,0 m. Kajlængde
119 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
W-lige vinde giver højvande og E-lige vinde lavvande.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
Side 1

VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk

Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er
vist i søkortene.

Lodstvang
Ved passage af Oddesundbroen, Jernbanebroen over Limfjorden
ved Aalborg samt de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og
over Løgstør Grunde, se Løgstør Havn.

Ressourcer
Losseanlæg (snegl og gravko).

Havnekontor
Telefon 98 67 16 99
Telefax 98 67 14 16

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Akzo Nobel Salt A/S Anlægskaj
Sidste opdateringer • Tekst: 10-10-2012 - Plan 1: 27-5-2009

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
55°43,0'N 10°00,8'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
Anlægskajen ejes af Akzo Nobel Salt A/S og benyttes til udskibning
af salt.

Dybder
Dybden i indsejlingen og langs brohovedet er 5,7 m.

Største skibe
der kan besejle anlægskajen: Længde 100 m, bredde 13,5 m og
dybgang 5,1 m.

Vandstand
Der er ingen væsentlig tidevandsforskel. W-lige vinde giver
højvande og E-lige vinde lavvande.
Side 1

Besejling
Da der på E-siden af molehovedet findes et kølevandsindtag,
anløbes kajen, hvor det er muligt, fra W.
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.

Ankerplads
i nærheden af havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en længde (l.o.a.) på 60 m og derover henholdsvis
skibe med en dybgang på 3,5 meter og derover anvende lods ved
sejlads på Mariager Fjord.
Den største dybgang for skibe, der anløber Mariager Fjord, er 5,10
m. Skibe med maksimal dybgang kan kun påregne lodsning ved
daglig vande eller derover. Natsejlads finder normalt sted med skibe
på indtil ca. 1500 tons dødvægt og som er udstyret med lyskaster.

Bugsering
Bugserbåd benyttes også som isbryder, men bugserassistance er
ikke nødvendig under normale forhold.

Ressourcer
Miljøstation. Alle dagligvarer ca. 2 km.

Havnekontor
Telefon 96 68 78 88 (mandag-torsdag kl. 0800-1600, fredag kl. 0800-1530)
Telefax 96 68 78 70
E-post: mariager@akzonobelsalt.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12

Side 2

Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Allinge Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-7-2017 - Plan 1: 13-10-2010

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm NE-kyst
55°16,7'N 14°48,1'E - kort 189

fotograferet juli 2006

Havnen
der ejes af Bornholms Regionskommune, består af Yderhavn og
Inderhavn mellem hvilke, der er en port, som gør det muligt at ligge
i Inderhavnen selv med pålandsstorm.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle Yderhavnen: Længde 60-65 m, bredde 11,5 m og
dybgang 3,7 m. Inderhavnen: Længde 50 m, bredde 8,5 m og
dybgang 3,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Nog NE-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SW-lig vind indtil
1,0 m lavvande.

Besejling
I sommerhalvåret kan indløbet på visse tidspunkter af dagen være
spærret af rutebåde.

Side 1

Trafiksignal.
Et trafiksignal (advarselsfyr) tændes, når havnen ikke kan besejles.
Signalet består af 3 røde, faste lys lodret over hinanden. Om
dagen hejses tillige en sort kugle ved siden af de røde lys.

Fartbegrænsning
Se Særlige bestemmelser.

Ressourcer
Benzin. Diesel 500 m. Camping 2 km. Færge til Christiansø og Simrishamn.

Havnekontor
Telefon 56 92 23 28
Telefax 56 48 00 85
VHF 16 - 13 og 12

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt en ret linje fra Nordkajs SE-lige hjørne (55°16,732'N
014°48,198'E) til bølgebryderens hoved (55°16,720'N
014°48,149'E). Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Allinge
Havn af 23. september 2010)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til
enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse
om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med følgende præcisering:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med
hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser,
dog således at fartøjets styre / manøvredygtighed bevares.
I mangel af opslåede fartgrænser med så lav
hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der
skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse
af havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement
for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Side 2
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Als Odde Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 18-6-2014 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°42,3'N 10°19,7'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
Broen, der ejes af Fjordudvalget for Mariager Fjord, består af en 20
m lang betonbro med et 10,5 m langt og 7,5 m bredt molehoved. 5
m E for molehovedet er en fortøjningspullert. Pullert og molehoved
er forbundet med en bro.
Als Odde Bro benyttes til station for lodsbåd og som nødhavn for
fiskerbåde m.v.

Dybder
Dybden ved brohovedet er 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
NE-lig vind giver indtil 1,0 m højvande.

Side 1

Fartbegrænsning
7 knob.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Amtoft Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-11-2011 - Plan 1: 7-10-2015

Beliggenhed
Limfjorden, Løgstør Bredning, Hannæs S-side
57°00,3'N 8°56,6'E - kort 109

fotograferet juli 2013

Havnen
der ejes af Amtoft Lystbådelaug og Amtoft Havn S/I, består af et
ca. 75 m bredt bassin, der beskyttes af en ca. 250 m lang W-mole,
en ca. 150 m lang E-mole og en ca. 80 m lang S-mole vinkelret på W-molen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 4,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1-0,2 m.
W-lige vinde giver indtil 0,5 m højvande og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat, men kan være vanskelig at
besejle under pålandsstorm.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Ressourcer
Diesel og olie. En 200 kg mastekran. Slæbested.

Havnekontor
Telefon 97 99 32 11

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses:
a) Mod E og W af en ret linie parallel med W-molen i 200 m afstand
fra denne.
b) Mod S af en ret linie parallel med W-molens yderside i 25 m
afstand fra denne.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 7-10-2015
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Anholt Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-2-2018 - Plan 1: 23-4-2014

Beliggenhed
Kattegat, Anholt W-pynt
56°42,9'N 11°30,6'E - kort 124

fotograferet maj 1997

Havnen
består af 2 bassiner: Yderhavnsbassin (mod W og N) og
Inderhavnsbassin (mod SE).

Dybder
Se plan.
Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder ikke altid
påregnes at være til stede i indsejlingen eller overalt i bassinerne.
Specielt vil dybden ved og omkring molehovederne, dog særligt
omkring det søndre molehoved, ofte være mindre end 3,7 m som
følge af den S-fra kommende sandvandring.
I vinklen mellem retningerne 292° og 310° fra havnemundingen er
dybden normalt ikke under 4,2 m.

Side 1

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind-, strøm- og
bølgeforhold samt af de øjeblikkelige vandstands- og dybdeforhold.
Under gunstige forhold er det største skib, der kan besejle havnen:
Længde 75 m, bredde 15 m og dybgang 3,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
W-lige storme kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige storme indtil
0,8 m lavvande.

Strøm
Strømmen løber uden for havnemundingen på tværs af denne og
næsten altid N-gående. Efter storme fra NW og N med stærkt
højvande kan strømmen dog være S-gående.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Opmærksomheden
henledes på, at større lystfartøjer i visse tilfælde vil blive anvist
plads i forhavnen.

Fartbegrænsning
Største tilladte fart i havnebassinerne er 3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
i Yderhavn, dog kun efter forud indhentet tilladelse fra havnepersonalet.

Bugsering
Mindre træbåd - 80 hk.

Ressourcer
Beholdningerne af gasolie, petroleum og benzin er begrænsede.
Værksted. Kiosk og restaurant i høj- og ydersæson. Flyforbindelse.
Apotek, posthus og turistinformation 2,5 km.

Havnekontor
Ingen faste åbningstider; havnepersonalet træffes på telefon 86 31
90 08.
E-post: anholt@anholthavn.dk
Telefax 86 31 92 44
I øvrigt henvises til Grenaa Havn (telefon 87 58 76 00).

Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
begrænses af havnens ydermoler.

Særlige bestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Lystfartøjer må ikke opankre eller ligge i området vist på planen,
idet dette skal være friholdt af hensyn til anløb af færge. Endvidere
må lystfartøjer ikke ligge langs det øvrige landbolværk uden særlig
tilladelse fra havnepersonalet.
Forbud mod fiskeri.
Til sikring af den frie og uhindrede sejlads på Anholt Havn forbydes
fiskeri af enhver art inden for et område, der mod E er begrænset
af 2 linier fra vinkelfyret på det N-lige molehoved i pejling retv.
145° og retv. 354°, og som strækker sig 500 m ud fra fyret
(Søfartstyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 8. november 2000 om
forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande).
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Anløbshavnen Amager Strand
Sidste opdateringer • Tekst: 30-9-2015 - Plan 1: 30-9-2015

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55º38,9'N 12º39,0'E - kort 133

fotograferet august 2016

Havnen
ejes af Københavns Kommune og består af et enkelt bassin.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vind
mellem NW og NNE kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lige vinde
indtil 1,0 m lavvande.

Advarsel
Tilsanding langs indermolerne samt sten ved den yderste del af den
svungne mole.

Fartbegrænsning
3 knob.

Side 1

Ressourcer
Vand, café, restaurant og kiosk i sommerperioden.

Havnekontor
Kontakt:
E-post: mail@amager-strand.dk
Hjemmeside: www.amagerstrand.dk

Særlige bestemmelser
Anløbshavnen er en besøgshavn, hvor man kan lægge til og besøge
stranden. Det er ikke tilladt at overnatte i Anløbshavnen, og man
kan ikke få en fast plads.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Arnager Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-5-2003 - Plan 1: 7-10-2015

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm SW-kyst
55°03,1'N 14°46,8'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der er privatejet, består af et lille, firkantet bassin, der ved en 200
m lang bro er forbundet med kysten.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 7 m og dybgang 2,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
E-NE-N-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SSW-SW-W-lig
vind indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen. Skibe, der kommer W-fra,
holder godt klar S af havnen og står gennem Storegab. Ved dårlig
sigt kan man vælge at stå S om afmærkningen på Arnager Rev.
Havnen anløbes herefter fra SE.

Side 1

Skibe, der kommer E-fra, står S om stengrunden Blak. Herefter
holdes NW-over på E-siden af Arnager Rev og mod havnen.

Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning
Arnager Rev er afmærket med en S-kardinaltønde.

Ankerplads
i Arnager Bugt, ca. 300 m E for havnen. Vinde mellem SW og SE
sætter dog en del sø.

Ressourcer
Legeplads og busforbindelse 800 m. Restaurant 1 km. Diesel,
flaskegas og købmand 3 km.

Havnekontor
Telefon 56 97 60 54 / 20 43 60 54
Telefax 56 97 60 54

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Asaa Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 29-9-2017 - Plan 1: 22-12-2017

Beliggenhed
Kattegat, Asaa Rende
57°08,6'N 10°25,7'E - kort 123

fotograferet juni 2016

Anmærkning
Der er observeret dybder ned til 0,5 m i indsejlingen til havnen.
Dybderne er observeret tæt på ledelinjen W for de to
sideafmærkninger (57º08,640'N 010º25,884'E). Der er udlagt to
røde og to grønne blåsere til markering af de læge dybder. Dybden i
renden og indsejlingen til havnen er 2 m.

Havnen
ejes af Asaa Havn.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden, fra den grønne og den røde stage ind
mod havnen, er 2 m. Dybden i havnen er indtil 2 m.
Både N og S for indsejlingsrenden findes læge dybder. Se i øvrigt plan.
Ved kraftig vind fra E-lig til S-lig retning kan tilsanding af
indsejlingsrenden forekomme. Oprensning af indsejlingsrenden
foretages hvert forår.

Side 1

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
W-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og E-lige vinde indtil
0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan anløbes dag og nat i perioden fra maj til september.
Fra anduvningstønden holdes i ledelinjen (258,1°) mod den grønne
og røde stage, som markerer starten af indsejlingsrenden. Derfra
fortsættes i ledelinjen (258,1°) gennem den ca. 300 m lange
indsejlingsrende ind til havnens indløb.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Indsejlingen er i perioden 1/4-15/11 afmærket med 1
anduvningstønde samt 1 grøn og 1 rød stage. Begge stager har
topbetegnelse. Stagerne er udlagt ca. 350 m fra molehovederne.

Båker
Asaa Havn bag- og forbåke leder holdt overet (258,1°) til havnen.
Bagbåke; rød, trekantet flade på mast. Forbåke; rød, trekantet
flade på bygning. Se i øvrigt plan.

Fyr
Asaa Havn bag- og forfyr leder holdt overet (258,1°) til
havneindsejlingen. Fyrene viser fast, hvidt lys, og lyser 45° på
hver side af ledelinjen. Se i øvrigt plan.

Ankerplads
ved havnen.

Ressourcer
Diesel og olie ved kajen. En stationær elektrisk 5-tons kran. Bank,
frisør, campingplads, turistinformation, benzin, bytning af
flaskegas, proviant, busforbindelse og posthus 1,2 km. Fri
cykeludlejning. Adgang til telefax.

Havnekontor
Telefon 98 85 15 12
E-post: info@asaa-havn.dk
Hjemmeside: www.asaahavn.dk
Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
inklusive badestranden samt af en ret linie mellem yderenderne af
yderhavnens moler.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Askø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 11-2-2015 - Plan 1: 17-11-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Askø SW-pynt
54°53,1'N 11°29,0'E - kort 160

fotograferet juli 2014

Havnen
der ejes af Lolland kommune, består af et færgeleje samt en bådehavn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Nog NE-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande, S- og SE-lige vinde
indtil 1,5 m lavvande.

Strøm
SE-lig kuling kan give ret stærk W-gående strøm ved indsejlingen.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat.
Fra en position i Lindholm Dyb umiddelbart NW for begyndelsen af
renden ind til Bandholm holdes ENE-over (067,5°) indtil ca. 0,2 sm
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ret S af havnen, idet man passerer mellem Konemades Hage og
Askø Kirkegrund. Herefter fortsættes N-over til havneindløbet.

Fyr
Se plan.

Kabler
Ca. 150 m W for havnen går kabler til kysten NE for Reersnæs på
Lolland; kabelbåker på begge kyster.

Ankringsforbud
Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i
nærheden af det i kortet angivne kabelfelt.

Ressourcer
En mastekran max. 3 tons. Købmand 2 km. Færgeforbindelse til Bandholm.

Havnekontor
Telefon 51 64 79 68
E-post: kommunalehavne@lolland.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende
værker samt af en ret linje mellem molehovederne, jævnfør
nedenstående koordinater.
1) E-mole 54º53,036717'N 011º29,005467'E
2) W-mole 54º53,034800'N 011º28,978217'E.
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Askø Havn af 22. marts 2012)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Proviantering

Transport og Kommunikation
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Asnæsværkets Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 26-1-2018

Beliggenhed
Storebælt, Kalundborg Fjord
55°39,9'N 11°04,6'E - kort 145

fotograferet august 2004

Anmærkning
1: Havnen er opdelt i to selvstændige havne benævnt
Asnæsværkets Havn og Asnæs Olieterminal.
Det til Asnæs Olieterminal hørende søområde ligger omkring Oliekaj.
Asnæs Olieterminal ejes af Inter Terminal AOT ApS.
Når nye ordensreglementer træder i kraft, vil forholdet blive vist.
2: Indtil videre er dybden langs siderne af Kalundborgs afmærkede
rende 14,5 m.
Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar og passere i midten af renden
3: Indtil videre udføres uddybning syd for indsejlingen.
Arbejdet udføres fra fartøjerne »Optimus« (OH3810), »Sinann«
(OJRU) og »Boann«(OJRT), der alle kan kontaktes på VHF kanal 16.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
Asnæsværkets Havn ejes af Dong Energy A/S og Asnæs Olieterminal
ejes af Inter Terminal AOT ApS.
Havneanlæggene tilhørende DONG Energy består af:
En W-lig kulpier med 14,7 m vanddybde.
En E-lig kulkaj med 9,5 m vanddybde.
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En E-lig askekaj med 6,7 m vanddybde.
Havneanlægget tilhørende Inter Terminal består af:
En oliekaj med 12 m vanddybde.

Dybder
Dybden i den 100 m brede indsejlingsrende er 15 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
For havneanlæggene tilhørende DONG Energy er følgende maksimale
mål gældende:
W-lige kulpier: Længde 290 m og bredde 45 m.
E-lige kulkaj: Længde 200 m.
E-lige askekaj: Længde 120 m.
For havneanlægget tilhørende Inter Terminals er følgende
maksimale mål gældende:
Oliekaj: Længde 300 m og bredde 50 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lig vind kan give indtil 1,3 m højvande og E-lig og SE-lig vind
indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
NE-gående strøm ved W-lige kulpier.

Besejling
Vedrørende lyttevagt m.v., se Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning
Efter forholdene.

Afmærkning
Se plan og kort 145.

Fyr
Asnæsværkets N-lige og S-lige retningsfyr (vinkelfyr) på
NW-hjørnet af kulgården vejleder ved besejling af den 100 m brede
og 15 m dybe sejlrende, der fører ind til 14,7 m området ved
kulpieren. I en 20 m bred sektor omkring rendens centerlinje i
pejling 116,6 vil begge fyr vise hvidt lys. Molerne er facadebelyst.
Se i øvrigt plan.

Ankerplads
på Kalundborg Fjord.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
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Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødestedet ved indsejlingen til Kalundborg Fjord er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Skibe, der anløber havnen første gang skal benytte lods. Skibe, der
bugseres, skal benytte lods. Se også Særlige bestemmelser.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af
lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserassistance kan rekvireres, hvilket anbefales til større skibe.

Ressourcer
Vand. Proviant. Maskinværksted. W-lig kulpier: To kulkraner med
20-tons grab. E-lig kulkaj: To kulkraner med 5-tons grab.
Dykkerassistance. Telefon.

Havnekontor
Asnæsværkets Havn
Telefon 99 55 06 00
Telefax 99 55 06 99
E-post: asvkulhavn@dongenergy.dk
Asnæs Olieterminal
Telefon 58 16 22 03
E-post: operations.asnaes@interterminals.com og dan.hansen@interterminals.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset, som følger:
a) W-begrænsningen er en N-S-gående linie 20 m W for kølevandsudløbet.
b) N-begrænsningen er en E-W-gående linie 12 m N for den gamle
pier med olietankanlæg til det SW-ligste hjørne af Statoils
søområde, som herefter følges til land.
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Særlige bestemmelser
Sejladsregler.
For sejladsen inden for havnens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser med følgende tilføjelse:
Havnen er ikke tilgængelig uden særlig tilladelse fra Energi E 2 A/S
og havnen må kun benyttes til formål vedrørende anlæg og drift af
selskabets kraftværk.

Bekendtgørelse om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af
Kalundborg Havn (Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 21.
september 1978 med senere ændring som følge af
Søfartsstyrelsens udstedelse af bekendtgørelse nr. 621 af 23. juli
2002 (§ 22) indredigeret).
§ 1. For at sikre skibes passage af hinanden bør skibe, der er
udstyret med VHF, under sejlads til og fra havne i Kalundborg
havneområde på strækningen mellem Kalundborg havneområde og
Asnæs NW-Flak etablere lyttevagt på VHF, kanal 16. Under
sejladsen bør skibe over 100 registertons brutto for indgående ved
passage af Asnæs NW-Flak og for udgående umiddelbart efter
afgang fra kaj, på VHF kanal 16 give oplysning om passagen
henholdsvis afgangen.
§ 3. Passage af Statoil Oliepier og Asnæsværkets Havn må, når der
ligger skibe ved de nævnte kajanlæg, kun ske med den til sikker
sejlads og manøvrering nødvendige fart.
§ 4. Lægtring af tankskibe må i Kalundborg Fjord normalt kun finde
sted i et område, der begrænses af en cirkellinie med centrum i
positionen 55°42,0'N 10°59,8'E og med radius 0,3 sm.
§ 5. Tankskibe, der lægtrer, skal føre de i de internationale
søvejsregler foreskrevne lys og signalfigurer for skibe, der er ved at
modtage eller afgive forsyninger.
§ 6. Når tankskibe lægtrer i Kalundborg Fjord, skal andre skibe
passere området med forsigtighed og langsom fart.
§ 7. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af §
6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

Bekendtgørelse om fredning af vandområde ved Asnæsværkets kølevandsudløb
(Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 227 af 30. april 1986).
Af bekendtgørelsen fremgår: I Kalundborg Fjord forbydes al fiskeri
inden for en afstand af 500 m fra Asnæsværkets kølevandsudløb i
månederne november, december, januar, februar og marts. I den
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yderste ca. 180 m lange del af Asnæsværkets udledningskanal, der
står i direkte forbindelse med Kalundborg Fjord, er enhver form for
fiskeri forbudt.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Assens Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-11-2016 - Plan 1: 27-1-2016

Beliggenhed
Lillebælt
55°16,1'N 9°53,1'E - kort 151

Havnen set fra NNW - fotograferet juli 2013

Anmærkning
Syd for Mellemhavn findes dybder på 5,4 m. Fartøjer med en
dybgang på mere end 5 m, der ønsker at sejle S for linjen, skal
kontakte havnen på tlf. 64 71 31 65 eller på VHF kanal 16.

Havnen
der er en kommunal selvstyrehavn, ejes af Assens kommune og
består af Nordlige Havn, Mellemhavn, Sydlige Havn og Assens Marina.
Inden for dækmolen N for marinaen er der en svajeplads på 110 m
bredde. Ankring på svaje-pladsen er forbudt.
Nordlige Havn er reserveret til fragt- og erhvervsskibe.
I Mellemhavnen på kajen mod Gl. Pakhus kan lyst- og charterbåde,
der er for store til Assens Marina, lægge til.
I den inderste del af Mellemhavn findes et færgeleje til Bågøfærgen.
Den Sydlige Havn er reserveret til Assens Værft.
Lystbådehavnen i den SW-lige del af havnen ejes og administreres
af Assens Marina A.m.b.a.

Dybder
Se plan.
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Største skibe
der kan besejle Trafikhavnen: Længde 130 m, bredde 20 m.
der kan besejle Marinaen: Længde 20 m, bredde 5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vind
mellem N og NE kan give indtil 1,5 m højvande og vind mellem SW
og NW indtil 1,6 m lavvande.

Fartbegrænsning
Trafikhavn, 4 knob eller sikker styrefart.
Marina, 3 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Assens Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet i (171,2°) gennem
den gravede rende til havnen.
Bagbåken: I havnens S-lige del. Båke med rød-hvid stribet trekant
med nedadvendt spids.
Forbåken: I havnens S-lige del. Båke med rød-hvid stribet trekant
med opadvendt spids. Se i øvrigt plan.

Fyr
Assens Havn Fyr, på dækmolen. Vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og
grønt lys med formørkelser. Hvid fyrbygning med rødt bælte.
Opmærksomheden henledes på, at fyret kan være vanskeligt at
observere fra søen på grund af stærk baggrundsbelysning.
Assens Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet i (171,2°) gennem
den gravede rende til havnen. Fyrene viser rødt lys med isofase.
W-lige dækmoles hoved, grønt blink, gråt skab. E-lige dækmoles
hoved, rødt blink, jernpæl. Se i øvrigt plan.

Kabler
Kabler, se plan.

Ledninger
I lystbådehavnens E-side er yderenden af en rørledning afmærket
med 1 pæl med krydstopbetegnelse. Se i øvrigt plan.

Ankerplads
N for havnen ved Mariendal findes en god ankerplads i 7,0 m vand.
Opmærksomheden henledes dog på kablet til Bågø.
Tæt ved og parallelt med vandledningen findes et abandonneret kabel.
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Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
En 150 hk-motorbåd til skibe over 110 m længde.

Ressourcer
Trafikhavn
Skibsværft med to flydedokker, en for skibe på indtil 100 x 18,5 m,
og en på indtil 80 x 14 m. To 32-tons mobilkraner.
Dykkerassistance. Benzin 300m. Apotek og posthus 1000 m.
Proviantering 500 m. Vejerbod.
Marina
Svingkran op til 27 tons. Mastekran. Udstyr og serviceværksted.
Slæbested. Tankanlæg med diesel. Proviantering 800 m.

Havnekontor
Trafikhavn
Telefon 64 71 31 65
Telefax 64 71 31 54
VHF kanal 16
E-post: info@assenshavn.dk
Hjemmeside: www.assenshavn.dk
Marina
Telefon 64 71 35 80
Mobiltelefon 21 69 15 67 (havnefoged)
E-post: amba@assens-marina.dk
Hjemmeside: www.assens-marina.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
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Havneområde
Det til Assens Trafikhavn hørende søområde er begrænset af
havnens dækkende værker samt af rette linjer mellem
nedenstående koordinater:
1) 55º16,323783'N 009º53,162017'E (E-lige molehoved)
2) 55º16,328300'N 009º53,101150'E (W-lige molehoved)
3) 55º16,015850'N 009º53,258500'E (Kyst ved gul stage)
4) 55º16,120200'N 009º53,155867'E (Nokken på bådebro)
5) 55º16,204817'N 009º53,137950'E (Ved N-lig grønne tønde)
6) 55º16,200333'N 009º53,049833'E (Kyst ved Søsportscenter).
Det til Assens Marina hørende søområde er begrænset af havnens
værker samt at rette linjer gennem nedenstående koordinater:
1) 55º16,015850'N 009º53,258500'E (Kyst ved gul stage)
2) 55º16,120200'N 009º53,155867'E (Nokken på bådebro)
3) 55º16,204817'N 009º53,137950'E (Ved N-lig grønne tønde)
4) 55º16,200333'N 009º53,049833'E (Kyst ved Søsportscenter).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Assens Havn af 10 november 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne"

(Uddrag af Regulativ for Assens Marina af 19. august 2004)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for marinaens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande"
Ordensbestemmelser.
For så vidt angår det område, der ejes og administreres af Assens
Marina A.m.b.a. gælder "Standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Mellemhavn og Sydlige Havn - fotograferet juli 2013

Marina - fotograferet juli 2013
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Attrup Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 14-1-2015 - Plan 1: 16-3-2018

Beliggenhed
Limfjorden, Brovst Løb
57°02,3'N 9°27,3'E - kort 105

fotograferet august 2004

Havnen
der ejes af Jammerbugt Kommune, er fortrinsvis beregnet for
lystfartøjer og er beskyttet af dækmoler mod E og W.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 2,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang
1,85 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,1 m.
W-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande, og E-lige vinde indtil
0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles både nat og dag, men om natten kun med projektør.
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Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning
Sejlløbet til Attrup Lo W for Middelgrund er afmærket i perioden 1/4-23/10.

Båker
2 båker forsynet med orange trekanttopbetegnelse leder holdt
overet i pejling 027,9° fra Attrup Lo til havnen. Se i øvrigt plan.

Ankerplads
i Attrup Lo.

Ressourcer
En 6-tons kran. Slæbested. Bus og campingplads 500 m.

Havnekontor
Telefon 41 91 11 69

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
ydermoler samt af en ret linie gennem yderenderne af disse moler.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Attrup Havn af 15. maj 2013)
Regler for sejlads
For sejladsen inden for marinaens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Proviantering

Transport og Kommunikation
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Augustenborg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 17-7-2012 - Plan 1: 17-7-2013

Beliggenhed
Lillebælt, Augustenborg Fjord
54°56,6'N 9°52,2'E - kort 155

fotograferet juli 2001

Havnen
der ejes af Sønderborg Kommune, består af det ca. 170 m lange
kajanlæg på N-siden af fjorden samt bådebroerne W for kajen.

Dybder
Dybden i den gravede rende til havnen og ved kajen er 3,0 m. Se i
øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 80 m og bredde 15 m.

Vandstand
Der er ingen tidevandsforskel. NE-lige vinde giver indtil 1,2 m
højvande og NW-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.

Besejling
Større skibes anløb ved kajen anmeldes til havnekontoret på
hverdage 1 døgn i forvejen.
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Fartbegrænsning
4 knob.

Afmærkning
Den gravede rende er afmærket på begge sider.

Ressourcer
Værksted og værft for mindre skibe. Campingplads 1,7 km.

Havnekontor
Nørrebro 1
6400 Sønderborg
Havnemester Finn Hansen.
Tlf.: 74422765
Fax 7443 3019
havnen@sonderborg.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod E: Vejdæmningen mellem havnen og Lillehav.
b) Mod W: En ret linie parallel med vejdæmningen i en afstand af
80 m W for bolværkets W-ligste punkt.
c) Mod N og S: Landgrænserne.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 17-7-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Augustenborg Yachthavn
Sidste opdateringer • Tekst: 17-7-2013 - Plan 1: 17-7-2013

Beliggenhed
Lillebælt, Augustenborg Fjord
54°56,6'N 9°52,3'E - kort 155

fotograferet juli 2001

Havnen
der er privatejet, er beliggende S for Augustenborg og består af de
4 W-ligste N-S-gående bådebroer. Til havnen fører en uddybet og
afmærket sejlrende.

Dybder
I den gravede rende til havnen er dybden 3,0 m. Se i øvrigt plan.
Den W-lige uddybningsgrænse er markeret med 3 grønne bøjer (balloner).

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 22 m og bredde 5 m.

Vandstand
Der er ingen tidevandsforskel. NE-lige vinde kan give indtil 1,2 m
højvande. NW-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Side 1

Afmærkning
Den gravede rende er afmærket på begge sider. Se i øvrigt plan.

Ressourcer
El og vand på broerne. Olie ved beddingsanlæg. Benzin 600 m.
Værft med værksted i havnen. Bedding. En 25-tons travelift, en
20-tons hydraulisk bådvogn og en 1,8-tons mastekran. Dykkerassistance.

Havnekontor
Telefon 74 47 15 62
Telefax 74 47 16 17
E-mail: info@augustenborg-yachthavn.dk
Hjemmeside: www.augustenborg-yachthavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Avedøre Råstofhavn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-5-2007 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Sundet, Køge Bugt
55°36,7'N 12°30,1'E - kort 133

fotograferet juli 2000

Havnen
er en privat havn ejet af NCC - Danmark A/S og udelukkende
forbeholdt firmaets egne skibe og leverandører.

Dybder
Dybden i indsejlingen og selve havnen er ca. 3,5 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 90 m, bredde 12 m og dybgang 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4-0,6 m.
E-SE-lige vinde kan give indtil 0,3-0,4 m højvande og N-NW-W-lige
vinde indtil 0,3 m lavvande.
Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
i det fredede område er 5 knob.

Lods
fra DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 62 50 15 28
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Skibe, der ikke er udrustet med bovthruster eller skibe, der er over
80 m i længde skal benytte bugserbåd.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Avedøreværkets Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-12-2017 - Plan 1: 30-11-2009

Beliggenhed
Sundet, Køge Bugt
55°36,0'N 12°29,0'E - kort 134

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Ørsted A/S og anvendes til losning af kul, olie og træpiller til
værket samt til udskibning af gips og slagger.
Havnen samt den gravede rende, som fører ind til havnen, må kun
benyttes med tilladelse fra Ørsted A/S.

Dybder
Dybden i den ca. 1,5 sm lange og 55 m brede sejlrende er 7 m.
Dybden i havnebassinet 7,0 m. Langs kulkaj dog 7,5 m. Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 125 m og bredde 21 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
Hård SE-lig vind efter omslag fra langvarig W-lig vind kan give indtil
ca. 1,3 m højvande og vedvarende W-lig og NW-lig vind indtil ca.
0,9 m lavvande.

Strøm
E-gående (0,4-0,8 knob) på tværs af sejlrenden i forbindelse med storm.

Afmærkning
Den 55 m brede rende er afmærket med gule sømærker på hver side
af renden. Ved rendens yderende er udlagt en gul/sort lystønde
med S-topbetegnelse.

Fyr
2 vinkelfyr leder gennem renden til havnen. I en 20 m bred linie
omkring sejlrendens centerlinie i pejling 355° vil begge fyr vise
hvidt lys. E for den hvide linie vil det E-lige vinkelfyr vise grønt lys,
mens det W-lige vinkelfyr fortsat viser hvidt lys. W for den hvide
linie vil det W-lige vinkelfyr vise rødt lys, mens det E-lige fyr
fortsat viser hvidt lys. Ca. 120 m fra havneindsejlingen vil bredden
af linien, hvor begge fyr samtidigt viser hvidt lys, indsnævres gradvis.
Fyr på W-molens hoved. Se plan.

Kabler
Kabel fra kulkaj til bølgebryderen, se plan.

Lods
fra DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 62 50 15 28
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover skal anvende
lods ved ankomst til og afgang fra Avedøreværkets Havn.
2) Teksten i 1) finder ikke anvendelse på skibe med en længde
(l.o.a. ) på op til 100 m, som er udstyret med bovpropel og
tilstrækkelig maskinkraft, og som ikke er omfattet af lodslovens § 4.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods", "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Side 2

Ressourcer
Bunkering fra lastbil. Anlæg til losning af Kul/træpiller 800 tons/timer
samt svingkran med grab 500 ton/time.

Havnekontor
Telefon 99 55 21 96 og 99 55 88 17
VHF kanal 14

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består af den 2500 m lange
gravede indsejlingsrende samt det inden for de ydre havneværker
beliggende vandareal, som mod E er begrænset af en ret linie
mellem bølgebryderens E-lige ende og land.
I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring
har Avedøreværkets Havn etableret sikrede havnefaciliteter.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havneregulativ af 22. februar 2007 for Avedøreværkets Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden i Avedøreværkets Havn gælder
"Standardreglement for overholdelse af orden i danske
erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Der skal udvises forsigtighed med kraftig brug af skruen i den N-lige
ende af bassinet mellem Olie- og Gipskaj, idet kraftværkets
kølevandsindtag er placeret her. Anvendelse af dette bassin skal
aftales med havnen.

Side 3

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 30-11-2009
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Avernakø Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 26-2-2014 - Plan 1: 19-12-2012

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Avernakø N-pynt
55°02,4'N 10°15,1'E - kort 152

fotograferet juli 2013

Havnen
der ejes af Fonden for Avernakø Bådehavn, består af 2 bassiner.
Ca. 100 m W for havnen ligger Avernakø Anløbsbro, der ejes af
Faaborg kommune og består af et brohoved med færgeleje. Broen
er kun til brug for færgefarten.

Dybder
Bådehavn
Se plan.
Anløbsbro
Dybden i færgelejet er 4,5 m.
Der er tilbøjelighed til tilsanding på begge sider af broen, specielt
på W-siden.

Største skibe
der kan besejle bådehavnen: Længde 13-14 m, dybgang 2,4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Vinde mellem N og E kan give indtil 1,3 m højvande og vinde mellem
Side 1

SW og W kan give indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen er anlagt på Avernakø N-pynt. Fra pynten skyder en
sandhage, Avernakø Trille, sig NE ud. Grunden rundt Trillen er stejlt
affaldende. Skibe, der kommer W-fra, holder ret E-over (ca. 200
m) efter passage af den grønne spidstønde N for Trillen. Havnen
anløbes herefter fra NE.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Avernakø Trille er på N-siden afmærket med en grøn spidstønde. SE
for denne er udlagt en grøn stage, hvorfra havnen kan anløbes.

Fyr
Se plan.

Kabler
Se plan. Kablet er afmærket med kabelbåker.

Ankerplads
Mindre skibe kan ankre på E-siden af Avernakø Trille. Ankerpladsen,
der pga. den stejlt affaldende grund er tæt under land, kan ved
vindspring, når vinden bliver pålandsvind, være farlig.

Ressourcer
Benzin, diesel, bytning af flaskegas, grillbar, cykeludlejning og
købmand 1,5 km. Værksted 3 km. Primitiv campingplads.

Havnekontor
Telefon 40 10 99 90
Hjemmeside: www.avernakohavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Avernakø Bådehavn
Det til havnen hørende søområde begrænses mod N af mole, mod S
af strand og mod E og W af moler.
Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bagenkop Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-1-2014 - Plan 1: 9-12-2015

Beliggenhed
Østersøen, Marstal Bugt, Langeland SW-kyst
54°45,1'N 10°40,4'E - kort 195

fotograferet juli 2014

Havnen
der ejes af Langeland kommune, består af Bassin I og II
(fiskerihavnsbassiner), Bassin III (både- og fiskerihavnsbassin)
samt Bassin IV med færgeleje.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 10 m og dybgang
indtil 3,5 m.

Vandstand
NE-lig storm kan i ekstreme tilfælde give indtil 1,0 m højvande og
SW-lig storm indtil 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning
2 knob i havnen.

Side 1

Afmærkning
Ca. 0,4 sm N for havnen er udlagt en gul fortøjningstønde.

Fyr
Se plan. Yderste molehoveder er facadebelyst.

Lods
Kendtmand, som kan lodse ind i havnen.

Ressourcer
I Bassin II findes ophalerbeddinger for langkølet både indtil 80 tons
egenvægt. En 5-tons mastekran.

Havnekontor
Tlf. 63 51 62 75 (kl. 0800-1200)
VHF kanal 16 og 68
E-post: havnene@langelandkommune.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens ydre
værker og en linie mellem molehovederne for vestre dækmole og
nordre mole.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Bagenkop Havn af 19. april 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bakkerne Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm SW-kyst
55°00,0'N 14°59,4'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der er privat, består af en 1 m høj betonmole bag hvilken både kan
ligge i læ samt af en ca. 80 m lang adgangsbro, der udgår fra land.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er ca. 1,0 m.

Største skibe
der kan anløbe bådehavnen: Længde 7 m, bredde 2,5 m og
dybgang 0,95 m.

Vandstand
Kraftig vind fra NE giver indtil 1 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5
m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen. Da havnen til daglig er fuldt
optaget, bør den kun anløbes i nødstilfælde eller for korte visitter.
Side 1

Afmærkning
En stage, der er udlagt ca. 75 m E for havnen, skal passeres E og
N om.

Fyr
E for havnen en ledefyrlinie. Hvidt, fast lys. Fyrene leder holdt
overet (011°) E om læmolen (Søndre Mole) og brænder kun, når
både fra havnen er på søen.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Balka Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm SE-kyst
55°02,4'N 15°06,7'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af bådejerne, kan kun bruges af mindre joller.

Dybder
Dybden i indsejlingen er ca. 1 m og varierer meget i bassinerne.

Vandstand
NE- og E-lige vinde giver højvande og S-SW-lige vinde lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen, kan ikke søges med
pålandsstorm og kan stort set kun bruges af hjemmehørende joller.

Ressourcer
Vand og el kan fås efter anmodning. Apotek, bank, brændstof,
campingplads, frisør, proviant, flaskegas, posthus,
skibsproviantering og turistinformation 3 km.

Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Balle Strand Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Bøgestrøm
55°02,0'N 12°08,6'E - kort 161

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af Balle Str. Bådelaug, består af et ca. 40 m langt og 30 m
bredt bassin.

Dybder
Dybden i indsejlingen ca. 0,6 m og i bassinet ca. 1,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 8 m, bredde 2 m og dybgang 0,6 m.

Vandstand
NE-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SW-lig vind indtil 0,5
m lavvande.

Besejling
Bådehavnen kan kun besejles om dagen.

Afmærkning
Ca. 200 m ENE for indsejlingen er udlagt en hvid stage med
topbetegnelsen en rød kugle.

Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Ballebro Jollehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2005 - Plan 1: 23-2-2018

Beliggenhed
Lillebælt, Als Fjord
55°00,0'N 9°40,3'E - kort 159

fotograferet juli 2003

Havnen
Jollehavnen ejes af Sønderborg Kommune og administreres af
Ballebro Bådelaug.
Færgelejet SE for jollehavnen er kun til brug for færgefarten
Hardeshøj-Ballebro, og ingen andre fartøjer (indbefattet
lystfartøjer) må benytte færgelejet.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe jollehavnen: Længde 12 m, bredde 3 m og dybgang
1,7 m.

Fartbegrænsning
2 knob.

Ressourcer
Benzin og diesel 3 km. Busforbindelser og købmand 1,5 km.

Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Ballebro Jollehavn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 23-2-2018
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Ballen Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 15-2-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Samsø Bælt, Samsø E-kyst
55°48,5'N 10°38,7'E - kort 112

fotograferet juni 2017

Havnen
er kun til brug for færgefarten og ingen andre fartøjer (indbefattet
lystfartøjer) må benytte havnen.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Ballen Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-12-2015 - Plan 1: 16-3-2018

Beliggenhed
Kattegat, Samsø Bælt, Samsø E-kyst
55°49,0'N 10°38,4'E - kort 112

fotograferet august 2015

Havnen
der ejes af Samsø kommune, består af en yderhavn med
anlægspladser for de mere dybgående skibe og af den NW for
yderhavnen beliggende gamle havn, der er delt i 2 bassiner.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 85 m og bredde 9 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m om
sommeren og 0,7 m om vinteren.
NW-lig, N-lig og NE-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og
S-SW-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Side 1

Fyr
Se plan.

Ankerplads
N for havnen.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Benzin, diesel og olie. Slæbested. En
500-kg mastekran. Campingplads 2 km.

Havnekontor
Telefon 86 59 12 03 / 30 10 54 65
E-post: aufbp@samsoe.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
Havnens ydre værker og en linie mellem molehovederne for søndre
og nordre mole.

Særlige bestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Ved bro i gamle havns nordre bassin er afmærket pladser for
hjemmehørende både. Rød plade markerer, at pladsen er optaget,
grøn plade at pladsen er ledig, indtil den på pladen anførte dato.
Ved hjemmehørende bådes fravær over tre døgn skal grøn side benyttes.
Inderhavn (gamle havn) benyttes af fiskerbåde og hjemmehørende både.
Søndre mole er primært forbeholdt erhvervsfartøjer. Der skal
almindeligvis vedrørende erhvervsfartøjers liggeplads ved denne
mole gives besked med 1 døgns varsel.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Ballen Færgehavn er 0,5 sm SE fra Ballen Havn. - fotograferet juni 2017

Opdateret: 16-3-2018
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Ballen Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-6-2010 - Plan 1: 8-10-2003

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn
55°02,5'N 10°28,4'E - kort 152

fotograferet juli 2003

Havnen
ejes af Ballen Havneforening og består af et bassin, der mod W, S
og E beskyttes af stenkastningsmoler.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 2,5 m og i bassinet 2,3-1,5 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde ca. 15 m, bredde ca. 4 m og
dybgang ca. 2,3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
Omslag fra hård W-lig vind til hård E-lig vind kan give ca. 1 m
højvande og hård W-lig vind ca. 1 m lavvande.

Fartbegrænsning
Ind- og udsejling skal ske med moderat fart.

Side 1

Fyr
med rødt, fast lys på W-molens hoved. Molehovederne er belyst.

Ankerplads
E og W for havnen, dog skal man være opmærksom på kablet til
Skarø. Kablet er afmærket med båker.

Ressourcer
En 300-kg mastekran. Campingplads 1,5 km. Nødtelefon 112.
Lånecykler 2 stk.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bandholm Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan 1: 6-11-2013

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst
54°50,3'N 11°29,4'E - kort 160

fotograferet juli 2001

Anmærkning
Indtil videre er dele af afmærkningen af Bandholm Rende ikke på
plads og i orden.

Havnen
ejes af Knuthenborg Gods og drives af Blue Water Shipping A/S.
En gravet rende, Bandholm Rende, fører SE over fra Lindholm Dyb
til NNE for Bandholm, hvor den drejer mod SSW, og går tæt E om
Havneø til havnen.

Dybder
Dybden i den gravede rende 5,6 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 120 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er normalt 0,3
m, og vandstanden skifter regelmæssigt hver 6. time. NW-lig og
NE-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande.
Side 1

Besejling
Ståldyb og Lindholm Dyb er ikke fyrbelyst. Bandholm Rende er
fyrbelyst og afmærkningen i renden er forsynet med
refleksmateriale. Mindre skibe med radar og god projektør kan
således besejle havnen om natten under gode vejrforhold.
For Bandholm Rende er det fastsat, at det udgående skib skal
vente på det indgående.

Fartbegrænsning
Skibe skal gå med moderat fart i den gravede rende.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Lindholm Bag- og Forbåke leder holdt overet (313°) gennem
Bandholm Rende fra Lindholm Dyb til knækket E for Hollændergrund.
Bagbåken: Lindholm; øens højeste punkt. Rød pæl med rød trekant
med nedadvendt spids.
Forbåken: Lindholm. Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids.
Bandholm E Bag- og Forbåke leder holdt overet (201°) gennem
Bandholm Rende fra knækket E for Hollændergrund til Havneø.
Bagbåken: Knuthenborg Park. Båke med rød trekant med
nedadvendt spids.
Forbåken: Knuthenborg Park. Båke med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr
Lindholm Bag- og Forfyr viser hvidt lys med isofase. Fyrene leder
holdt overet (313°) gennem Bandholm Rende fra Lindholm Dyb til
knækket E for Hollændergrund.
Bandholm E Bag- og Forfyr viser rødt lys med isofase. Fyrene leder
holdt overet (201°) gennem Bandholm Rende fra knækket E for
Hollændergrund til Havneø.
Bagfyret: Lanterne på taget af Knuthenborg Slot.
Forfyret: På båke i Knuthenborg Park.
Havnefyr på molehovederne, se plan.

Ankerplads
i Lindholm Dyb ca. 3 sm fra havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Side 2

Lodsmødestedet N for Kragenæs Havn er vist i kort 160.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Ressourcer
Brændstof fra tankvogn. To kornlasteanlæg, hver med en kapacitet
på ca. 100 tons. Havnespor.

Havnekontor
Bandholm Havn
c/o
Krinak A/S
Thousigvej 5
4941 Bandholm
Telefon 54 95 80 66
Telefax 54 95 71 66
E-post bandholmhavn@knuthenborg.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består af området inden for
havnens værker samt af sejlrenden fra indsejlingen til Bandholm Rende.

Særlige bestemmelser
Sejladsregler
For sejladsen inden for havnens område samt for den uddybede
rende fra Lindholm Dyb til Bandholm Havn gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser, herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.

Side 3

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2001
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Barakkebro
Sidste opdateringer • Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016

Beliggenhed
Sundet, Saltholm NW-kyst
55°40,0'N 12°44,5'E - kort 133

fotograferet august 2015

Havnen
Havnen, der består af 2 bassiner, ejes af Saltholmsejerlauget.

Dybder
Dybden i sejlrenden til havnen er 1,6 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 16 m og bredde 4 m.

Vandstand
NW-NE-lige vinde giver højvande og E-lige vinde lavvande.

Besejling
Havnen kan kun anløbes om dagen.

Fartbegrænsning
3 knob.

Båker
To båker med rød trekanttopbetegnelse holdt overet i pejling 115°
leder gennem den ca. 800 m lange sejlrende. Båkerne er belyste.

Side 1

Fyr
Ledefyr. To fyr på ovennævnte båker, der viser rødt lys med isofase.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Det er ikke tilladt at lægge til på kreaturbådens plads, når denne
ikke er i havn. Det er ligeledes ikke tilladt at lægge til uden på
kreaturbåden, når denne er i havn.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 22-6-2016
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Birkholm Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-10-2015 - Plan 1: 23-2-2018

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Mørkedyb, Birkholm S-kyst
54°55,6'N 10°30,0'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Birkholm I/S, består af et ca. 45 m langt og ca. 40 m
bredt bassin. Til havnen fører en ca. 10 m bred, afmærket sejlrende.

Dybder
i sejlingsrenden og i havnen 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 7 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NNE-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og WSW-lige vinde
indtil 1,0 m lavvande.
Side 1

Afmærkning
Renden er afmærket med 2 pæle med rød topbetegnelse på
W-siden og 2 pæle med grøn topbetegnelse på E-siden.

Kabler
Kabel til Halmø findes ca. 150 m E for havnen.

Ankerplads
W for havnen i læ for E-lige vinde.

Ressourcer
En 500-kg kran. Slæbested. Vand 600 m. Færgeforbindelse
(postbåd) til Marstal.

Havnekontor
Telefon 62 54 17 77

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bisserup Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-3-2017 - Plan 1: 24-3-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt
55°12,0'N 11°29,5'E - kort 160

fotograferet juli 2001

Havnen
ejes af Bisserup Fiskeriforening og Bisserup Sejlklub og består af to bassiner.

Dybder
Dybden i den gravede, ca. 30 m brede indsejlingsrende er 2,5 m, se
i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m og bredde 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
N-lig vind kan give 1,0-1,5 m højvande og SE-SW-lig vind indtil
0,75 m lavvande.

Strøm
Altid ind- og udgående strøm uden på molen, henholdsvis S- og NW-gående.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat, men om natten kun med
stor forsigtighed, da løbet er smalt.

Side 1

Fartbegrænsning
Maks. 3 knob.

Afmærkning
Den gravede rende til havnen er afmærket med 3 røde og 3 grønne
stager i bund med topbetegnelse. Se i øvrigt plan.

Båker
Bisserup Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (011,6°) gennem
sejlrenden til havnen. Pæle med hvide trekanter.

Fyr
Bisserup Havn Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder
holdt overet (011,6°) gennem sejlrenden til havnen.

Ressourcer
Købmand, bytning af flaskegas 500 m. Slæbested. Wi-fi.

Havnekontor
Telefon 25 79 88 20
E-post: oidavidsen@get2net.dk
Hjemmeside: www.bisserupsejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 24-3-2017
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Bjørnø Landingsbro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Faaborg Fjord, Bjørnø NE-kyst
55°04,0'N 10°15,1'E - kort 152

fotograferet juli 2001

Havnen
Broen, der ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og fortrinsvis er
anløbsplads for færgen, er 120 m lang og 4 m bred med et 25 m
langt og 7 m bredt brohoved. Der kan fortøjes på begge sider af
brohovedet og ved yderenden af dette.

Dybder
Dybden ved brohovedet og på begge sider af brohovedet 3,0 m.
Ved broen forekommer ofte tilsanding.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 11 m, bredde 4 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
N-lige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og W-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.

Side 1

Kabler
Ud for broen strækker et kabelfelt sig mod N til Fyn; kabelbåker på Bjørnø.

Ankerplads
ca. 800 m N for broen i 6-8 m vand.

Ressourcer
Reparationsmuligheder og brændstof i Faaborg.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Blans Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-3-2017 - Plan 1: 23-3-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Blans Vig, Lolland N-kyst
54°52,1'N 11°25,9'E - kort 160

fotograferet juli 2012

Havnen
der ejes af Lolland Kommune og administreres af Blans Bådeklub, er
beliggende ved Blans Hoved ca. 2,5 sm NW for Bandholm Havn.
En ca. 200 m lang og 20 m bred, gravet rende fører ind til havnen.

Dybder
Dybden i renden ind til havnen, havneindløbet og i havnen 2,0 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 9-10 m, bredde 2,5-3,0 m og
dybgang 1,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
NW-lig storm giver indtil 1,5 m højvande og SW-lig storm indtil 1,0
m lavvande.

Besejling
Havnen kan med forsigtighed besejles både dag og nat. Havnen er belyst.
Fra den røde og grønne tønde ved begyndelsen af renden ind til
Bandholm holdes ind mod havnen (257°).

Side 1

Fartbegrænsning
Besejling af havnen skal ske med ringe fart og under udvisning af hensynsfuldhed.

Afmærkning
Renden til havnen er afmærket med røde og grønne stager i
sejlsæsonen. 2 større stager ved begyndelsen af renden ind til
havnen vejleder ved anduvningen, herefter følger 8 stager indtil indløbet.

Ankerplads
Der kan ankres med forsigtighed NE for havnen.

Ressourcer
Slæbested. En 600-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 54 78 83 13 / 54 78 90 96
Telefax 54 78 99 96

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater.
1) 54°52.104N 11°25.921E, S-lig mole
2) 54°52.104N 11°25.924E, knækpunk E for S-lig molehoved
3) 54°52.113N 11°25.938E, knækpunk N-lig del af bølgebryder
4) 54°52.121N 11°25.944E, N-lig molehoved
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Blans Havn af 6. marts 2017)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder de af
Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i
visse danske farvande, med følgende tilføjelse og præcisering:
Besejling af havnen skal ske med ringe fart og under udvisning af hensynsfuldhed.
Havnens område og indsejlingen til havnen må ikke benyttes som øvelsesplads.
Opankring i havnens område og i indsejlingen til havnen er ikke tilladt.
Afsejling fra havnen må ikke ske, når anden indadgående båd kan
blive generet deraf.
Motordrevne både har vigepligt for robåde og sejlbåde.
Fortøjede både må ikke røre deres maskiner.

Side 2
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Proviantering
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Boderne Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-3-2018 - Plan 1: 23-3-2018

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm SW-kyst
55°01,3'N 14°54,3'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Havneforeningen Boderne af 1866, er beliggende ca. 1
sm WNW for Raghammer Odde.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 1 m. Som følge af sandvandring kan de
opgivne dybder ikke altid påregnes at være til stede foran havnen
eller overalt i havnebassinerne. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 10 m og bredde 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
NE-lig vind kan give indtil 1 m højvande og kraftige vinde fra W-SW
indtil 1 m lavvande.

Side 1

Fyr
På S-lige dækmole et fyr, der viser rødt, fast lys. Mast.

Ressourcer
Værksted 300 m.

Havnekontor
Telefon: 61 68 50 02 (havnefoged)
E-post: fridrik.adams@gmail.com
Hjemmeside: www.bodernehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses mod S, E og W af dækmolen.
Havnen består af Yderbassin og Inderbassin.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Boelsbro Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 26-1-2018

Beliggenhed
Kattegat, Odense Fjord
55°28,5'N 10°33,5'E - kort 115

Sejlrenden til havnen er omlagt i 2016, se plan - fotograferet maj 1997

Havnen
Bådehavnen, der ejes af Kerteminde Kommune, består af et ca. 50
m langt og 30 m bredt bassin.
En afmærket, ca. 600 m lang og ca. 10 m bred sejlrende fører til havnen.

Dybder
Dybden i sejlrenden til havnen er 2 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 8 m og bredde 3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S- og SE-lige vinde
indtil 0,75 m lavvande.
Side 1

Strøm
Ingen strøm af betydning i og omkring havnen.

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning
Sejlrendens N- og S-lige ende er afmærket med hhv. en grøn og en
rød stage i bund med topbetegnelse. Derudover er sejlrenden
afmærket med fire grønne stager i bund med topbetegnelse.

Båker
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
W for havnen.

Ressourcer
Proviant, brændstof, bus, flaskegas, cafeteria, restaurant og
posthus i Munkerup by (2 km). Bedding.
Nødtelefon i klubhus.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje gennem nedenstående punkter:
1) 55º28,487'N 010º33,531'E (kyst N for forbåke)
2) 55º28,487'N 010º33,482'E (W for forkåbe)
3) 55º28,497'N 010º33,476'E (W-ende af svajebassin)
4) 55º28,505'N 010º33,494'E (W-ende af anløbsbro).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Boelsbro Bådehavn af 31. oktober 2014)
Sejladsregler.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Side 2

Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bogense Havn og Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 19-1-2018 - Plan 1: 21-12-2016

Beliggenhed
Lillebælt
55°34,0'N 10°04,7'E - kort 114 eller 151

fotograferet juli 2013

Havnen
ejes af Bogense kommune. Havnen består af et langt og smalt
bassin med svajeplads ved yderenden for skibe med indtil 47 m
længde samt af en marina.
Til havnen fører en gravet rende, der falder i to dele: Den ydre, der
går E om Holmen, og den indre, der går fra havnemundingen, ca.
250 m mod NNW.

Dybder
i den gravede rende 4 m og i havnen indtil 4 m. Se i øvrigt plan.
Tilsanding kan forekomme i den inderste gravede rende.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 55 m, bredde 10 m og dybgang
3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Med
roligt vejr skifter højvande og lavvande regelmæssigt. Storm fra
NNE kan give indtil 1,6 m højvande og storm fra SSW indtil 1,6 m lavvande.
Side 1

Strøm
Ingen strøm af betydning.

Besejling
Om dagen: Bagfyret med hvid trekant med nedadvendt spids på
tømmerladens NE-gavl holdt overet med forfyret på båken med
hvid trekant med opadvendt spids leder gennem den ydre, gravede
rende E om Holmen i pejling 164,5°.
Om natten: Bagfyret med rødt, fast lys holdt overet med forfyret
med rødt, fast lys leder gennem den ydre, gravede rende E om
Holmen i pejling 164,5°.
Ved indsejling til havnen må havnefyrets hvide fyrvinkel, der viser
tæt E om den grønne spidstønde med topbetegnelse ved W-siden
af den gravede rende, ikke holdes længere end til ca. 300 m fra
havnen, hvorefter der styres i SW-lig retning, indtil havnefyret
viser rødt lys; derpå holdes der ned mod havnen.
W-fra fører et løb til Marinaen. Løbet, der ikke bør benyttes af
fartøjer med en dybgang på over 1,8 m, er afmærket, se Afmærkning.

Fartbegrænsning
Efter forholdene, dog max. 3 knob.

Afmærkning
W-siden af den gravede rende er afmærket med en grøn lystønde,
der viser grønt gruppe-blink, og med en grøn tønde med
topbetegnelse. E-siden af renden er, ca. 180 m 350° fra N-lige
molehoved, afmærket med en rød lysstage, der viser røde blink.
W-fra fører et løb til Marinaen. Løbet, der ikke bør benyttes af
fartøjer med en dybgang på over 1,8 m, er ved yderenden
afmærket med en rød/hvid tønde med rød kugletopbetegnelse
(udlagt 1/4-15/11) og på siderne med henholdsvis en rød og en
grøn tønde med topbetegnelse (udlagt 1/3-15/11).

Fyr
Se plan.
Molehovederne er facadebelyst.

Ankerplads
Der kan ankres W for Holmen.

Ressourcer
Skibsværft med bedding for træ- og jernskibe indtil 50 tons. En
20-tons travelift. Turistsejlads, miljøstation og adgang til telefax.

Havnekontor
Telefon 64 81 21 15 (Åbent hverdage 0800-0900)
Telefax 64 81 21 57
VHF kanal 16 - 13 og 12

Side 2

E-post: havn@nordfynskommune.dk
Hjemmeside: www.nordfynskommune.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt af en linie mellem yderenden af molehovederne.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement for Bogense Havn og Marina af 10. april 2010)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Der må ikke ankres inden for marinaens og havnens søområde samt
i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed jf. § 8 i
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om
regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
Sejlads inden for havnens område skal foregå med langsom fart
med maksimum 3 knob. Der må ikke være risiko for beskadigelse af
havneanlægget ved manøvrering.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 21-12-2016

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Bogø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 15-2-2012

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Grønsund, Bogø S-kyst
54°54,8'N 12°03,1'E - kort 162

Foto viser havnen efter udvidelsen. - fotograferet juli 2012

Anmærkning
Et nyt havnebassin W for de eksisterende er etableret (se evt.
foto). En opdateret plan vil blive offentliggjort, når yderligere
oplysninger er GST i hænde.

Havnen
består af to bassiner adskilt af en bred midtermole. På W-siden af
midtermolen findes et færgeleje. Færgeforbindelse til Stubbekøbing.
En 20 m bred, gravet rende fører til havnen.

Dybder
Dybden i den gravede rende og i W-lige bassin 2,5 m. I E-lige
bassin 2 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 8 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
NNE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SSW-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning
Renden er afmærket med røde stager med topbetegnelse på
W-siden og grønne stager med topbetegnelse på E-siden. Ved
S-enden af renden ligger en rød tønde.

Fyr
Bogø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt
overet (355°) gennem den gravede rende til havnen.
Ved yderenden af renden er der på W-siden etableret en fyrpæl
(Fl.R.3s). Rød pæl. Fyret er tændt 15/4-15/10.

Ressourcer
Diesel/benzin, bank og købmand 1500 m. Frisør 2 km. En 5-tons
kran. Færgeforbindelse til Stubbekøbing i sommerhalvåret.

Havnekontor
Telefon: 40 18 08 17
E-post: chlo@vordingborg.dk
Hjemmeside: www.vordingborg.dk/havne

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt rette linjer gennem følgende punkter:
1) 54º54,734233'N 012º03,027017'E (W-molens molehoved)
2) 54º54,728050'N 012º03,042667'E (rød stage)
3) 54º54,725383'N 012º03,095250'E (grøn stage)
4) 54º54,729617'N 012º03,116383'E (broende ved E-molen)
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Bogø Havn af 28. oktober 2011)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder "Regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande" med følgende ændringer og tilføjelser:
Sejlads må ikke ske med større fart end mindste styrefart.
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

Side 2

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 15-2-2012
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Bork Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 18-8-2010 - Plan 1: 11-11-2015

Beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Falen Dyb
55°51,0'N 8°16,7'E - kort 99

fotograferet september 2007

Havnen
der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune, består af en lystbådehavn
og en fiskerihavn. I nordbassinet er placeret husbåde.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 1,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
N-lige vinde giver indtil 0,5 m højvande og SE-lige vinde indtil 0,4 m lavvande.

Besejling
Havnen anduves sikrest ved at følge afmærkningen i Falen Dyb
indtil indsejlingen til den gravede rende.
NE for indsejlingen til renden ligger et grundt område, der er
afmærket med en rød tønde med topbetegnelse.

Side 1

Fartbegrænsning
I indsejlingen og i havnen indtil 3 knob.

Afmærkning
Indsejlingsrenden er i perioden 1/4 - 15/11 afmærket med grønne
og røde tønder med topbetegnelse.

Fyr
Ledefyr. To fyr, der viser rødt, fast lys og med rød- og hvidstribet
trekanttopbetegnelse på grå gittermaster. Holdt overet i pejling
123,5° leder fyrene til havnen.

Kabler
Kabel mellem brohovederne i indsejlingen.

Ankerplads
Gode ankerpladser langs Tipperne.

Ressourcer
Slæbested. En 8-tons kran. Brændstof, posthus samt værksted 2
km. Bank 3 km. Ca. 1,5 km SW for havnen ligger Bork Vikingehavn.

Havnekontor
Mobil 23 25 68 95
Telefax 75 28 02 26
Havnefogedens træffetider
Mandag til torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 12.30
Kontortid 12.00 - 12.30

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 11-11-2015
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Branden Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 9-9-2015 - Plan 1: 13-1-2016

Beliggenhed
Limfjorden, Fur Sund, Salling N-kyst
56°48,0'N 9°01,5'E - kort 109

fotograferet august 2015

Havnen
Broen, der er 40 m lang, ejes af Skive Kommune. Der kan kun
fortøjes på W-siden af brohovedet.

Dybder
Dybden ved brohovedet 4,0-3,5 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 45 m og dybgang 4,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.
W-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og E-lige vinde indtil 1
m lavvande.

Besejling
Opmærksomheden henledes på intensiv færgetrafik til og fra
færgelejet. Se note herom i kort 109.

Side 1

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Kabler
E og S for havnen går kabler til Fur.

Ankerplads
I Fur Sund er den bedste ankerplads i Pulsevig i ca. 4 m dybde og
200-400 m fra land.

Ressourcer
Flaskegas, proviant og posthus 3 km.

Havnekontor
Telefon 96 87 11 70
Telefax 96 87 11 72

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 13-1-2016
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Bregnør Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Kattegat, Odense Fjord
55°29,2'N 10°35,9'E - kort 115 og 141

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Kerteminde kommune, er en øhavn forbundet med land
ved en ca. 200 m lang dæmning.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 5 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
NW-lig vind giver højvande og SE-lig vind lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Fyr
Se plan.
Molehovederne er facadebelyst.

Ressourcer
Lille bedding til mindre reparationer.

Havnekontor
Telefon 65 32 15 56

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

fotograferet juni 2017

fotograferet juni 2017
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Brejning Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 25-5-2011 - Plan 1: 25-5-2011

Beliggenhed
Lillebælt, Vejle Fjord
55°40,5'N 9°41,4'E - kort 157

fotograferet juli 2011

Havnen
ejes af Foreningen Brejning Lystbådhavn m.b.a. og er beliggende
ca. 0,3 sm S for Brejning Hoved.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
NW for havnen.

Ressourcer
Brændstof, frisør, proviant samt posthus 2 km. En 5-tons storkran.
Slip, hældningsgrad 12º. 380 V tre steder i havnen.

Side 1

Havnekontor
Telefon 20 13 65 40
E-post: havnefoged@brejninghavn.dk
Hjemmeside: www.brejninghavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 25-5-2011
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Brøndby Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-5-2004 - Plan 1: 19-5-2004

Beliggenhed
Sundet, Køge Bugt
55°36,5'N 12°26,5'E - kort 132 og 133

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af S/I Brøndby Havn, ligger på W-siden af Avedøre Holme,
og er den E-ligste af havnene i Køge Bugt Strandpark.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde ca. 5 m og dybgang
2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Sog SE-lige vinde (kuling til storm) kan give indtil ca. 1 m højvande
og W- og NW-lige vinde (kuling til storm) indtil ca. 1 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Side 1

Fyr
På S-molens hoved står et fyr, der viser grønt, fast lys i pejlinger
fra 0° til 280°. Se plan. Molehovederne er facadebelyst.

Kabler
Kabel mellem molehovederne.

Ankerplads
W for havnen.

Ankringsforbud
inden for havnens område.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Diesel fra tank. Dykkerklub på havnen. En
mobilkran max. 20 tons. Flaskegas, tog og posthus ca. 2 km. Kiosk,
bank, frisør og apotek 3 km.

Havnekontor
Telefon 43 73 61 00 (man 13-19, tir-tor 13-17 og fre 13-16)
Telefax 43 53 61 60
VHF kanal 16 og 12
E-post: brondbyhavn@brondbyhavn.dk
Hjemmeside: www.brondbyhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Inden for havnens ydermoler.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 19-5-2004

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Bågø Havn og Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-2-2011 - Plan 1: 18-11-2009

Beliggenhed
Lillebælt, Bågø S-kyst
55°17,8'N 9°48,2'E - kort 151

fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Assens kommune, består af et ca. 90 m langt og ca. 85
bredt bassin samt et færgeleje.

Dybder
Dybden i indsejlingen 3,0 m og i havnen 3,0-2,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 25 m, bredde 6 m og dybgang
2,5 m.
Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
Vinde mellem N og NE giver indtil 1,2 m højvande og vinde mellem
SW og NW indtil 1,6 m lavvande.

Besejling
Fra Bågø SW-pynt skyder en hage, Sandhammeren, sig ca. 0,6 sm
ud imod SE; indtil ca. 0,4 sm fra pynten er dybden under 2 m, men
tiltager derfra til 4 m.
Mindre skibe, der kommer NW-fra gennem Fyrrenden, står S om
Sandhammeren og anduver herefter havnen fra SE på en NW-lig kurs.
Mindre skibe, der kommer S-fra passerer E om den grønne
spidstønde på SE-siden af Årø Flak og holder N-lig kurs, indtil
havnen kan anduves på NW-lig kurs.

Fartbegrænsning
Max. 4 knob.

Ankerplads
SE for havnen i bugten E for Sandhammeren.

Havnekontor
Telefon 64 71 25 19

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 18-11-2009
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Bøgeskov Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 5-8-2015 - Plan 1: 23-3-2018

Beliggenhed
Sundet
55°22,2'N 12°24,9'E - kort 132

fotograferet juli 2014

Havnen
der tilhører Stevns Fiskeriforening, er forbeholdt fiskerfartøjer og
består af et bassin omsluttet af en 90 m lang W-mole og en ca.
200 m lang E-mole.

Dybder
Se plan.
Havnen og sejlløbet er tilbøjelige til tilsanding.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 6 m, bredde 1,9 m og dybgang 1,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lige til SE-lige vinde giver indtil 0,8 m højvande. NW-lige til
W-lige vinde giver indtil 1,5 m lavvande.

Besejling
Tæt ESE for havnen ligger en sten, over hvilken dybden er 2,1 m.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Havnepenge m.m. modtages kun kontant. Proviant 3 km.

Havnekontor
Telefon 22 53 86 42
E-post: bogeskovhavn@gmail.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 23-3-2018
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Bøjden Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 22-10-2003 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed
Lillebælt, Helnæs Bugt
55°06,4'N 10°05,8'E - kort 151 eller 152

fotograferet august 1999

Havnen
Broen, der ejes af Bøjden Fiskerlaug og Bøjden Bådelaug, strækker
sig fra kysten i NNE-lig retning i en længde af 105 m og afsluttes af
et 16 m langt og 3,5 m bredt brohoved. På E-siden af broen findes
en ca. 46 m lang pælebro til brug for lystfartøjer på max. 9 m
længde og 3 m bredde.
Der kan normalt kun lægges til ved brohovedet og på NW-siden af broen.

Dybder
Dybden ved broen 2,0-1,5 m. Se i øvrigt plan.

Vandstand
ENE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og WSW-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Ankerplads
God ankerplads NE for broen.

Ressourcer
Færgeforbindelse 800 m.

Havnekontor
Telefon 62 60 10 76 (Bøjden Fiskerlaug)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 13-7-2016
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Bøjden Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Lillebælt, Helnæs Bugt
55°06,3'N 10°04,9'E - kort 151 eller 152

fotograferet maj 1997

Havnen
er kun til brug for færgefarten mellem Bøjden og Fynshav, og ingen
andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte havnen.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2
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Bølshavn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-1-2010 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm NE-kyst
55°09,3'N 15°04,6'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Regionskommunen og dannes af 2 N-S-gående
stenbolværker. E-molen er 60 m og W-molen 47 m lang.
Bolværkshøjden er 0,7 m.

Dybder
Dybden i indløbet er 1,2 m og i havnen ca. 0,8 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Joller.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lige vinde giver indtil 0,8 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,8
m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Bønnerup Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 31-10-2007 - Plan 1: 16-2-2011

Beliggenhed
Kattegat, Treå Møllebugt
56°32,1'N 10°42,8'E - kort 122

fotograferet september 2002

Havnen
består af en fiskerihavn, der ejes af Den Erhvervsdrivende Fond
Bønnerup Havn, og en lystbådehavn, der ejes af Den
Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Lystbådehavn.

Dybder
Se plan.
Dybden ud for havnen og i indsejlingen til denne er underkastet
hyppige forandringer på grund af tilsanding. Under storm kan
dybdeforholdene ændre sig væsentligt fra dag til dag.

Største skibe
der kan besejle havnen:
Fiskerihavnen: Længde 20 m, bredde 8 m og dybgang ca. 3,5 m.
Lystbådehavnen: Længde 20 m, bredde 5 m og dybgang ca. 3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0
m lavvande.

Side 1

Strøm
W-lige vinde giver E-gående strøm.

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Der kan ankres NE for havnen.

Ressourcer
Diesel og benzin fra tank og tankvogn. Bedding for både på indtil
45 tons. Mobilkran kan rekvireres 250 kg. 500 kg mastekran ved reparationsbro.

Havnekontor
Fiskerihavnen:
Telefon 86 38 61 33 (kl. 0700-1600) / 23 29 07 60
Telefax 86 38 62 32
E-post: boennerup@mail.dk
Lystbådehavnen:
Telefon 86 38 65 22 og 20 24 65 22
Telefax 86 38 65 21
VHF kanal 16 - 13 og 12
E-post: info@boennerup-lbh.dk
Hjemmeside: www.boennerup-lbh.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens søområde begrænses af 2 rette linier, der udgår fra kysten
i en afstand af 200 m på hver side af adgangsbroen og i en sådan
retning, at de tangerer havnens værker.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement af 11. april 2003 for Bønnerup Lystbådehavn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Side 2

Ordensbestemmelser i lystbådehavnen.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne", herunder at:
Ankring i havnen er forbudt.
Fiskeri og badning i havnebassinet er forbudt.
Maksimal fart i havnen fremgår af de opsatte skilte og skal overholdes.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Lystbådehavnen - fotograferet september 2002
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Christiansminde Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 17-11-2010 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund
55°03,6'N 10°38,1'E - kort 171

fotograferet juli 2011

Havnen
Broen, der ejes af Svendborg kommune, er ca. 100 m lang og
benyttes kun til lystbåde; selve brohovedet benyttes af sundbådene.

Dybder
Dybden ved brohovedet 5,0 m og ved selve broen indtil 2,0 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 25 m og dybgang 4,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm mellem N og NE kan give indtil 1,5 m højvande og storm fra S
og SW indtil 1,5 m lavvande, men dette er meget sjældent.

Strøm
Strømmen løber hårdt forbi broen.

Fartbegrænsning
Max. 4 knob.
Side 1

Havnekontor
Telefon 63 23 30 80 (Svendborg Havn)
VHF kanal 16 - 13 - 12 og 6

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2
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Christiansø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 11-6-2014 - Plan 1: 7-9-2016

Beliggenhed
Østersøen
55°19,2'N 15°11,2'E - kort 189

Havnen set fra S - fotograferet juli 2006

Havnen
der ejes af Forsvarsministeriet, er en god nødhavn for mindre skibe
og har betydning som anløbshavn med stormende kuling. I havnen
ligger man sikkert med alle vinde undtagen med S-lig storm.
Pladsen er dog så lille, at lange skibe ikke kan svaje. Havnen er ved
en bro, som forbinder de to øer, Christiansø og Frederiksø, delt i to
dele. Broen kan åbnes, så skibe med indtil 4,0 m dybgående kan passere.
I N-havnen kan fortøjes i ringbolte, anbragt i klipperne. Kajen
findes på S-havnens E-side, og her kan fartøjer med indtil 3,0 m
dybgående lægge til.

Dybder
Dybden i indsejlingen ca. 4,0 m. Dybden i havnen, se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 9 m og dybgang 3,5 m.

Vandstand
E-lige og N-lige vinde giver indtil 0,6 m højvande og SSW-lige og
W-lige vinde indtil 0,4 m lavvande.
Side 1

Strøm
Strømmen i havnen kan være stærk både N-gående og S-gående.

Besejling
Fartøjer på 20 BRT eller derover må bortset fra nødsituationer kun
anløbe havnen efter forud indhentet tilladelse fra havnekontoret.
Trafiksignal.
Når havnen på grund af for megen sø i indsejlingen eller for mange
både i havnen ikke må anløbes, tændes om natten på den S-lige
ende af Frederiksø 3 røde, faste fyr, der anbringes lodret over
hinanden. Om dagen vises en sort kugle på en mast på samme sted.

Fartbegrænsning
Max 3 knob i havnen. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Afmærkning
På S-siden af Snarken, et blindt skær ca. 50 m S for Frederiksø,
ligger en rød tønde med topbetegnelse, men da den let kan drive af
fra den stejlt affaldende grund, er der på S-siden af Christiansø
opført to båker med hvid trekanttopbetegnelse, der holdt overet
(103°) leder tæt S om skæret. Se i øvrigt plan.

Båker
Se kort 189 og plan.

Fyr
Christiansø Fyr, hvidt tårn på Store Tårn. Roterende hvidt blink. I
nærheden af Møllebakken skjules fyret i en lille vinkel omkring 324°.
Christiansø Havn Fyr, E-siden af Frederiksø, hvidt hus med rødt
bælte. Vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og grønt lys med isofase. Se i
øvrigt kort 189 og plan.

Kabler
I N-havnen ca. 10 og 45 m N for broen går kabler tværs over
havnen. Kablerne er afmærket med kabelskilte. Se plan.

Redningsstation
findes ved havnen.

Ressourcer
Diesel fås på havnen. Bedding for skibe under 15 tons.
Færgeforbindelse til Svaneke, Gudhjem og Allinge.

Havnekontor
Telefon 40 45 20 14 (kl. 1600-1700)
Telefax 56 46 20 26
Hjemmeside: www.christiansoe.dk

Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende
søterritorium. (Miljøministeriet, 20. november 1984.)
Fredningen omfatter:
1) Christiansø, Frederiksø, Græsholm, Tat og Østerskær.
2) Søterritoriet omkring øgruppen. (Søterritoriet begrænses af en
cirkellinie med centrum i Christiansø Fyr (ca. 55°19,2'N 15°11,2'E)
og radius 2000 m). Området er omfattet af konventionen om
vådområder af international betydning, navnlig som levested for
vandfugle (Ramsar-konventionen) samt udgør et
EF-fuglebeskyttelsesområde i henhold til De Europæiske
Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle.
Vedrørende søterritoriet (bekendtgørelsens § 6) gælder:
Brætsejlads (Windsurfing) er ikke tilladt.
Stk. 2. Sejlads med en hastighed over 12 knob er ikke tilladt.
Stk. 3. Sejlads er ikke tilladt inden for en afstand af 100 m omkring
Græsholm og Tat. Bestemmelsen omfatter ikke erhvervsmæssig
sejlads og sejlads i forbindelse med bierhvervsfiskeri.
Hunde og katte må kun luftes på kajen i snor.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Havnen set fra N - fotograferet juli 2006

Side 4

Opdateret: 7-9-2016

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Dageløkke Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 25-11-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Storebælt, Langeland W-kyst
55°03,8'N 10°51,7'E - kort 142

fotograferet juli 2001

Havnen
der ligger ca. 4,5 sm S for Lohals, ejes af Dageløkke Havn A/S.

Dybder
Dybden i indløbet og i havnen er 2 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 7 m og dybgang 2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Vinde fra N kan give 0,8-1,2 m højvande, og vinde fra S og SE
0,8-0,9 m lavvande.

Fartbegrænsning
4 knob.

Afmærkning
S-siden af løbet N for Egeløkke Rev er afmærket med en sort/gul
tønde med N-topbetegnelse og N-siden med en gul/sort tønde med
S-topbetegnelse. Ca. 100 m fra havneindløbet er udlagt en rød og

Side 1

en grøn tønde med topbetegnelse. De 4 tønder er udlagt i perioden 1/4-15/11.

Fyr
Se plan.

Kabler
Tæt N for havnen går et kabel til Fyn. Kabelskilte på begge kyster.

Ressourcer
Slæbested. Diesel. Busforbindelse 1 km. Minigolf. Pétanquebane. Badestrand.

Havnekontor
Telefon 40 92 24 44
E-mail: dageløkkehavn@mail.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens N-lige
og S-lige ydermole samt af en ret linie mellem yderenderne af disse.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 26-5-2016
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Dania Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-10-2015 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°41,4'N 10°03,0'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Mariagerfjord Kommune.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden gennem Mariager Fjord og ved kajerne
er 5,7 m og i bassinet indtil 3,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 110 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vinde mellem NW og NE giver indtil 1,5 m højvande og vinde mellem
SE og SW indtil 0,7 m lavvande.

Side 1

Besejling
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.

Fartbegrænsning
I indløbet og i havnen ikke over 7 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Indsejlingen til Mariager Fjord samt farvandet fra Als Odde til Hobro
er fyrbelyst. Se kort 110.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
ved sejlads på Mariager Fjord, se under Hobro Havn.

Bugsering
Bugserbåd ved Hadsund.

Ressourcer
Proviant og bunkerolie kan fremskaffes ved bestilling gennem
havnefogeden. Kornelevator kan bestilles gennem skibsmægleren
(telefon 98 58 31 88).

Havnekontor
Mariagerfjord Kommune
Teknik og Miljø
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk

Side 2

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Søområdet for Dania Havn begrænses:
a) Mod W af en linie, der går fra kysten i flugt med de 2 højeste
skorstene til skæring med
b) en linie parallel med den W-lige kaj og 50 m uden for denne.
c) Mod E af en linie fra kysten i forlængelse af den W-lige side af
den grå lade og til skæring med b).
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Doverodde Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 25-8-2017 - Plan 1: 31-3-2017

Beliggenhed
Limfjorden, Nees Sund
56°43,1'N 8°28,4'E - kort 108

fotograferet september 2007

Anmærkning
Plan under udarbejdelse.

Havnen
ejes af Thisted kommune og ligger ved yderenden af en ca. 150 m
lang dæmning.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 30 m og dybgang 2,3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vinde fra SW og W giver indtil 1,0 m højvande og vinde fra SE og E
indtil 0,75 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
Side 1

Fartbegrænsning
Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart ligesom der
skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer og
disses fortøjninger.
Maksimumsfart i havnebassin er mindste styrefart.

Ankerplads
S for havnen.

Ressourcer
Slæbested. Busforbindelse til Hurup, men kun på skoledage.

Havnekontor
Telefon: 23 35 50 56 (Sydthy Bådelaug)
Hjemmeside: www.doverodde.com/omos.html

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer gennem nedenstående
koordinater:
1: 56°43,075°N, 8°28,438°E, Kyst N-lig dækmole
2: 56°43,071°N, 8°28,485°E, Knækpunkt NE
3: 56°43,029°N, 8°28,518°E, Knækpunkt E
4: 56°43,000°N, 8°28,401°E, S-lige ende af bølgebryder
5: 56°43,024°N, 8°28,374°E, N-lige ende af bølgebryder
6. 56°43,045°N, 8°28,331°E, Kyst W for slæbested
Se i øvrigt plan.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Dragør Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 2-3-2018

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55°35,7'N 12°40,7'E - kort 133

fotograferet august 2015

Havnen
der ejes af Dragør kommune, består af en række bassiner, som i
retning fra E til W er følgende:
a) Gammel Færgehavn med egen indsejling.
b) Nordhavn (Gamle Havn): Yderbassin, Inderbassin og
Fiskerihavnsbassin med fælles indsejling.
Yderbassin og Inderbassin fungerer som erhvervshavn og
lystbådehavn med et antal faste pladser for lystfartøjer.
En 300 m lang og 50 m bred rende fører til Dragør Nordhavn.
Mellem Gammel Færgehavn og Dragør Fort findes Dragør
Lystbådehavn med egen indsejling umiddelbart N for fortet (se denne).

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden til Nordhavn (Gamle Havn) er 3,5 m og i
havnen indtil 3,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 10 m og dybgang
3,0 m.
I Gammel Færgehavn: Længde 80 m, bredde 20 m og dybgang 4,5 m.
Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m.
NE-lig storm kan give indtil 1,4 m højvande og SE-lig storm indtil
1,0 m lavvande.

Besejling
skal ske med moderat fart.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Se plan.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabel mellem molehovederne i Nordhavn og Gammel Færgehavn.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Diesel og olie. Værft, bedding (20 tons),
slæbested, smed og mekaniker. Dykkerassistance. En 2-tons
elektrisk kran. Miljøstation. Adgang til telefax.

Havnekontor
Telefon 32 89 15 70
Telefax 32 53 20 32
VHF kanal 16 - 12 og 13 (lejlighedsvis betjent)
E-post: havn@dragoer.dk
Hjemmeside: www.dragoerhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.v. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser med følgende tilføjelse:
Sejlads inden for Dragør Nordhavns område skal foregå med maks.

Side 2

3 knob og uden ulempe for andre.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Dragør Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 6-10-2017

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55°35,4'N 12°40,8'E - kort 133

fotograferet august 2015

Havnen
ejes af Dragør kommune.

Dybder
Dybden i renden til lystbådehavnen er 2,5 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 20 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m.
NE-lig storm kan give indtil 1,4 m højvande og SE-lig storm indtil
1,0 m lavvande.

Besejling
Største tilladte fart i indsejlingen og i havnen 3 knob.

Advarsel
Som følge af tilsanding m.v. flyttes afmærkningen i indsejlingen til
lystbådehavnen, eftersom farvandet forandrer sig.
Side 1

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
I lystbådehavnen er udlagt 6 små grønne tønder, der markerer det
lavvandede område E og N for broerne. Tønderne er udlagt hvert år
i perioden 1/4-15/11.
S for Dragør Fort er der udlagt 3 gule stager med
krydstopbetegnelse for markering af et badeområde langs kysten.
Afmærkningen er udlagt hvert år i perioden 1. april - 15. oktober.
Se i øvrigt plan.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabel mellem lystbådehavnens molehoveder.

Ressourcer
En 200-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 32 89 15 70
Telefax 32 53 20 32
E-post: havn@dragoer.dk
Hjemmeside: www.dragoerhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Drejø Gl. Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 29-10-2003

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Vigen, Drejø N-kyst
54°58,5'N 10°25,2'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Svendborg kommune og administreres af Drejø Havnelaug.
En 880 m lang og 6 m bred rende fører til havnen, som består af et
mindre bassin.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 4 m og dybgang 1,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
E-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,5
m lavvande.

Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
Planing forbudt.

Afmærkning
Renden er på W-siden afmærket med grønne stager med
topbetegnelse og på E-siden ved rendens yderende med en rød
stage med topbetegnelse. Tæt ved havneindløbet er udlagt 2 røde
stager på rendens E-side.

Ankerplads
i vigen på 1,2 m vand, men adgangen er besværliggjort af materiale
fra rendeopgravning.

Ressourcer
Købmandsforretning findes 1/2 km fra havnen. Slæbested. Telefon,
restaurant og postekspedition i byen.

Havnekontor
Telefon 62 22 24 88

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Drejø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-10-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Drejø SE-kyst
54°57,9'N 10°26,2'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Svendborg kommune og består af en bro med færgeleje for
færge til Skarø og Svendborg på N-siden samt en bådehavn på
S-siden af broen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
N-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande.
Side 1

Besejling
Der kan fortøjes på begge sider af broen.

Fartbegrænsning
Max. 4 knob.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabler N for havnen.

Ressourcer
Købmand, apotek (håndkøb),benzin, diesel, olie, cafeteria og
restaurant i Drejø by (1 km). Færgeforbindelse til Svendborg.

Havnekontor
Telefon 62 22 26 33
VHF kanal 16 - 13 - 12 og 6

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Dronningborg Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-2-2005

Beliggenhed
Kattegat, Randers Fjord
56°28,0'N 10°04,9'E - kort 111

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Randers Havn og administreres af Dronningborg
Baade-Laug, er beliggende på N-siden af fjorden ca. 0,7 sm fra
Randers Havn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,5 m og dybgang
1,9 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lige vinde drejende N-over til NE-lige vinde kan give indtil 1,8
m højvande. S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 1,0 m lavvande.

Side 1

Strøm
Strømmen har normalt ingen betydning.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat, dog bedst om dagen.

Fartbegrænsning
Max. 6 knob i sejlløbet, i havnen max. 2 knob.

Afmærkning
Røde og grønne stager viser indsejlingen vinkelret på det
afmærkede sejlløb til Randers.

Ressourcer
El og vand på alle broer. En 250-kg mastekran. Bytning af
flaskegas 1 km.

Havnekontor
Havneinformation:
Telefon 86 42 10 57 (Randers Havn)
Havneadministration:
Telefon 86 42 95 43 (Dronningborg Baade-Laug)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Se Særlige bestemmelser under Randers Havn om regler for
besejling af Randers Fjord.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 16-2-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Dybvig Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2017 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Dybvig, Fejø SE-kyst
54°56,7'N 11°26,1'E - kort 160

fotograferet juli 2012

Havnen
Ejes af Lolland Kommune og består af to bassiner samt indsejling til
Dybvig Bådeværft. En gravet, ca. 600 m lang, smal rende fører til havnen.

Dybder
Se plan.

Vandstand
NE-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,0
m lavvande. Vinde mellem E og SE giver i begyndelsen højvande.

Besejling
Havnen kan anduves fra Lindholm Dyb eller Femø Sund. Fra
Lindholm Dyb sættes en NE-lig kurs, som fører tæt E om den grønne
stage med topbetegnelse, der afmærker Fejø Kirkegrund. Når
Kirkegrund er vel passeret fortsættes N-over til ledelinjen gennem
renden til havnen. Fra den S-lige del af Femø Sund fører et løb
mellem Fejø Sletterev og Middelgrund med mindstedybde 2,6 m. Fra
sundet sættes således en WSW-lig kurs (247,5°) mellem
kompasafmærkningerne, der afmærker henholdsvis Sletterev og
Middelgrund. Der fortsættes på denne kurs, indtil man er passeret

Side 1

N om den røde stage med topbetegnelse, der afmærker
Tossegrund, og man når ledelinjen gennem renden til havnen.

Fartbegrænsning
Maks. 5 knob

Afmærkning
Renden til havnen er afmærket med 5 grønne stager med
topbetegnelse på E-siden og med 1 rød tønde samt 4 røde stager
med topbetegnelse på W-siden.

Fyr
Dybvig Havn Bag- og Forfyr. Fyrene leder holdt overet (346,2°)
gennem den gravede rende til havnen. Bagfyret på en pæl N for
havnen og forfyret på et skur på W-lige mole.

Ledninger
Umiddelbart W for havnen findes en rørledning, se plan.

Ressourcer
Apotek og kiosk 1 km. Benzin/diesel/olie og gas 3 km. Kran 750 kg.

Havnekontor
Telefon 21 27 18 84
E-post: kommunalehavne@lolland.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre
værker og mod W af en ret linje fra bådebroens SW-lige hjørne 1)
til den W-lige ende af bølgebryderen 2). Mod S af en ret linje fra
bølgebryderens E-lige ende 3) til den S-lige bølgebryders
molehoved 4).
1) 54°56,659'N 011°26,080'E
2) 54°56,650'N 011°26,073'E
3) 54°56,634'N 011°26,125'E
4) 54°56,631'N 011°26,216'E.
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Dybvig Havn af 22. marts 2012)
Regler for sejlads.

Side 2

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 13-7-2016
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Dyreborg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Dyreborg Vig
55°04,3'N 10°13,1'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af den selvejende institution Foreningen Dyreborg Havn og
består af 2 bassiner.

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,6 m og i havnen 2,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 4 m og dybgang 2,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,9 m.
NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og NW-lige vinde indtil
1,0 m lavvande. Stærk W-lig vind kan give indtil 1,5 m lavvande.
Side 1

Besejling
Ved anduvning på NW-lig kurs vil havneindløbet først være synligt
umiddelbart før passage af fyret.

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
På E-molen et fyr, der viser grønt, fast lys.

Ankerplads
Gode ankerpladser uden for havnen.

Ankringsforbud
Der er ankringsforbud i havneindløbet samt i havnen ud for beddingen.

Ressourcer
Ophalerbedding for fartøjer indtil 25 tons. Slæbested. Bådebyggeri.
Proviant 800 m.

Havnekontor
Telefon 20 82 46 60

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod E: Havnens E-lige mole.
b) Mod S: En ret linie fra den E-lige moles hoved til yderenden af
den W-lige mole.
c) Mod W: Havnens W-lige mole.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 26-5-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Dyvig Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 13-4-2011 - Plan 1: 13-4-2011

Beliggenhed
Lillebælt, Als Fjord, Dyvig
55°02,7'N 9°42,3'E - kort 159

fotograferet juli 2011

Havnen
administreres af Larsen Yacht Charter. Havnen har to broer, som er
ca. 80 m lange. Den W-ligste bro er beklædt med træ, så den virker
som en mole, der beskytter for bølger fra SW.
Store både kan fortøje langskibs på W-siden af den af den W-ligste bro.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 40 m og bredde 7 m. Dybgangen
er begrænset af dybden i indsejlingen til Dyvig, se under Afmærkning.

Vandstand
Ingen tidevandsforskel. E-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande
og W-lig storm indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Der kan være strøm i Stegsgab, dog kun ved kraftig vind.

Side 1

Afmærkning
Det 3,5 m dybe sejlløb mellem Stegsvig og Dyvig er på NW-siden
afmærket med 4 røde vagere og på SE-siden med 4 grønne vagere.
2 af de røde og 2 af de grønne vagere er med topbetegnelse.

Ankerplads
i Dyvig. Ankring frarådes under W-lig storm.

Ressourcer
60 gæstepladser. Værksted. Købmand. Dyvig Badehotel med
restaurant, krostue og værelser. Indkøb, apotek, posthus og bank i
Nordborg (3 km). Gratis bus til Nordborg, golfbanen og Danfoss
Universe (bussen kører 4 gange dagligt fra midt maj til midt
september). Internethotspot.

Havnekontor
Telefon 21 49 00 81 (Havnemester)
E-post: bent@yacht-charter.dk
Hjemmeside: www.dyvighavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2011
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Dyvig Bådelaug Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 10-11-2017 - Plan 1: 17-9-2003

Beliggenhed
Lillebælt, Als Fjord, Dyvig
55°02,5'N 9°42,3'E - kort 159

fotograferet juli 2011

Havnen
der består af fem N-S-gående bådebroer samt en anlægskaj ved
den midterste bro, ejes af Dyvig Bådelaug.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4,5 m og dybgang
2,5 m.

Vandstand
Ingen tidevandsforskel. E-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande
og W-lig storm indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Der kan være strøm i Stegsgab.

Fartbegrænsning
3 knob.
Side 1

Afmærkning
Det 3,5 m dybe sejlløb mellem Stegsvig og Dyvig er på NW-siden
afmærket med 4 røde vagere og på SE-siden med 4 grønne vagere.
2 af de røde og 2 af de grønne vagere er med topbetegnelse.

Fyr
der viser grønt, fast lys på yderenden af læmolen, se plan.
Molehovedet er facadebelyst.

Ankerplads
i Dyvig. Ankring frarådes under W-lig storm.

Ressourcer
El og vand på broerne. Dieseltank ved servicekaj. Bedding og
slæbested. Restaurant og Havnebrugs med indkøbsmuligheder på
havnen. Gratis bus til Nordborg, golfbane og Danfoss Universe i sommermånederne.

Havnekontor
Telefon 20 48 58 14 (Havnemester)
E-post.: havnemester@db-dyvig.dk
Hjemmeside: www.db-dyvig.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2011

Opdateret: 17-9-2003
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Ebeltoft Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Ebeltoft Vig
56°09,2'N 10°40,0'E - kort 112

fotograferet maj 1997

Havnen
er kun til brug for færgefarten Ebeltoft-Sjællands Odde, og ingen
andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ebeltoft Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 21-10-2015

Beliggenhed
Kattegat, Ebeltoft Vig
56°11,5'N 10°40,1'E - kort 112

fotograferet juli 2011

Anmærkning
Indtil videre er molefyret (Fl.R.3s) slukket.

Havnen
der ejes af Syddjurs Kommune, består af to adskilte bassiner,
Trafikhavn med gæstepladser for lystbåde og Fiskerihavn.
S for Fiskerihavn ligger Ebeltoft Skudehavn (se denne) og N for
Trafikhavn ligger Træskibshavn, der ejes af den selvejende
institution "Fregatten Jylland".
En 200 m lang og 50 m bred rende fører til Trafikhavn og Træskibshavn.

Dybder
Se plan.
På siderne af renden fra Trafikhavn til Træskibshavn forekommer
tilsanding, hvorfor renden kan være smal.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 10 m og dybgang
4,3 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande specielt, når det flover
af. SE-lig vind kan give indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Ingen strøm af betydning.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Ved yderenden af renden til Trafikhavn er udlagt en rød og en grøn
stage med topbetegnelse. Se plan.

Båker
Fiskerihavn:
Forfyret i den røde fyrlinie er forsynet med en rød og hvid,
vandretstribet trekant med opadvendt spids og båken (4 m høj
A-formet pælebuk) mellem fyrene er forsynet med nedadvendt spids.

Fyr
To fyr, der viser grønt, fast lys, leder holdt overet i pejling 091,7°
til yderenden af renden til Trafikhavn og Træskibshavn.
På N- og S-siden af indsejlingen til Trafikhavn og Træskibshavn
findes på molehovederne fyr, der viser henholdsvis grønt og rødt
blink. Hvide tårne med henholdsvis grønt og rødt bælte, som om
natten er belyste.
To fyr, der viser rødt, fast lys, leder holdt overet i pejling 103,9° fri
N om Sandhagen til Fiskerihavn og Skudehavn, dybgang maksimalt
3 m. Fyrene lyser 45° på hver side af overetlinien. Bagfyret er
anbragt på Skansen, en bakke S for byen. Gittermast. Forfyret er
anbragt på Fiskerihavnens W-lige molehoved. Betonsøjle.
På W-siden af indsejlingen til Skudehavn findes på W-lige
molehoved et fyr, der viser rødt blink.
Se i øvrigt plan.

Ankerplads
Der er gode ankerforhold i vigen.

Ressourcer
Affaldstønder. El (380 V). Diesel og olie. Benzin 200 m. En 10-tons
kran. Stor havneplads og bådebyggeri med ophalerbedding til
fartøjer på indtil 20 tons. Maskinværksted. Dykker forefindes.
Campingplads 2 km.

Side 2

Havnekontor
Telefon 86 34 31 24
E-post: ebeltofthavn@tdcadsl.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Ebeltoft Skudehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-4-2011 - Plan 1: 21-10-2015

Beliggenhed
Kattegat, Ebeltoft Vig
56°11,5'N 10°40,1'E - kort 112

fotograferet juli 2011

Havnen
er en selvejende institution.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde ca. 15 m, bredde 5 m og dybgang
2,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Wog NW-lig storm giver indtil 1,3 m højvande og E- og SE-lig vind
indtil 0,9 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
1 grøn tønde med topbetegnelse NW for Sandhagen og 1 grøn
stage med topbegnelse N for Sandhagen.

Side 1

Fyr
To fyr, der viser rødt, fast lys, leder holdt overet i pejling 103,9° fri
N om Sandhagen til Fiskerihavn og Skudehavn, dybgang maksimalt
3 m. Fyrene lyser 45° på hver side af overetlinien. Bagfyret er
anbragt på Skansen, en bakke S for byen. Gittermast. Forfyret er
anbragt på Fiskerihavnens W-lige molehoved. Betonsøjle.
På W-siden af indsejlingen til Skudehavn findes på W-lige
molehoved et fyr, der viser rødt blink.
Se i øvrigt plan.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Diesel. Benzin kan leveres på kajen ved
bestilling af mindst 100 l. En 10-tons kran. Slæbested. Adgang til
telefax. Apotek, bank, frisør, campingplads, windsurfing,
turistinformation, busforbindelse og posthus 1-2 km.
Færgeforbindelse 3 km.

Havnekontor
Telefon 86 34 30 08
Telefax 86 34 30 57

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Egense Færgeleje
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Limfjorden, Langerak, Egense Hage
56°59,2'N 10°18,2'E - kort 106

fotograferet juli 2000

Havnen
Færgelejet er kun til brug for færgefarten Hals-Egense og ingen
andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte/anløbe
færgelejet eller dets konstruktioner, uanset om de er
hjemmehørende i Egense.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Egense Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2004 - Plan 1: 9-6-2017

Beliggenhed
Limfjorden, Langerak, Egense Hage
56°59,0'N 10°18,4'E - kort 106

fotograferet juli 2000

Havnen
ejes af Egense Sejlklub og er beliggende på E-siden af dæmningen
på Egense Hage. Til havnen fører en ca. 300 m lang, 15 m bred og
2 m dyb afmærket rende.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er 2 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 5 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lig vind kan give indtil 1,2 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Side 1

Besejling
Havnen kan besejles om dagen og om natten kun af lokalkendte.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Ud for den gravede rende er udlagt en rød/hvid stage i perioden 1/4-1/11.
Renden er på begge sider afmærket med stager (pæle i bund).

Ankerplads
SE for havnen i Vejdyb.

Ressourcer
Diesel og olie. En 250-kg mastekran. Slæbested. 220 v og 380 v.
Flaskegas og proviant 1 km.

Havnekontor
Telefon 98 31 00 57 (Kl. 0800-0900 og 1900-2000)
Telefax: 98 31 00 57
Hjemmeside: www.egense-sejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Egernsund Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Lillebælt, Flensborg Fjord, Egernsund
54°54,5'N 9°36,0'E - kort 154

fotograferet juli 2014

Havnen
Den midterste del af sundet betragtes som havn. Havnen ejes af
Sønderborg Kommune og består af en ca. 30 m lang kaj samt en
lossebro. Derudover findes en række mindre broer til fiskefartøjer og lystfartøjer.

Dybder
Dybden ved kajen 3,0-4,0 m (dybest ved den N-lige ende), ved
lossebroen ca. 4 m og ved broerne indtil 4,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 80 m, bredde 25 m og dybgang
4,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.
NE-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande. W-lige og SW-lige vinde
giver indtil 1,5 m lavvande.

Strøm
Strømmens retning følger stort set løbets retning. Ved stærk
N-gående strøm (3-4 knob) bør skibe på over 40 m længde udvise

Side 1

stor forsigtighed, når de kommer fra Gråsten og drejer ud mod
sundet, da forskibet rammes af strømmen, og skibet derved let
kommer i drej til bagbord.

Besejling
Havnen kan besejles i Egernsundbroens åbningstid.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Ved indsejlingen ligger et grønt og rødt sømærke med
topbetegnelse. Ved Østerhage ligger et grønt sømærke med lys og
ved Vesterhage et rødt sømærke med topbetegnelse. På
henholdsvis E- og W-siden er resten af løbet afmærket med grønne
og røde stager med topbetegnelse.

Båker
Egernsund W Bag- og Forbåke, W-siden af indløbet, leder holdt
overet (335,5°) mellem Østerhage og Vesterhage.
Bagbåke: Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids.
Forbåke: Gittermast med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr
Egernsund W Bag- og Forfyr, W-siden af indløbet, leder holdt
overet (335,5°) mellem Østerhage og Vesterhage. Fyrene viser
rødt, fast lys.
Brofyr:
Egernsundbroen, E-lige bropille, N- og S-side, grønt blink. Lyser i
pejlinger fra 115° til 295° henholdsvis fra 295° til 115°.
Egernsundbroen, W-lige bropille, N- og S-side, rødt blink. Lyser i
pejlinger fra 115° til 295° henholdsvis fra 295° til 115°.
Fyrene lyser synkront.

Kabler
Kabelfelter ud for havnen, se kort 154.

Ledninger
Gasledning, se kort 154.

Ankringsforbud
i sejlløbet.

Bugsering
Bugserbåd kan skaffes, men er ikke nødvendig under normale forhold.

Side 2

Ressourcer
Flaskegas og skibsproviantering 900 m. Apotek, brændstof,
cykeludlejning, tog og turistinformation ca. 2 km. Campingplads 3 km.
I Sildekule er etableret en duc d'albe til brug ved deviationsundersøgelse.
Dybden ved duc d'alben er ca. 4,3 m.

Havnekontor
Sønderborg Havn
Havnekontoret
Tlf.: 74422765

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består af Egernsund og
begrænses af:
a) Mod S: En linie mellem Egernsund W Forfyr og Østerhages
SW-ligste punkt.
b) Mod N: En linie, der forbinder punkterne Toft Fyrpæl (Fl.R.3s),
Middelgrund Kompasafmærkning SW, E-ligste, røde sideafmærkning
på Middelgrund, og derefter en linie mod E til skæring med kysten.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande", med følgende tilføjelser:
For ethvert fartøj gælder en maksimalhastighed på 3 knob inden for søområdet.
Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for et erhvervsfartøj
inden for søområdet.
Fritidsfartøjer henvises til lystbådebroerne og må ikke henligge i
trafikhavnen uden forudgående tilladelse fra havnefogeden.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
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Egå Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 22-9-2017 - Plan 1: 2-12-2015

Beliggenhed
Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig
56°12,6'N 10°17,4'E - kort 112

fotograferet september 2007

Anmærkning
Indtil videre udføres anlægsarbejde på kajen. Flåder anvendes.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
der ejes af en erhvervsdrivende fond, er beliggende ca. 3,5 sm NE
for Århus Havn på W- siden af indsejlingen til Kalø Vig.

Dybder
Se plan.
Der er tilbøjelighed til tilsanding omkring E-lige molehoved og langs
ydersiden af S-molen.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og E-lig vind indtil 0,6 m lavvande.
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Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabel mellem fyrene i indsejlingen samt fra det W-lige fyr (Fl.G.3s)
til yderenden af 5. bådebro, se plan. Kablet er ikke nedgravet.

Ressourcer
Slæbested. En travelift (20 tons). Minigolf. Frisør 2 km.

Havnekontor
Telefon 86 22 55 51 (daglig kl. 9.00 -12.00 og tirsdag kl. 9.00-17.30)
Telefax 86 22 49 48
VHF
E-post: mail@egaa-marina.dk
Hjemmeside: www.egaa-marina.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Egå Marinas søområde er begrænset af havnens dækkende værker
samt rette linjer mellem molehovederne.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Egå Marina af 3. januar 2017)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Indgående fartøjer viger for udgående.
Ind- og udsejling til jollebassin skal foregå med størst mulig
agtpågivenhed fra såvel sejlere, motorbåde, joller, kajakker som roere.
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Ejby Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Bramsnæs Vig
55°41,7'N 11°50,2'E - kort 116

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Ejby Fiskeres Brolag.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,6 m og i havnen 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 9 m og bredde 2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Side 1

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
På N-molens hoved et fyr, der viser rødt, fast lys. Sort pæl.

Ankerplads
ud for havnen.

Ressourcer
Brændstof 2 km. Flaskegas og proviant 1 km.

Havnekontor
Telefon 46 40 57 46

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Ejerslev Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 26-6-2013 - Plan 1: 15-5-2013

Beliggenhed
Limfjorden, Livø Bredning
56º55,1'N 8º55,4'E - kort 109

fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Morsø Kommune og administreres af Foreningen Ejerslev
Havn, består af et bassin.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12,5 m og bredde 3,5 m.

Strøm
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.
Kuling fra W kan give indtil 0,8 m højvande. Kuling fra E kan give
indtil 0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles i dagslys.

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.
Side 1

Afmærkning
En afmærket rende fører ind til havnen. Se i øvrigt plan.

Ressourcer
Vaskemaskine, tørretumbler samt et handicaptoilet.
Busforbindelse 2 km, posthus 4 km.

Havnekontor
Telefon 96 69 44 64
Hjemmeside: www.ejerslevhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Endelave Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2017 - Plan 1: 7-1-2009

Beliggenhed
Kattegat, Endelave N-kyst
55°45,8'N 10°16,3'E - kort 112 eller 114

fotograferet september 2008

Havnen
der ejes af Horsens kommune, består af 2 havnebassiner og færgeleje.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 35 m, bredde 8 m og dybgang 2,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,3 m højvande og storm
mellem SW og SE indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen kan anduves N- og W-fra.
N-fra: Fra den rød/hvide spirtønde med kugletopbetegnelse NE for
Møllevingen styres kurs 165° ned mod den røde stage med
topbetegnelse NW for havnen. Derpå styres mod havnen, idet
N-kardinalstagen umiddelbart NW for havnen holdes om styrbord.
W-fra: Fra den rød/hvide spirtønde med kugletopbetegnelse W for
Møllehage kan både med en dybgang indtil 1,8 m anduve havnen

Side 1

mellem det afmærkede område ved Møllegrund og N-kardinalstagen
på N-siden af Møllehage. Der holdes tæt til N-kardinalstagen og
derpå styres mod havnen, idet N-kardinalstagen umiddelbart NW
for havnen holdes om styrbord.

Afmærkning
NE for grunden Møllevingen, tæt E for fyrlinien, findes en rød/hvid
spirtønde med kugletopbetegnelse.
NW for havnen, tæt E for fyrlinien, findes en rød stage med topbetegnelse.
Ca. 50 m NW for havneindløbet findes en N-kardinalstage.
W for grunden Møllehage, S for Møllegrund, findes en rød/hvid
spirtønde med kugletopbetegnelse.
På N-siden af grunden Møllehage findes en N-kardinalstage.
Vildtreservatet omkring Møllegrund er afmærket med gule stager
med topbetegnelse.
Se i øvrigt kort og plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Der kan ankres WNW af havnen.

Ressourcer
Benzin kan købes.

Havnekontor
Telefon 75 68 91 50 og 51 58 99 42
Telefax 75 68 92 95

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnen er en øhavn og består af havnebassin og færgeleje.

Særlige bestemmelser
Endelave Havn tilråder, at lystbåde ikke anløber havnen
umiddelbart før og efter færgens ankomst/afgang på grund af
meget kraftigt skruevand.
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Ensted Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2018 - Plan 1: 29-4-2015

Beliggenhed
Lillebælt, Aabenraa Fjord
55°01,5'N 9°26,5'E - kort 159

fotograferet august 1999

Anmærkning
Indtil videre foretages oprensning i området S for anlægsplads 2.
Arbejdet udføres fra fartøjet »Elisabeth Høj« (OYRQ2), der kan
kontaktes på VHF
kanal 16.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.

Havnen
Ensted Havn (DK ENS) er en privatretligt organiseret havn, der
drives i et samarbejde mellem Ensted Bulk Terminal A/S og Inter
Terminals EOT ApS, hvor de to respektive virksomheder ejer og
driver deres egne respektive områder af havnen.
Ensted Havns samlede havnefaciliteter omfattende Ensted Oil
Terminal og Ensted Bulk Terminal består af i alt 6 kajer, hvoraf 2
anvendes til oliehåndtering, 1 til kulhåndtering, 2 coasterkajer for
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kulhåndtering samt en coasterkaj til lastning af flyveaske.

Dybder
I indsejlingen: 18,0 m.
Ved Oliepier: Anlægsplads 1: 18,0 m. Anlægsplads 2: 15,5 m.
I Kulhavn:
Kulkaj: 18,0 m. Udskibningspier: 7,7 m.
Flyveaskekaj: 7,7 m.

Største skibe
Den maksimale dybgang for anløb af Ensted Havn er 17 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
NE-lig storm kan give indtil 1,6 m højvande og SW-lig storm indtil
1,3 m lavvande.

Afmærkning
Se kort 159.

Båker
Ensted Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (249°) fra fjorden
ind til Kulkaj.
Bagbåken: W for havnen. Gittermast med rød trekant med
nedadvendt spids.
Forbåken: W for havnen. Gittermast med rød trekant med
opadvendt spids.
Ensted Havn Gravelinje Bag- og Forbåke, er overet i pejling 242,5°
og markerer den N-lige gravekant N for Kulkaj. Gittermaster med
hvidt kryds.
Ensted Oliepier Gravelinje Bag- og Forbåke, er overet i pejling
260,0° og markerer den S-lige gravekant S for oliepieren.
Gittermaster med hvidt kryds.
Se kort 159.

Fyr
Ensted Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (249°) fra fjorden
ind til Kulkaj. Fyrene viser rødt, fast lys.
Ensted Havn E-ligste duc d'albe. Fyr, der viser rødt blink. Rørmast.
Ensted Havn Gravelinje Bag- og Forfyr er overet i pejling 242,5° og
markerer den N-lige gravekant N for Kulkaj. Fyrene fremstår som
lysende kryds.
Ensted Oliepier Gravelinje Bag- og Forfyr, er overet i pejling 260,0°
og markerer den S-lige gravekant S for oliepieren. Fyrene fremstår
som lysende kryds.
Se kort 159.
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Ankerplads
Der kan efter aftale med lodsen ankres uden for havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk

Der er lodsmødesteder ved Nordborg NE og Pøls Rev.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Ressourcer
Vand kan fås ved bolværket, proviant og olie fra Aabenraa. Mindre
reparationer kan udføres af kraftværkets maskinværksted. Kulkran
med 40-tons grab (kapacitet ca. 1500 tons/time) samt kontinuerlig
losser (ca. 1500 tons/time).

Havnekontor
Ensted Bulk Terminal A/S
Flensborgvej 185
6200 Aabenraa
Telefon +45 91 89 00 20
E-post: ebt@ebt-ensted.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Til havnens område hører havneanlægget, herunder landarealer, der
udgør hhv. Ensted Oil Terminal og Ensted Bulk Terminal.
Det til havnen hørende søområde begrænses:
a) Mod SW af en linje fra flyveaskekajen fra position 55º01,343'N
Side 3

009º26,168'E i SW-lig retning til position 55º01,337'N
009º26,148'E, derfra
b) langs kajanlægget i NW-lig retning til position 55º01,537'N 009º25,925'E
c) Mod N fra position 55º01,537'N 009º25,925'E parallel med
Kulkajen og Oliepieren til position 55º01,678'N 009º26,973'E.
d) Mod E fra position 55º01,678'N 009º26,973'E i SSE-lig retning til
position 55º01,503'N 009º27,050'E
e) Mod S fra 55º01,503'N 009º27,050'E til position 55º01,470'N
009º26,647'E og
f) ind på kysten til position 55º01,422'N 009º26,602'E.

Særlige bestemmelser
Uddrag af Ordensreglement for Ensted Havn af 24. marts 2015)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden i Ensted Havn gælder "Standardreglement
for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Errindlev Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Lolland S-kyst
54°38,8'N 11°33,0'E - kort 196

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Bådelaget, består af to bassiner, hvortil fører et ca.
200 m langt og ca. 6 m bredt sejlløb.

Dybder
Dybden i indløbet 1,5 m og i havnebassinet 1,5-2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 7 m, bredde ca. 2,5 m og
dybgang ca. 1,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Vinde mellem N og E kan give indtil 1,8 m højvande og vinde mellem
N og W indtil 1,4 m lavvande.
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Fartbegrænsning
Minimum fart.

Afmærkning
Få stager ved sten og grunde.

Ressourcer
Kiosk 3 km.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Esbjerg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-3-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Nordsøen, Grådyb
55°28,3'N 8°25,3'E - kort 95

Nordhavn - fotograferet juni 2017

Anmærkning
Indtil videre er fyret Oc(2)WRG.12s delvis skjult af en platform.

Havnen
Sejladsen til Esbjerg Havn foregår fra Nordsøen ad det uddybede
løb over Grådyb Barre og gennem Grådyb.
Havnen består af en række bassiner og strømkajer, der i retning fra
NW til SE er følgende:
6. Bassin, 5. Bassin, 2. Bassin, 1. Bassin, Trafikhavn, Færgehavn,
Dokhavn, Sønderhavn, Atlantkaj, Australienkaj, Arieskaj, Tauruskaj,
Geminikaj, Leokaj, Virgokaj og Librakaj.

Dybder
Dybderne på planen er angivet ved middelspringtidslavvande. Ved
middelhøjvande er dybderne 1,5 m større.
Opmærksomheden henledes på, at med det i Esbjerg havn
stationerede uddybningsmateriel oprenses der til stadighed i
havnebassinerne til de som normale angivne dybder; der kan dog
på grund af tilslikning forekomme indtil ca. 0,5 m mindre
vanddybder end angivet. Tilslikningen består dog af ganske løst
lejret mudder.
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Dybder i sejlrenden.
Dybden i den gravede sejlrende over Grådyb Barre til havnen er
ved middelspringtidslavvande 10,3 m (min.) aftagende til 9,8 m ved
kanterne. Renden, hvis mindste bredde er 200 m, ligger i ledefyrlinierne.
De angivne dybder og bredder er på grund af tilsanding
omtrentlige, men søges stedse opretholdt.
Skibsfarten på de jyske W- og NW-kysthavne anmodes om at
udvise særlig agtpågivenhed og forinden anløb at kontakte
havnevagterne med henblik på oplysning om de sidst konstaterede bundforhold.

Største skibe
der kan besejle havnen: Dybgang 10,5 m. Trafikhavn og
Sønderhavn: Længde 225 m. Australienkaj: Længde 245 m.

Vandstand
Vandstanden på barren påvirkes stærkt af hård kuling, således
giver W-lige og SW-lige vinde højere og E-lige vinde lavere vandstand.
I forhold til middelspringtidslavvande (MLWS), som svarer til
søkortets nulpunkt, er:
Middelspringtidshøjvande: MLWS+ 1,6 m.
Middelhøjvande:
MLWS+ 1,5 m.
Middelniptidshøjvande:
MLWS+ 1,3 m.
Middelniptidslavvande:
MLWS+ 0,3 m.
Strømhastigheden er størst ved halv tid og når da en fart på 2
knob foran havnen på tværs af indsejling. Retning og styrke er
afhængig af tidevandet.
W-lige vinde kan give indtil 2,0 m højvande og E-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.

Besejling
For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 100 BT,
som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen mellem
Grådyb Barre og Esbjerg Havn holde lyttevagt på VHF, kanal 12 og
deltage i et positionsmeldesystem.
Ved passage af de i kort 95 viste meldepunkter og ved ankomst /
afgang Esbjerg Havn afgives melding på VHF, kanal 12. Meldingen
skal indeholde:
Skibets navn, sejlretning (indgående / udgående), position,
dybgang og skibsførerens navn. Ved afgang fra havnen tillige kajnummer.
Meldingen skal straks besvares af et skib, der sejler i modsat
retning, således at de to skibe kan aftale sikker passage.

Fartbegrænsning
Sikker styrefart.

Afmærkning
Se kort 95.
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Båker
Se kort 95.

Fyr
Se kort 95.

Ankerplads
Der kan i særlige tilfælde ankres umiddelbart uden for havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødestedet ved indløbet til den gravede rende over Grådyb
Barre er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
2 bugserbåde med 20-30 tons pæletræk.

Redningsstation
med både findes i 1. Bassin
Et redningsskib er stationeret ved havnen.

Ressourcer
El (380 volt). Dykkerassistance kan fås. Campingplads 3 km.
Apotek, cykeludlejning samt togforbindelse 2 km. (Piktogrammer
angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet).

Havnekontor
Telefon 76 12 40 00 (døgnvagt)
Telefax 75 13 31 67
VHF (kaldekanal 16, arbejdskanal 12)
E-post: vagt@portesbjerg.dk
Hjemmeside: www.portesbjerg.dk
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Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af en linje gennem
nedennævnte positioner a) - i).
a) 55°29,17'N 8°24,74'E
b) 55°28,79'N 8°23,52'E
c) 55°28,63'N 8°24,14'E
d) 55°28,29'N 8°24,59'E
e) 55°27,86'N 8°24,92'E
f) 55°27,16'N 8°25,62'E
g) 55°26,51'N 8°28,13'E
h) 55°27,04'N 8°29,37'E
i) 55°27,29'N 8°29,67'E
Se i øvrigt kort 95.
I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring
har Esbjerg Havn etableret sikrede havnefaciliteter.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Esbjerg Havn af 4.
oktober 2013)
Regler for sejlads inden for havnens søområde og over Grådyb Barre.
For sejlads inden for havnens søområde og over Grådyb Barre, som
er at anse for et snævert løb, gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med følgende præciseringer:
Grådyb Barre:
Hvis to modgående skibe ikke uden fare kan passere hinanden, skal
det skib, der er for indgående, vente, jf. bekendtgørelsens §§ 11
og 14.
Esbjerg Havn:
Hvis to skibe ikke uden fare kan passere hinanden, skal det skib der
vil afgå fra kaj vente med afsejling, til et skib der sejler i løbet har
passeret, uanset om skibet er for indgående eller udgående, jf. § 2
stk 2 og § 13 stk 2.
Ordensbestemmelser.
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For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne".
Herudover gælder følgende særbestemmelser:
Fragt- og passagerskibe
Ethvert fartøj skal i god tid melde ankomst til Havnevagten på
telefon 76 12 40 00, telefax 75 13 31 67, E-post
vagt@portesbjerg.dk eller ved opkald på VHF kanal 12.
Ved anmeldelsen skal følgende oplyses:
Skibets navn, kaldesignal, hjemsted, dybgang, sidste havn, formål
med anløbet og skibsførerens navn.
Skibe, der skal afsejle eller forhale, skal senest 15 minutter før
dette indhente tilladelse ved Havnevagten på VHF kanal 12.
Såfremt afgang eller forhaling udsættes mere end 10 minutter, skal
der straks afgives korrigeret melding til Havnevagten.
Alle skibe, der er udstyret med VHF, skal under sejlads i sejlløbet
og havnens bassiner lytte på kanal 12, og meldinger afgives i
henhold til positionsmeldesystemets regler.
Fiskefartøjer
Fiskefartøjer må kun benytte fiskerihavnsafsnittet (1.-2.-5. og 6.
Bassin), medmindre andet er aftalt med Havnevagten, og skal
under besejling af havnen lytte på VHF kanal 12.
Fiskerfartøjer er endvidere omfattet af havnens positionsmeldesystem.
Lystfartøjer
Lystfartøjer må kun anvende lystbådeanlægget i 2. Bassin.
Ikke-stedkendte fartøjer kan på VHF kanal 12 eller telefonisk søge
information om hydrografiske og besejlingsmæssige forhold.
Alle lystfartøjer, der har VHF, skal under besejling af havnen lytte
på kanal 12.
Lystfartøjer over 100 BT, der har VHF, er endvidere omfattet af
havnens positionsmeldesystem.
Positionsmeldesystem
På strækningen mellem Grådyb Barre og Esbjerg Havn er der af
sikkerhedsmæssige grunde etableret et positionsmeldesystem, hvis
formål er at tilsikre, at skibe på nævnte strækning informeres om
andre skibes bevægelser.
I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter:
1. Ved passage af lystønderne nr. 1 og 2.
2. Lystønderne nr. 13 og 14.
3. Esbjerg Havn.
Følgende regler gælder for systemet:
1. Meldesystemet omfatter alle skibe over 100 BT, som er udstyret
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med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over VHF kanal 12.
2. Skibe i Esbjerg Havn skal holde lyttevagt på VHF kanal 12 fra 15
minutter før afgang, hvor information om afsejling meldes til
Havnevagten. Alle skibe skal holde lyttevagt på samme kanal under
sejlads mellem Grådyb Barre og Esbjerg Havn.
3. Ved passage af lystønde nr. 1 og 2 for indgående skal et skib
udsende følgende oplysninger:
Skibets navn, sejlretning (indgående / udgående), position,
dybgang og skibsførerens navn. Ved afgang fra Esbjerg Havn
oplyses tillige kajnummer.
4. Når et modgående skib hører en udsendelse, afgivet i
overensstemmelse med punkt 3, skal det besvare udsendelsen ved
at identificere sig selv med navn, sejlretning (indgående /
udgående), position og dybgang, således at de to modgående
skibe indbyrdes kan aftale sikker passage.
5. Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske skibes
besejling af strækningen i videst muligt omfang være engelsk.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Nordhavn - fotograferet juli 2013

Trafikhavn - fotograferet juli 2013

Dokhavn og Sydhavn - fotograferet juli 2013
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Atlantkaj, Australienskaj og Arieskaj i Sydhavn - fotograferet juli 2013

Syd- og Østhavn - fotograferet juli 2013

Østhavn - fotograferet juni 2017
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Espergærde Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2004 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Sundet
55°59,5'N 12°33,8'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen
der er selvejende, består af et enkelt bassin.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er 2,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 11 m, bredde 3,5 m og dybgang
1,75 m.

Vandstand
W-lige vinde giver indtil 0,5 m højvande og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
2 knob.

Afmærkning
Se plan.
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Fyr
På S-molens hoved står et fyr, der viser rødt, fast lys. Fyret lyser i
pejlinger fra 172° til 325°. Se i øvrigt plan.

Ressourcer
Bådebygger. En 300-kg mastekran. Slæbested max. 300 kg.
Afstand til apotek, bank, brændstof, bytning af gasflasker, posthus
samt tog er 1,5 til 2,5 km.

Havnekontor
Telefon 22 86 10 26

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
Mod E: En ret linie med retning S-N fra hovedet på den fra S-lige
mole i SE-lig retning udgående sandfanger til sejlløbets N-lige kant
og videre langs denne mod W til havnens N-lige mole. I øvrigt af
havnens værker.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Faaborg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2018 - Plan 1: 11-11-2015

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Faaborg Fjord
55°05,6'N 10°14,3'E - kort 152

fotograferet juli 2011

Havnen
der ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, består af Yderhavn,
Inderhavn, Færge- og Trafikhavn samt en lystbådehavn NW for havnen.

Dybder
I Østerhede fyrlinje og Faaborg Havn fyrlinje er dybden minimum 7
m. Langs Faaborg Havn fyrlinje findes der dog områder med mindre
end 7 m tæt ved fyrlinjen. Disse områder er fremhævet i plan over
indsejling til Faaborg i kort 152 med 7 m-dybdekurver.
Dybder i havnen, se havneplan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 190 m og bredde ca. 25 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lig
vind kan give 1,0 m højvande og SW-lig vind 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.
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Båker
Se plan over indsejling til Faaborg i kort 152.

Fyr
Se plan over indsejling til Faaborg i kort 152.

Ankerplads
Mindre skibe kan ankre ca. 300 m SW for indsejlingen i 5,0-6,0 m vand.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Der er lodsmødested ved Skrams Flak.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Ressourcer
Diesel fra bro og tankvogn. Træskibsværft. En ophalerbedding for
skibe på indtil 40 tons. En hånddrevet 6-tons kran og en 2-tons
kran. Campingplads 1,5 km.

Havnekontor
Telefon 72 53 02 60 (døgnbemandet)
E-post: faaborghavn@fmk.dk
Hjemmeside: www.faaborghavn.fmk.dk
VHF kanal 16 (kl 0800 - 1400)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod E: Færgehavnens E-lige mole og en ret linie fra dennes
S-lige ende mod S ud til en afstand fra molen af 50 m.
b) Mod S: En linie fra sidstnævnte punkt til Yderhavn E-lige
molehoved, derfra til W-lige molehoved og derefter af W-lige ydermole.
c) Mod W og N: Havnens værker.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

fotograferet juli 2011

Lystbådehavnen set fra SW - fotograferet juli 2014
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Faldsled Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 4-8-2010 - Plan 1: 10-2-2010

Beliggenhed
Lillebælt, Helnæs Bugt
55°09,1'N 10°08,6'E - kort 151 eller 152

fotograferet august 2009

Havnen
ejes af Foreningen Faldsled Havn og består af Yderhavn,
Mellemhavn og Inderhavn.

Dybder
i havnen, se plan. Mindste dybde i løbet gennem Sønderfjord E-lige
del er 3,1 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 7 m og dybgang 2,3 m.

Vandstand
SW-lig storm kan give indtil 1 m lavvande.

Besejling
Anduvning af havnen kan enten ske gennem løbet afmærket med
grønne og røde stager med topbetegnelse i den E-lige del af
Sønderfjord (mindste dybde 3,1 m) eller gennem løbet afmærket
med en rød og en grøn stage med topbetegnelse mellem øen Illum
og Helnæs (mindste dybde midt i løbet 2,3 m). Herefter fortsættes i
Nørrefjord N om Illum og Vigø til løbet afmærket med
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kompasafmærkning i form af stager med topbetegnelse (mindste
dybde 2,5 m).

Fartbegrænsning
Styrefart, max. 3 knob.

Afmærkning
Løbet gennem den E-lige del af Sønderfjord er afmærket med
grønne og røde stager med topbetegnelse. Afmærkningen er udlagt
i perioden 1/4-15/11.
Afmærkningen flyttes efter dybdeforholdene.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabelbåker på S-siden af Mellem- og Inderhavn, der afmærker et
kabel længere ude i Helnæs Bugt.

Ankerplads
SW for havnen.

Ressourcer
Slæbested.

Havnekontor
Telefon 21 28 49 60

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 10-2-2010
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Fanø Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-1-2016 - Plan 1: 17-7-2013

Beliggenhed
Nordsøen, Grådyb, Fanø Lo, Fanø NE-kyst
55°26,6'N 8°24,5'E - kort 95

fotograferet september 2002

Havnen
der ejes af Fanø kommune, er beliggende ca. 700 m S for Nordby
Havn, og består af et ca. 150 x 100 m stort bassin, som mod E og
S beskyttes af en ca. 160 m lang dækmole.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i bassinet er 1,8 m ved middelspringtidslavvande.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 14 m og bredde ca. 4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 1,5 m. SWog W-lige vinde giver 1-1,5 m højvande (under storm mere). NEog E-lige vinde giver 1-1,5 m lavvande (under storm mere).

Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
3 knob.

Båker
2 båker forsynet med rød/hvid vandretstribet trekanttopbetegnelse
leder overet i pejling 161,6° fra Nordby Havn til havnen.

Ankerplads
Mindre fartøjer kan ankre uden for havnen E for båkelinien.

Ressourcer
Campingplads, brændstof og flaskegas 1 km. Kran (vognmand) 2
km. Trådløs internetopkobling.

Havnekontor
Telefon 40 98 64 84 (Fanø kommune)
Telefax 76 66 06 00 (Fanø kommune)
www.fanoesejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Se under Nordby Havn.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet september 2002
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Faxe Ladeplads Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2017 - Plan 1: 24-9-2014

Beliggenhed
Østersøen, Faxe Bugt
55°12,8'N 12°09,6'E - kort 190

Industrihavn - fotograferet juli 2000

Havnen
består af en trafikhavn, der tilhører Faxe Kalk A/S og af en fiskeriog lystbådehavn, som tilhører Fakse Ladeplads Fiskeri- og
Lystbådehavn A.m.b.a. Indsejlingen til fiskeri- og lystbådehavnen
sker gennem trafikhavnen.
Til havnen fører en ca. 1000 m lang rende med bundbredde på 25 m.

Dybder
Dybden i renden er 4 m og i trafikhavnen indtil 4 m. I fiskeri- og
lystbådehavnen indtil 3,0 m. Se i øvrigt plan.
Renden er tilbøjelig til tilsanding ved SE- og E-lige vindretninger.

Største skibe
der kan besejle trafikhavnen: Længde 100 m og bredde 20 m
Fiskeri- og lystbådehavnen: Længde 14 m og bredde 4 m
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Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
E-lige til S-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande og N-lige til
NE-lige vinde indtil 0,6 m højvande. Vinde fra SW-lige til W-lige
retninger kan give indtil 0,3 m lavvande. Storm fra samme retninger
kan give indtil 0,9 m lavvande.

Besejling
Ophold og fortøjning i trafikhavnen er forbeholdt erhvervstrafikken.
I trafikhavnen er det forbundet med stor risiko for påsejling at
fortøje mindre fartøjer uden forud indhentet tilladelse. Lystfartøjer
henvises til fiskeri- og lystbådehavnen.
Se i øvrigt Særlige bestemmelser.
Meldepligt.
Erhvervstrafikken skal anmelde ankomst til Shipping.dk i Køge på
telefon 56 65 00 06 1 time før anløb.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Den gravede rende er afmærket med henholdsvis 3 grønne og 3
røde sømærker med topbetegnelse. Ved rendens yderende er
udlagt en gul/sort stage med S-topbetegnelse.

Båker
Se plan. Båkerne er skjult i den E-lige sektor, således at de først
kan ses 0,5-0,25 sm fra båkelinjen.

Fyr
Se plan. Ledefyrene er skjult i den E-lige sektor, således at de
først kan ses 0,5-0,25 sm fra fyrlinjen.

Ankerplads
findes på reden på positionen 55°12,0'N 12°10,0'E.

Bugsering
En 210 hk slæbe/lodsbåd med 3 tons pæletræk.

Ressourcer
Piktogrammer henviser til fiskeri- og lystbådehavnen. Dykkerassistance.

Havnekontor
Hjemmeside : www.faxe-havn.dk
E-post : jol@shipping.dk
Havnefoged : Jesper Olsen
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Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Sejlads i renden og i trafikhavnen skal foregå ved maskinkraft.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Fiskeri- og Lystbådehavn - fotograferet juli 2000

Opdateret: 24-9-2014
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Fedhavnen
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Præstø Fjord
55°10,2'N 12°05,5'E - kort 190

fotograferet maj 1997

Havnen
der administreres af Feddet Camping, består af et ca. 175 m langt
og ca. 15 m bredt bassin.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 1,3 m og i bassinet ca. 1,3-1,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 6 m, bredde ca. 3 m og
dybgang ca. 1 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,7 m.
E-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og W-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.
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Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen og anvendes næsten
udelukkende af fastboende i området.

Ankerplads
ved havnen.

Ressourcer
400 m til faciliteterne.

Havnekontor
Telefon 56 72 52 06 (Feddet Camping)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Feggesund Færgelejer
Sidste opdateringer • Tekst: 5-12-2012 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Limfjorden, Feggesund
56°58,7'N 8°55,2'E - kort 109

fotograferet juli 2013

Havnen
Færgelejerne ved Feggeklit på Mors og på Hannæs er kun til brug
for færgefarten over Feggesund, og ingen andre fartøjer (inkl.
lystfartøjer) må benytte færgelejerne.
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Havnekontor
Telefon 51 20 74 41 (Færgefarten).
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Femø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-8-2012 - Plan 1: 22-8-2012

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Femø Sund, Femø W-kyst
54°58,3'N 11°30,9'E - kort 160

fotograferet juli 2003

Havnen
ejes af Lolland Kommune. Færgefart til Kragenæs. En gravet rende
fører til havnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige
vinde indtil 1,5 m lavvande.

Afmærkning
S-siden af renden er afmærket med 5 grønne spidstønder med topbetegnelse.

Båker
Femø Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (096°) gennem den
gravede rende til havnen.
Side 1

Bagbåken: ESE for havnen. Grå gittermast med orange trekant med
nedadvendt spids.
Forbåken: S for færgelejet i havnens SE-lige del. Grå pæl med
orange trekant med opadvendt spids.

Fyr
Femø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt
overet (096°) gennem den gravede rende til havnen.
Havnefyr, se plan.

Kabler
Ud for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø;
kabelbåker med fyr på Fejø.

Ressourcer
Gratis internet. En 3-tons kran. Diesel, maskinværksted, flaskegas,
posthus og restaurant 2 km.

Havnekontor
Telefon 23 60 30 32

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne,
mellem nedenstående koordinater:
1) 54º58,324500'N 011º30,789933'E, Fyr (F.R)
2) 54º58,303733'N 011º30,816817'E, S-molens molehoved.
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Femø Havn af 22. marts 2012)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Fjællebroen Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 15-4-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Nakkebølle Fjord
55°03,6'N 10°22,8'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af A/S Havnen i Fjellebroen.

Dybder
Dybden i indløbet 2,5 m og i havnen indtil 2,5 m, se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 18 m, bredde 5 m og dybgang 2,3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
E-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og W-lige vinde indtil
1,2 m lavvande.

Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen. Et smalt og kroget løb fører
mellem Nakkebølle Fjords mange grunde ind til havnen på fjordens NE-side.

Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning
Løbet ind til havnen er afmærket med 6 røde og 5 grønne stager.

Fyr
Molehovederne er facadebelyste.

Ressourcer
380 V. Dieseltank på kajen. Slæbested til 10 tons, vogn kan evt.
lånes. Kranbil kan rekvireres. En 300-kg mastekran. Bank, posthus
og apotek 3 km.

Havnekontor
Telefon 62 61 59 53
Mobil 40 71 86 44
E-post: strandvejen158@gmail.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havneværkerne
samt en ret linie, der forbinder havneindløbets to molehoveder.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 26-5-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Flakfort
Sidste opdateringer • Tekst: 15-12-2010 - Plan 1: 13-5-2015

Beliggenhed
Sundet
55°42,2'N 12°43,9'E - kort 133

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Malmökranen AB, er beliggende ved den tidligere fæstning.

Dybder
Dybden i indsejlingen 4,0 m og i selve havnen indtil 4,0 m. Se i
øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 7 m og dybgang 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
SW-lige til NW-lige vinde giver indtil 0,5 m højvande og normalt
S-gående strøm. NNE-lige til SW-lige vinde giver indtil 0,3 m
Side 1

lavvande og normalt N-gående strøm.

Besejling
Havnen besejles bedst om dagen, da der ikke er molefyr eller
ledefyr. Dog er molehovederne hvidmalede og belyste om natten i
perioden 1/5-1/10.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Kabler
W for Flakfortet mellem dette og Middelgrundsfortet.

Ankerplads
N og S for Flakfortet.

Ankringsforbud
i havnebassinet og i indsejlingen.

Ressourcer
Affald må ikke bringes i land.

Havnekontor
Telefon og telefax 32 96 08 00 (Åbent 1/5-30/9)
E-post: havnekontor@flakfortet.com
Hjemmeside: www.flakfortet.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Fiskeri og badning i havnebassinet er ikke tilladt. Al forurening af
havnebassinet er ikke tilladt.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Fredericia Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-10-2017 - Plan 1: 20-10-2017

Beliggenhed
Lillebælt, Snævringen
55°33,2'N 9°43,8'E - kort 158

Vesthavn - fotograferet juli 2011

Havnen
ejes af Fredericia Havn A/S og administreres af Associated Danish
Port A/S. Havnen består af en række kajer og bassiner, der fra E
mod W er følgende:
Skanseoddehavn (Jetty II (kaj 42) og Jetty I (kaj 41)),
Kastelshavn (kaj 1-3),
Gamle Havn (kaj 6-7),
Værftshavn (kaj 8-12),
Bådehavn plads 1-12,
Vesthavn (kaj 13-18),
Oliehavn (kaj 20),
Centerhavn (kaj 21-22),
Kemikaj (kaj 23),
Møllebugthavn (kaj 24-28) samt Lystbådehavn (se denne).
I Skanseoddehavn ind- og udskibes Shellraffinaderiets produkter.
Råolie fra Nordsøen udskibes fra Jetty II (kaj 42).

Dybder
i havnens forskellige afsnit, se planer.

Side 1

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 300 m og dybgang 14,0 m.
Havnen modtager normalt ikke skibe med en dybgang større end 14 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
N-lige og E-lige vinde giver indtil 1,4 m højvande og S-lige og
SW-lige vinde indtil 1,6 m lavvande.

Strøm
Strømmen uden for havneindløbene løber næsten altid E-på, idet
strømmen i Lillebælt, når den er indgående, ved at løbe mod den
jyske kyst danner idvande uden for Fredericia, mens den udgående
strøm følger kysten.

Besejling
Før ankomst og afgang kaldes havnen på VHF kanal 18 (eller 16).

Advarsel
Ved besejling af Fredericia Vesthavn henledes de søfarendes
opmærksomhed på, at ind- og uddokning af skibe på tværs af
indsejlingen forekommer, også uden for normal arbejdstid.

Fyr
Se planer.

Ledninger
Rørledninger: Fra kysten ca. 0,1 sm N for Skanseodde er der i
NNE-lig retning udlagt 4 rørledninger (olie og gas) i en 25 m bred
tracé, se kort 158. Rørledningerne, der er nedgravet ca. 1,5 m i
havbunden, forbinder Shell-raffinaderiet med udskibningsterminalen.
Kloakledninger: Fra Skanseodde ca. 300 m i ESE-lig retning
strækker sig kloakledninger.
S for Lystbådehavn strækker en udløbsledning sig ca. 750 m i
retning 120° ud fra kysten. Ledningen er afmærket med 2 gule
båker med firkanttopbetegnelse (diamant).

Ankerplads
Store skibe kan ankre ved Trelde Næs og i Båring Vig. Mindre skibe
på inderreden. Det anbefales store skibe at ankre på de i kortene
viste ankerpladser F.A.1 og F.A.2.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
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E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk

Lodsmødesteder er vist i søkortene.
Skibe over 2500 tons dødvægt bør benytte lods, og skibe til
anlægsværkerne bør uanset størrelse benytte lods.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
En bugserbåd på 3200 hk er normalt stationeret i havnen. Med ca.
6 timers varsel kan flere bugserbåde tilkaldes. Skibe med en
dødvægtstonnage på over 10 000 tons anvender normalt bugserbåd.

Ressourcer
El: 220 V/10A og 380 V/16 - 32 - 63 og 100A. Skibsværft med en
ca. 108 m lang og 22 m bred tørdok med 5,0 m dybde over
doktærskelen og en ophalerbedding til skibe på indtil 1000 tons
egenvægt (499 BRT). Flydedok med løfteevne på 12 000 tons.
Bådebyggeri med ophalerbedding for skibe på indtil 100 tons.
Bådhal for skibe indtil 20 m. Maskinværksteder i havnens nærhed.
Kaj 24-27: Tre 25-tons portalkraner. Kaj 21-22: Tre 25-tons
portalkraner. Kaj 15: En 25-tons portalkran. I øvrigt mobilkraner op
til 100 tons på alle kajer. Lasteanlæg for korn 600 tons/time i Møllebugthavn.

Havnekontor
Telefon 79 21 50 00 (Døgnvagt)
Telefax 79 21 50 24
VHF kanal 18 - 12 - 13 og 71 (arbejdskanal) og kanal 16 (kaldekanal)
E-post: trafik-fh@adp-as.dk
Hjemmeside: www.adp-as.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Side 3

Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Se planer.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Fredericia Havn af 21. november 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:
1. Ethvert fartøj, som vil afsejle fra havnen, må først forvisse sig
om, at intet skib er for indgående.
2. I Kastelhavnen (kaj 1-3) har Kemira Grow-How fortrinsret for
skibe med varer til og fra fabrikken. For kaj 1 gælder dog følgende
begrænsninger:
Shell skal for skibe til kaj 41 (Jetty I) kunne anbringe
forfortøjningerne på 3-pullerten på kaj 1 (70 meter fra hegnet
mellem Shell og Kemira).
I tilfælde, hvor der er anmeldt 2 store skibe til henholdsvis kaj 1
(Kemira) og kaj 41 (Shell) anløbes efter følgende procedure:
Hvis skibet til kaj 41 har ETA indenfor 6 timer i forhold til skibet til
kaj 1, skal skibet til kaj 1 vente til kajen er fri.
Har skibet til kaj 41 ETA, der ligger senere end 6 timer i forhold til
skibet til kaj 1, har skibet til kaj 1 fortrinsret, og skibet til kaj 41
må vente.
3. Ventilering af fartøjer, der har været benyttet til transport af
brandfarlige væsker af klasse I og II, og som ikke straks indtager
ny ladning, må ikke foretages i havnen, med mindre det sker ved damp.
4. Alle fartøjer skal holde mindst 25 m sikkerhedsafstand til kajer og
skibe fortøjet ved kaj 41 (Jetty 1) og kaj 42 (Jetty 2).
5. Fredericia Havn modtager ikke uden særlige tiltag skibe med
dybgang større end 14 m.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 5

Kastelshavn og Skanseoddehavn - fotograferet juli 2011

Centerhavn - fotograferet juli 2011

Vesthavn og Kastelshavn - fotograferet juli 2011
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Fredericia Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 12-5-2017 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Lillebælt, Snævringen
55°33,2'N 9°43,8'E - kort 158

fotograferet juli 2013

Havnen
administreres af Foreningen Fredericia Lystbådehavn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
Der kan anløbe havnen: Længde 17 m, bredde 5 m og dybgang 2,7 m.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Ressourcer
El (380 V). Turistinformation 2 km. Togforbindelse 1 km.

Havnekontor
Telefon 79 21 50 69
E-post: havnefoged@frlh.dk

Side 1

Hjemmeside: www.frlh.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Frederikshavn Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-2-2018 - Plan 1: 22-12-2017

Beliggenhed
Kattegat
57°26,1'N 10°32,9'E - kort 123

Indsejlingen og S-lige del af havnen - fotograferet juni 2017

Anmærkning
Indtil videre udføres der uddybningsarbejde i indsejlingen til
havnen. En rørledning er udlagt som pumper sandet i land.
Arbejdet udføres fra fartøjerne »Njord R« (OYOZ2), »Ajax R«
(PCEZ), »Hugin R« (PGKL), »Munin R« (PGKM) og »Vidar R«
(OU6596), der alle kan kontaktes på VHF kanal 16.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.

Havnen
er en aktieselskabshavn, fuldt ejet af Frederikshavn Kommune.
Havnen består af Forhavn, Færgehavn, Fragthavn og Nordhavn
med fiskerihavn.
En flådehavn findes SW for Forhavn og Færgehavn.

Dybder
Se plan.
Som følge af tilslikning samt puller forårsaget af skruevand fra
fartøjer med stor maskinkraft kan de opgivne dybder ikke altid
påregnes at være til stede.

Side 1

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind- og
bølgeforhold samt de øjeblikkelige vandstands- og dybdeforhold.
Under gunstige forhold er det største skib, der kan besejle havnen:
Længde ca. 180 m.
Til dokning kan der dog tages fartøjer af en længde på op til 215 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er normalt 0,3
m. W-lige storme kan give indtil 1,2 m højvande og E-lige storme
indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Vinde mellem SW og NW giver S-gående strøm og vinde mellem S
og NE giver N-gående strøm. Strømmen løber hyppigst og stærkest
fra S til N og kan sætte over 2 knob.
Ca. 200 m S for S-lige molehoved er udlagt en gul/hvid stumptønde
med krydstopbetegnelse til visning af strømmens sætning, således
at tønden ved N-gående strøm ses som gul for indgående.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat.
Grundet den intense færgetrafik skal skibe udvise skærpet
opmærksomhed ved ankomst og afgang. Ved ankomst skal skibet
melde sin ankomst til havnevagten på kanal 12 ca. 10 minutter før anduvningsbøjen.
Ved afgang skal skibet kalde havnevagten på kanal 12 ca. 10
minutter inden forventet afgang. Havnevagten informerer om
aktuel ind- og udgående trafik.
Vedrørende vigepligt i Forhavn, se regler for sejlads under Særlige bestemmelser.
Opmærksomheden henledes på, at anløb af lystfartøjer og joller
ikke er tilladt uden forud indhentet tilladelse fra havnen.

Fartbegrænsning
Se Ordensbestemmelser under Særlige bestemmelser.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.
På grund af grundene N for anduvningsfyrets hvide vinkel tilrådes
det skibe med stor dybgang at holde i den S-lige del af den hvide
vinkel under anduvning af havnen.

Ankerplads
På Søndre Red S for anduvningsfyrets hvide vinkel findes god ankerplads.
Side 2

Ankringsforbud
i færgelejer på grund af udlagt bundsikring bestående af måtter og
sten (se plan).

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested er vist i søkortene.
Lodsen har bemyndigelse til at bistå anløbende skibe ved besejling
af havnen og være til hjælp med fornødne stedlige oplysninger.
Fartøjer, hvis fører ikke er kendt med forholdene, tilrådes at tage
lods eller forinden anløb eller afgang at indhente oplysninger hos
havnevagten om dårlige forhold. Opmærksomheden henledes især
på, at E-lige vinde kan give indtil 0,8 m lavvande, hvorfor det i
sådanne vejrsituationer er særlig vigtigt at benytte lods.
Oplysninger om vind og vandstand kan indhentes på havnens
hjemmeside eller ved kontakt til havnevagten, se under
Havnekontor.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Svitzer opretholder et antal bugserbåde ved havnen.

Ressourcer
Havnen disponerer over 6000 m2 pakhuskapacitet samt en
havnekran med en løftekapacitet på 80 t.
Mellem Færgehavn og Fragthavn findes et skibsværft med kraner op
til 100 tons løfteevne og to tørdokker som anført nedenfor:
Tørdok 3 er 171 m lang og 25,4 m bred. I tørdok 3 kan tages skibe
ind med en dybgang på indtil 6,5 m.
Tørdok 4 er 216 m lang og 34 m bred. I tørdok 4 dok kan der tages
skibes ind med en dødvægtstonnage på op til 60000 tons og med
en dybgang på indtil 7,15 m.
Alle skibs- og maskinreparationer kan udføres.
Ved indsejlingen til Nordhavn findes et skibsværft med to
flydedokker som anført nedenfor:
Flydedok 1: Længde 110 m, bredde 20,4 m, dybgang 5,3 m og
løfteevne 3000 t.
Flydedok 2: Længde 115 m, bredde 21,6 m, dybgang 7,45 m og
løfteevne 4300 t.
Desuden findes i Nordhavn et mindre værft med byggebedding indtil
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60 m længde og 12 m bredde og med ophalerbedding med kapacitet
indtil 500 tons egenvægt.
Herudover findes i Nordhavn auktionshal med rørisværk,
fiskepakhuse, filetfabrikker samt fryse- og kølehuse.
Bjærgningsbåde fra Svitzer er stationeret i havnen.

Havnekontor
Telefon 96 20 47 18 (døgnvagt)
Telefax 96 20 47 11
VHF kanal 12 eller 16
E-post: vagt@fhhavn.dk
Hjemmeside: www.fhhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer gennem nedenstående koordinater:
1) 57°26,163¿N 10°33,280¿E,
2) 57°26,055¿N 10°35,806¿E,
3) 57°25,020¿N 10°35,733¿E,
4) 57°24,386¿N 10°35,324¿E,
5) 57°25,928¿N 10°33,013¿E,
Se i øvrigt kort 101, plan A.
Havnegrænsen til flådehavnen
6) 57°25,977¿N 10°32,834¿E,
7) 57°26,011¿N 10°32,754¿E,
Se i øvrigt kort 101, plan C.

N-lige mole,
knækpunkt, grøn stage med top,
knækpunkt, N for anduvningstønden,
knækpunkt, S for anduvningstønden,
S-lige mole.
er begrænset af nedenstående koordinater
E-lige mole,
W-lige mole.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 17. juni 2016 for Frederikshavn Havn)
Nedenstående bestemmelser fra ordensreglementet omfatter ikke
flådestationen, bortset fra afsnittet: Regler for sejlads.
Regler for sejlads.
Som havnens hovedløb regnes strækningen fra Frederikshavn
anduvningsbøje til havnemundingen og derfra videre igennem
Forhavn til og med indsejlingsåbningen mellem færgeleje 3 og
nordre tværmole.
Trafikken fra Nordhavn, færgeleje 4 og flådehavnen skal i Forhavn
vige for trafik, der foregår i længderetningen af havnens hovedløb.
For sejladsen inden for havnens område gælder den til enhver tid af
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Søfartsstyrelsen udfærdigede "Bekendtgørelse om regler for sejlads
i visse danske farvande".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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N-lige del af havnen - fotograferet juni 2017

fotograferet juni 2017
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Frederikshavn Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 3-6-2015 - Plan 1: 3-6-2015

Beliggenhed
Kattegat
57°25,5'N 10°31,8'E - kort 123

fotograferet juni 2017

Havnen
der er beliggende ca. 0,3 sm S for Frederikshavn Flådehavn, må
kun benyttes af lystfartøjer.

Dybder
Se plan.
Dybderne i havnen er usikre på grund af sandvandring. De angivne
dybder søges opretholdt i sejlsæsonen (1/4-15/11).

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,25 m.
W-lig vind giver forhøjet vandstand og E-lig kuling kan give lav vandstand.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Indsejlingen til havnen er i perioden 1/4 -15/11 afmærket med en
grøn og en rød stage, begge med topbetegnelse.
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Fyr
Molefyrene er tændt i perioden 1/4 - 15/11. Se i øvrigt plan.

Ressourcer
Slæbested. En 8-tons kran. Tømningsanlæg for kemiske toiletter.
Adgang til telefax. Tog og posthus 2 km. Apotek 2,5 km.

Havnekontor
Telefon 98 43 28 56 (havnekontoret) / 98 43 40 84 (cafeteriet)
Telefax 98 43 50 56 (havnekontoret)
E-post: frhsh@mail.dk
Hjemmeside: www.frederikshavnmarina.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er afgrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater:
1) 57º25,615¿N 010º32,026¿E (molehovedet, N-lige dækmole)
2) 57º25,595¿N 010º32,028¿E (molehovedet, S-lige dækmole).

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Frederikshavn Marina af 19. maj 2015)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder de af
Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i
visse danske farvande, med følgende tilføjelse og præcisering:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder der
ikke overstiger opslåede fartgrænser, eller i mangel af sådanne med
så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre, dog maks. 3
knob.
Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse
af havneanlægget.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 3-6-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Frederikssund Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 18-12-2013 - Plan 1: 19-1-2011

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°50,2'N 12°03,3'E - kort 117

fotograferet juli 2006

Havnen
ejes af Frederikssund kommune og består af 2 bassiner, der
benævnes som følger: Frederikssund Havn samt S for Sydkaj og
Tippen, Stenværkshavn. N-ligst ligger lystbådehavnen Skyllebakke
Havn, der er privat ejet.

Dybder
I den gravede rende N for Kronprins Frederiks Bro 2,7 m. Renden,
der er meget smal, har en minimumbredde på 30 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Dybgang er begrænset af dybden i den
gravede rende umiddelbart N for broen, se ovenfor. Se i øvrigt
Bestemmelser for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
Vinde fra W til N kan normalt give indtil 1,4 m højvande og S-lige
vinde indtil 0,8 m lavvande.

Side 1

Besejling
Om natten kan havnen kun besejles, såfremt der i den til enhver
tid gældende normale åbningstid (jf. brobestemmelsen) er bestilt
åbning af Kronprins Frederiks Bro.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Gennemsejlingsåbningen i Kronprins Frederiks Bro er afmærket med fyr.
Desuden findes 2 sæt ledefyr, der leder henholdsvis gennem den
gravede rende S for Jorden og renden mellem Kignæs og Klinten.
(Se kort 117 og 118).

Kabler
Ca. 50 m N for og ca. 100 m S for Kronprins Frederiks Bro og
parallelt med denne er udlagt et kabel. Kabelskilte ved S-ligste
kabel.Tæt S for broen er udlagt et kabel, der på begge sider af
klappillerne er afmærket med advarselstavler, som er påmalet
Neddykket kabel.
Ca. 10 m N for resterne af den tidligere jernbanebro er udlagt et kabel.
Ca. 30 m S for resterne af den tidligere jernbanebro og parallelt
med den tidligere brolinie er udlagt et undervandskabel mellem de
to dæmninger. Kablets landingspladser er angivet ved en opsat
tavle, på hvilket ordet Kabel er påmalet med hvidt på rød bund.

Lods
fra DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Ressourcer
El og vand ved Nord- og Østkaj.

Havnekontor
Telefon 47 38 55 03
Telefax 47 38 85 90
E-post: havnefogeden@frederikssundlystbaadehavn.dk
Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Sejladsregler.
For al sejlads i Frederikssund Havn samt i den gravede rende ved
Kignæs gælder »Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande«,
herunder at:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Frederikssund Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 12-12-2012 - Plan 1: 12-12-2012

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°49,6'N 12°03,6'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. og ligger på Kalvø
Rev ca. 150 m W for Marbæk Lystbådehavn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3,25 m og dybgang
2,3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lige vinde kan give indtil 1,1 m højvande og S-lige vinde indtil
Side 1

0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat i perioden 1/4-15/11.

Fartbegrænsning
i havnen og indsejlingen dertil: 3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
uden for havnen.

Ressourcer
Diesel. Bedding. En 500-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 47 38 55 03
Telefax 47 38 85 90
E-post: havnefogeden@frederikssundlystbaadehavn.dk
Hjemmeside: www.frederikssundlystbaadehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende
værker samt af rette linjer gennem nedenstående koordinater:
1) 55º49,701700'N 012º03,776917'E, (E-lig kyst, Marbæk)
2) 55º49,688983'N 012º03,596317'E, (Uddybningsgrænse, knækpunkt)
3) 55º49,531783'N 012º03,575500'E, (Fyr F.R)
4) 55º49,512983'N 012º03,561517'E, (E-lige ende af træstammer)
5) 55º49,557583'N 012º03,363100'E, (W-lige ende af træstammer)
6) 55º49,576050'N 012º03,363083'E, (SW-ligste punkt på stenmolen).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn af 10.
oktober 2012).
Regler for sejlads.

Side 2

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne" med følgende præcisering:
Max. hastighed i havnen og dens indsejling er 3 knob.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Frederiksværk Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-11-2017 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°57,9'N 12°00,1'E - kort 117

fotograferet juli 2006

Havnen
Ejes af Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Dybder
Dybden i indsejlingen 3,1 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 20 m og bredde 8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
N-NW-lige vinde kan normalt give indtil 0,8 m højvande og
S-SE-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Strømmen i fjorden løber i det væsentlige med vinden. I øvrigt
ingen særlige forhold for besejling.

Fartbegrænsning
3 knob.
Side 1

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.
Molehovederne er belyst.

Kabler
Mellem molehovederne ligger et kabel. Kablet er endvidere ført
langs foden af den SW-lige mole til anløbsbro nr. 1.

Ankerplads
Overalt i Roskilde Fjord findes mange velegnede ankerpladser.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Marine-reparatør. Mastekran. Trådløs
wi-fi. Tog- og busforbindelse 1,5 km.

Havnekontor
Telefon 47 72 11 90 / 21 22 41 90 (Mandag-fredag kl. 1200 - 1300
og lørdage samt søn- og helligdage kl. 1030 - 1130)
E-post: frvhavn@mail.dk
Hjemmeside: www.frv-havn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses mod Arresøkanalen og
Roskilde Fjord af havnens ydre værker.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Frederiksværk Stålvalseværks Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-11-2017 - Plan 1: 24-11-2017

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°57,7'N 12°00,8'E - kort 117

fotograferet maj 1997

Havnen
er en privat erhvervshavn, ejet af de firmaer der er beliggende
omkring havneområdet. En 700 m lang og 40 m bred rende fører til
havnen fra det dybe vand SE for Teglgårds Hage.

Dybder
Se plan.

Største skibe
Længde 130 m og bredde 20 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. Nog NW-lig kuling kan normalt give indtil 1,0 m højvande og E-lig
kuling indtil 1,0 m lavvande.
Side 1

Besejling
For det uddybede sejlløb til havnen gælder, at det udgående skib
skal vente på det indgående.

Fartbegrænsning
I det uddybede løb til Frederiksværk Havn, samt ved passage af
skibe på reden, må sejlads med maskindrevne skibe ikke foregå med
større fart end nødvendigt for deres sikre manøvrering og aldrig
med større fart end 4 knob.
I havnen må sejlads ikke foregå med større fart end 3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Kabler
Ca. 20 m og 40 m inden for molehovederne ligger kabler. Inderste
kabel er markeret med kabelskilte på begge kajer.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved midtfarvandsafmærkningen N for Hundested er
vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Ressourcer
El og vand på kajerne. En fast 25-tons kran til lastning samt
havne- og mobilkraner. Miljø- og affaldsstation. Brændstof fra tankbil.

Havnekontor
NLMK DanSteel A/S
Havnevej 33, 3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 24 85 / 23 24 51 79 (Normal kontortid man-fre)
Kontaktperson Shippingchef Martin Dan Jensen
E-post: mdj@nlmk.com
Hjemmeside: www.dansteel.dk

Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens værker og
en ret linie mellem molehovederne.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 7. august 2009 for Frederiksværk
Stålvalseværks Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område samt i sejlløbet til havnen,
som er at anse for et snævert løb, gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser, herunder følgende særregler:
For det uddybede sejlløb til havnen gælder, at det udgående skib
skal vente på det indgående.
For det uddybede sejlløb til havnen samt ved passage af skibe på
reden gælder, at sejlads med maskindrevne skibe ikke må foregå
med større fart end nødvendigt for deres sikre manøvrering og
aldrig med større fart end 4
knob.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Fur Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 3-2-2016 - Plan 1: 27-1-2016

Beliggenhed
Limfjorden, Fur Sund, Fur SE-kyst
56°48,2'N 9°01,2'E - kort 109

fotograferet august 2015

Havnen
Fra E mod W består havnen af: Molerkaj, færgehavn, fiskerihavn og
lystbådehavn (delt på to bassiner). Havnen ejes af Skive Kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Molerkaj længde 85 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og E-lige vinde indtil 1
m lavvande.

Besejling
Opmærksomheden henledes på den intensive færgetrafik. Se note
herom i kort 109.

Side 1

Fartbegrænsning
Maksimum 3 knob eller sikker styrefart.

Fyr
Se plan.

Kabler
Se plan og kort 109.

Ankerplads
I Fur Sund er den bedste ankerplads i Pulse Vig i ca. 4 m dybde og
200-400 m fra land.

Lods
Limfjord Pilot
Telefon +45 91 52 88 88 (døgnbemandet)
E-post: 24h@limfjordpilot.dk
Hjemmeside: www.limfjordpilot.dk
Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er
vist i søkortene.

Ressourcer
Slip, mastekran, tankanlæg (diesel), tømning af toilettank,
pengeautomat 200 m, internet.

Havnekontor
Telefon 22 23 16 26 (havnefoged)
E-post: email@furhavn.dk
Hjemmeside: http://furhavn.dk/

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer gennem følgende positioner:
1) 56º48,173950'N, 009º01,270717'E (S-lige dækmoles hoved ved
fyret (F.R)
2) 56º48,198000'N, 009º01,346983'E
3) 56º48,248017'N, 009º01,462000'E
4) 56º48,285000'N, 009º01,406983'E
5) 56º48,259000'N, 009º01,346983'E
6) 56º48,259000'N, 009º01,331983'E (kyst N for slæbested)

Side 2

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Fur Havn af 26. oktober 2012)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Sejlads inden for havnens område skal foregå med langsom fart
med maksimum 3 knob eller sikker styrefart. Der må ikke være risiko
for beskadigelse af havneanlægget ved manøvrering.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Fynshav Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-7-2010 - Plan 1: 27-9-2006

Beliggenhed
Lillebælt, Als E-kyst
54°59,5'N 9°59,2'E - kort 151 eller 152

fotograferet juli 2005

Havnen
der er beliggende umiddelbart S for Fynshav Færgehavn, må kun
benyttes af lystfartøjer. Havnen ejes af Fynshav Bådehavn A.m.b.a.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 12 m, bredde 4,0 m og dybgang
2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
E-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og W-lige vinde indtil
1,2 m lavvande.

Besejling
Havnen kan ikke anløbes ved hård vind til kuling fra NE-SE
(brydende bølger i indløbet).

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob i indsejlingen og i havnebassinet.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Diesel hos havnemesteren. Bank, bus- og færgeforbindelse, bytning
af flaskegas og købmand 700 m. Frisør 600 m.

Havnekontor
Telefon 74 47 45 59

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt af en linje mellem færgehavnens S-lige molehoved og
lystbådehavnens ydermolehoved.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Fynshavn Bådehavn af 18. juli 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande" med den ændring at udgående trafik
skal vise hensyn til indgående trafik.
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Færgehavnen må ikke passeres i tidsrummet fra 20 minutter før
færgens ankomsttid til 10 minutter efter færgens afgangstidspunkt.
Der skal i videst muligt omfang anvendes motor/hjælpemotor ved
sejlads i havnebassinet. Maksimal tilladt fart i havnebassinet er 3
knob. Havnebassinet må ikke bruges som øvelsesplads for
manøvrering. Intet fartøj må henligge eller ligge for svaj i indløbet
eller havnebassinet.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Fynshav Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-2-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Lillebælt, Als E-kyst
54°59,7'N 9°59,2'E - kort 151 eller 152

fotograferet juli 2005

Anmærkning
Indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde på færgelejet.
Flåder anvendes.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
er kun til brug for færgefarterne mellem Fynshav og Bøjden samt
Fynshav og Ærø (Søby), og ingen andre fartøjer (inkl. lystfartøjer)
må benytte havnen.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Gambøt Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-5-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund, Thurø Bund
55°02,5'N 10°40,1'E - kort 171

fotograferet juli 2005

Havnen
Anlægget består af en række bådebroer. De tre lange bådebroer
mod W ejes af Thurøbund Yacht- & Kutterværft A/S. Den midterste
lange bådebro ejes af Gambøt Brolaug, og de to lange bådebroer
mod E ejes af Thurø Sejlklub.

Dybder
Dybden ved broerne ca. 1,5-3,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 40 m, bredde 6 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
N-lige vinde kan give højvande og S-lige vinde lavvande.

Besejling
Anlægget kan kun besejles om dagen.

Side 1

Kabler
Kabler umiddelbart E for den E-ligste bro. Kabelbåker på S-siden af
Thurø Bund.

Ankerplads
Ankerplads i Thurø Bund.

Ressourcer
Diesel og olie. Skibsværft og motorværksted med el-afdeling.
Døgnservice med motorværkstedsvogn. En kran og hydraulisk lift
ved værftet. Værftet ejer en 1500-kg mastekran. Flaskegas, bank
og proviant 2 km. Restaurant 1 km. Posthus 1500 m.

Havnekontor
Telefon 62 20 62 76 (sejlklubben)
Telefon 62 20 50 48 (værftet)
Telefax 62 20 54 32 (værftet).

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til Thurøbund Yacht- & Kutterværft tilhørende søområde har
følgende udstrækning.
Mod S: 50 m ud fra enderne af de tre lange bådebroer.
Mod E: 30 m ud fra den E-ligste af de tre lange bådebroer.
Mod W: 30 m ud fra den W-ligste af de tre lange bådebroer.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Thurøbund Yacht& Kutterværft Lystbådehavn af 25. marts 2002)
Disse regler gælder for både og skibe, som anløber bådebroerne
ejet af Thurøbund Yacht- & Kutterværft A/S.
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 26-5-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Gedser Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-3-2018 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed
Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst
54°34,3'N 11°55,6'E - kort 197

fotograferet juli 2005

Anmærkning
1. Indtil videre kan den grønne stage med topbetegnelse af
vestlige side af Rødsand Rende ikke forventes at være på plads og i orden.
2. Indtil videre er den grønne stage med topbetegnelse vest for
kroghage dyb forsvundet.

Havnen
består af Gedser Færgehavn og Gedser Fiskerihavn. Den ejes af
Scandlines Danmark A/S, dog lejes og drives fiskerihavnen af
Sydfalster kommune. Umiddelbart W for fiskerihavnen findes et
bassin, der udelukkende er til brug for Dong Energy.
Havnen kan besejles gennem tre løb, nemlig et forbi Kroghage
Pynt, et over Rødsand (Rødsand Rende) og et forbi Gedser Odde
(Kroghage Dyb).
Hovedløbet er den gravede rende over Rødsand, Rødsand Rende,
der har en bundbredde af 150 m.

Dybder
Dybden i Rødsand Rende er 7 m, dog aflejres der sand langs
rendens sider. Dybden i Vestre Færgeleje er 6,3 m og i havnen
Side 1

indtil 5,0 m. I Fiskerihavn 4,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle Færgehavnen: Længde 70 m, bredde 20 m og
dybgang 3,5 m. (Dog i nødstilfælde Længde 100 m, bredde 20 m og
dybgang 5 m).
I Fiskerihavnen: længde 30 m, bredde 6 m og dybgang 4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er næsten lig
nul. SE-lig kuling eller storm kan give indtil 1,8 m højvande og
WSW-lig kuling eller storm indtil 1,5 m lavvande.

Strøm
Strømmen uden for havnen følger som regel vinden, men med stærk
E-gående strøm kan der løbe idvande tværs forbi havneindløbet.
Ved pålandskuling er havnen meget urolig.
En gul tønde med topbetegnelse til brug ved strømobservationer er
udlagt ca. 60 m SW for W-lige molehoved.

Besejling
Færger har fortrinsret.

Fartbegrænsning
I Rødsand Rende 8 knob og i Færgehavnen 3 knob.

Afmærkning
Rødsand Rende er på E-siden afmærket med to fyr og røde
lystønder og på W-siden med grønne lystønder.
Kroghage Dyb er ved svajepladsen tæt SE for Gedser Havn
afmærket med en rød og to grønne stager med topbetegnelse.
Kroghage Dyb forbi Kroghage Pynt er på E-siden afmærket med
røde stager med topbetegnelse samt en W-kardinalstage, og på
W-siden med en N-kardinalstage samt grønne stager med topbetegnelse.
Duc d´alben umiddelbart W for Fiskerihavnens W-mole er facadebelyst.

Båker
Gedser Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (350,5°) gennem
Rødsand Rende til havnen.
Bagbåken: N for havnen. Gittermast med rød trekant med
nedadvendt spids.
Forbåken: Havnens E-mole. Gittermast med rød trekant med
opadvendt spids.
Rødsand Rende S-lige Fyr: E-siden af renden. Rød rørmast med
rødt fyrhus på toppen med tågelys og -signal.
Rødsand Rende N-lige Fyr: E-siden af renden. Stativ med gråt
rundt fundament.
Til brug ved vedligeholdelse af den gravede rende er der ved
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havnen opsat 2 sæt gravebåker (master med hvid krydstopbetegnelse).

Fyr
Gedser Havn Bag- og Forfyr viser hvidt lys med isofase. Fyrene
lyser synkront og leder holdt overet (350,5°) gennem Rødsand
Rende til havnen. Fyrene lyser 70° på begge sider af overetlinien.
Rødsand Rende S-lige Fyr viser rødt tre-blink. Fyret er
facadebelyst og forsynet med tågelys.
Rødsand Rende N-lige Fyr viser rødt blink.
På havnens molehoveder findes to fyr. Fyret på W-lige molehoved
viser rødt, fast lys og fyret på E-lige molehoved viser grønt, fast
lys. Begge fyr er forsynet med tågelys.

Tågesignal
Rødsand Rende S-lige Fyr er forsynet med tågesignal, der sættes i
gang ved hjælp af en tågedetektor. Horn, der afgiver tre toner
hver 30 sekund.

Kabler
Et kabel er udlagt fra et punkt ca. 500 m E for havnen til Rødsand
Rende S-lige Fyr; kabelbåker ved landingsstedet. Kabel mellem duc
d'alben og Fiskerihavnens W-mole.

Ankringsforbud
Ankring er forbudt i havnen, i sejlrenden og på svajepladsen E for indsejlingen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Skibe på 500 tons og derover bør benytte lods.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Redningsstation
Gedser Redningsstation
Telefon 54 17 93 95 /
20 10 08 49.

Ressourcer
Vand kan købes. Benzin og diesel i Fiskerihavnen. Bedding for
fiskerfartøjer indtil 20 tons. Slæbested. Bad og toilet i
Fiskerihavnen. Proviant, campingplads og vaskemaskine ca. 1 km.
Side 3

Havnekontor
Gedser Færgehavn
Telefon 21 76 23 75
Telefax 54 65 72 37
E-post: pfso.gedser@scandlines.dk
Gedser Fiskerihavn
Telefon 54 17 92 45

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnen består af Gedser Færgehavn og Gedser Fiskerihavn.
Gedser Færgehavn
Det til havnen hørende søområde består af:
a) den uddybede 3 km lange Rødsand Rende fra havnens
molehoveder og S-efter.
b) det inden for de ydre havneværker værende vandareal, således
som dette begrænses af havnens ydermoler og en ret linie mellem
molernes yderender, dog bortset fra det til Gedser Fiskerihavn
hørende søområde.
Gedser Fiskerihavn
Det til Gedser Fiskerihavn hørende søområde ligger inden for en ret
linie mellem Fiskerihavnens E-lige og W-lige mole.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Gedser Havn af 7.
april 2000 og uddrag af Reglement for overholdelse af orden og
gældende bestemmelser i Gedser Fiskerihavn af 16. marts 2004)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område, herunder de 3 ovennævnte,
til havnen førende løb gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen
udstedte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", med følgende tilføjelser:
Maksimumfarten i Rødsand Rende fastsættes til 8 knob.
Færger i fast rutefart på Gedser Færgehavn har fortrinsret til brug
af havnen og dens bolværker samt Rødsand Rende, hvorfor andre
fartøjer i fornødent fald kan afvises eller fordres udlagt af havnen,
uden at der derfor kan gøres erstatningskrav gældende.

Ordensbestemmelser.
Gedser Færgehavn
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For overholdelse af orden i havnen gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med senere ændringer.
Gedser Fiskerihavn
For overholdelse af orden i havnen gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne".
Fartøjer, der anløber fiskerihavnen, er under sejladsen gennem
færgehavnen underlagt "Reglement for ordens overholdelse i Gedser Havn".
Lystbåde henvises så vidt muligt til Gedser Lystbådehavn.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gedser Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 5-11-2014 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Østersøen, Kroghage Dyb, Falster SW-kyst
54°34,8'N 11°55,3'E - kort 197

fotograferet juli 2003

Havnen
er beliggende på W-siden af Falster, ca. 600 m N for Kroghage
Pynt og ejes af Guldborgsund kommune.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 3,4 m. Dybden i forhavn og ved broerne
indtil 3,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 25 m, bredde 6 m og dybgang 2,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Hård vind fra NE kan om efteråret give indtil 1,4 m højvande og
hård vind fra SW og W kan give indtil 1,4 m lavvande.

Strøm
Hård vind fra NW og W giver stærk S-gående strøm rundt Kroghage Pynt.

Side 1

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat i sigtbart vejr, men løbet
rundt Kroghage Pynt er ikke fyrbelyst.
Færger har fortrinsret i Rødsand Rende jfr. Reglement for ordens
overholdelse i Gedser Havn.

Fartbegrænsning
Maksimum 3 knob eller sikker styrefart i lystbådehavnen. Maksimum
8 knob i Rødsand Rende jfr. Reglement for ordens overholdelse i
Gedser Havn.

Afmærkning
Se under Gedser Havn.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Med E-lige vinde kan der ankres både N og S for havnen.

Redningsstation
Gedser Redningsstation kan kontaktes på telefon 54 17 93 95.

Ressourcer
Ferskvand og strøm (220 V) på alle broer. Ved slæbested 380 V.
Dykker kan rekvireres. Apotek, gas, kiosk og posthus 1000 m.

Havnekontor
Telefon 54 17 92 45, kl. 0700-1000 (juni - august kl. 1700-2000)
Telefax 54 14 91 86
E-post: gk@guldborgsund.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater.
1) 54°34,868'N 011°55,157'E, F.R
2) 54°34,847'N 011°55,186'E, F.G.
Se i øvrigt plan
Side 2

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Gedser Lystbådehavn af 15.
oktober 2014)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Fartbegrænsning. Havnen skal altid besejles med langsom fart der
ikke må overstige maksimum 3 knob eller sikker styrefart.
Maksimumsfarten i den gravede Rødsand Rende til Gedser
Færgehavn er 8 knob. Færger i fast rutefart på Gedser Færgehavn
har til enhver tid fortrinsret til brug af Rødsand Rende.
Gæstefartøjer med størrelse over maksimumgrænsen eller fartøjer,
der af andre grunde ikke er plads til, kan i det omfang, plads er til
rådighed i Gedser Fiskerihavn, henvises hertil.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gershøj Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°43,0'N 11°58,8'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af I/S Gershøj Bro & Havn, benyttes af fiskerbåde og
lystfartøjer. Der kan fortøjes langs ydersiden af E-molen og i
havnebassinet. Havnen er vanskelig at anløbe med E-lig kuling.

Dybder
ved E-molens yderside ca. 2,0 m, se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Ved N-ligste ende af læmolen: Dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
NW-lig kuling kan give 1,5 m højvande og E-lig kuling 0,7 m lavvande.
Side 1

Besejling
Om natten kan havnen kun besejles af stedkendte. Om dagen ikke i
hård E-lig kuling.

Ankerplads
God ankerplads N for havnen.

Ressourcer
Slæbested til små joller. Teltplads 400m.

Havnekontor
Telefon 26 58 35 43
VHF kun efter aftale.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker,
samt af en ret linie gennem yderenden af disse værker.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gilleleje Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-9-2016 - Plan 1: 20-8-2003

Beliggenhed
Sundet
56°07,7'N 12°18,7'E - kort 129 eller 131

fotograferet august 2004

Anmærkning
Indtil videre er et stendepot etableret E for indsejlingen til havnen.
Depotet har en radius på ca. 80 m og er delvist synlig over
havoverfladen. Depotet er markeret med orange blåsere og hvidt
blinkende lys. Skibsfarten tilrådes at holde godt klar.

Havnen
der ejes af Gilleleje Havnelaug, består af Yderhavn, N-lige Bassin,
S-lige Bassin og lystbådehavn. Fra ydermolerne fører et 40 m bredt
løb ind gennem Yderhavnen til bassinerne.

Dybder
Se plan.
Sandrevlen uden for ydermolen bliver ikke oprenset, før dybden er
under 3,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 9 m og dybgang 3,7 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lig storm kan give indtil 2,0 m højvande og SE-lig storm indtil
1,5 m lavvande.

Strøm
Ind- og udgående strøm kan være stærk i indsejlingsløbet. Storm
fra NW giver stærk E-gående strøm, og storm fra SE giver stærk
W-gående strøm.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Nakkehoved Fyr og
afmærkningen på Gilleleje Flak giver god vejledning.
Opmærksomheden henledes især på strømforholdene samt at anløb
under pålandsvind af kulingstyrke eller derover kan være vanskelig.

Fartbegrænsning
2 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan. Fyrene holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.

Kabler
Se plan.

Ankringsforbud
Ankring i indløbet er forbudt.

Ressourcer
Diesel fra stander og tankvogn. Bådebyggeri. To maskinværksteder.
Ophalingsbeddinger. På havnepladsen findes isværk. En 19-tons kran.

Havnekontor
Telefon 48 30 16 63 / 40 16 66 63

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
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Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
ydermoler samt af en ret linie gennem yderenderne af disse moler.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Lystbådehavnen - fotograferet august 2004

Opdateret: 20-8-2003
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Gisseløre Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Storebælt, Kalundborg Fjord, Houget
55°40,6'N 11°04,4'E - kort 145

fotograferet september 2002

Anmærkning
Indtil videre udføres uddybning syd for indsejlingen.
Arbejdet udføres fra fartøjerne »Optimus« (OH3810), »Sinann«
(OJRU) og »Boann«(OJRT), der alle kan kontaktes på VHF kanal 16.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
ejes af Kalundborg Sejlkub. En 20 m bred, uddybet og afmærket
rende fører E-fra til havnen.

Dybder
Dybden i renden er 2,5 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 16 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Renden er på N-siden afmærket med grønne stager med
topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.
Se i øvrigt plan.

Ressourcer
Mastekran. Diesel samt bytning af flaskegas 3 km. Apotek, bank,
frisør, café, gas, kiosk, skibsproviantering samt turistinformation
1,5 km. Vaskemaskine og posthus 2 km. Bus-, færge- og
togforbindelse fra Kalundborg.

Havnekontor
Telefon 29 27 30 55 (Kalundborg Sejlklub)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement af 28. januar 2003 for Gisseløre Lystbådehavn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" med følgende tilføjelse:
Sejlads i havnen må foregå med højst 3 knob.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 14-1-2015

Beliggenhed
Limfjorden, Gjøl Bredning
57°03,7'N 9°42,0'E - kort 105

fotograferet maj 1997

Anmærkning
Indtil videre er havnen lukket for besejling på grund tilsanding i indsejlingen.

Havnen
ejes af Jammerbugt Kommune.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden er 2,5 m, i havnen indtil 2,5 m. Se i
øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Lystbåde og mindre fiskefartøjer, max.
dybgang 1,9 m.

Vandstand
NW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og E-lige vinde indtil
0,5 m lavvande.

Side 1

Strøm
Strømmen følger normalt vindens retning.

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning
Den gravede rende er afmærket med stager (2 på W-siden og 3 på
E-siden) i perioden 1/4-23/10

Fyr
To fyr, der viser grønt, fast lys, leder overet i pejling 000,1°
gennem den 20 m brede rende. Brændetid 1/4-23/10. Fyrene er
etableret på båker med rød trekanttopbetegnelse. På S-molens
hoved et fyr, der viser rødt, fast lys. Brændetid 1/4-23/10.
Molehovedet er facadebelyst

Ressourcer
Benzin fra tanken.

Havnekontor
Tlf: 41 91 11 69

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende
værker samt af en ret linje mellem molehovederne:
1) 57º03,702'N 009º42,093'E (N-lige mole)
2) 57º03,690'N 009º42,094'E (S-lige mole)
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn af
15. maj 2013)
Regler for sejlads
For sejladsen inden for marinaens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
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danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 14-1-2015
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Gl. Kalvehave Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-12-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Ulvsund
54°59,7'N 12°08,2'E - kort 161

fotograferet juli 2001

Havnen
der ejes af Vordingborg Kommune og administreres af Gl. Kalvehave
Bådelaug, består af 2 små bassiner, der anvendes som fiskeri- og bådehavn.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,0 m og i bassinerne 0,5-1 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 6 m, bredde 2 m og dybgang 1,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vind
fra SW-W kan give indtil 0,5 m højvande og vind fra E indtil 0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
3 knob.
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Ressourcer
Købmand og bytning af flaskegas 2000 m.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Glatved Lasteanlæg
Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2016 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat
56°18,0'N 10°51,9'E - kort 128

fotograferet september 2016

Havnen
Anlægget, der ejes af Nymølle Stenindustrier A/S, benyttes til
udskibning af sten. Et transportbånd på piller fører fra land til den
ca. 100 m lange NE-SW-gående anlægsplads, hvor dybden ved
yderenden er 5,3 m.

Dybder
Dybderne ved yderenden af anlægspladsen er 5,3 m.

Største skibe
der kan anløbe anlægget: Dybgang 4,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lig vind kan give ca. 0,5 m højvande og E-lig vind ca. 0,4 m lavvande.

Strøm
Når der er strøm, løber den langs kysten (NE- eller SW-gående).
Side 1

Ankerplads
på reden.

Lods
fra Grenaa.

Bugsering
Bugserbåde findes ikke. Bugserassistance er ikke nødvendig under
normale forhold.

Havnekontor
Telefon 22 23 65 10, 22 23 65 53 og 22 23 65 52

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Altid styrbord side til kaj.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Glyngøre Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2017 - Plan 1: 21-7-2017

Beliggenhed
Limfjorden, Salling Sund
56°45,8'N 8°51,9'E - kort 109

fotograferet september 2007

Havnen
Der ejes af Skive Kommune, består af en lystbådehavn og en fiskerihavn.
NE for havneområdet er i perioden 15. juni til 13. august udlagt en badeplatform.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 8 m.

Vandstand
SW-, W- og NW-lige vinde giver indtil 1,7 m højvande og E-lige
vinde indtil 1,2 m lavvande.

Besejling
Med storm kan strømmen, der løber tværs forbi indløbet,
vanskeliggøre besejlingen.

Fyr
Se plan.
Side 1

Kabler
Ca. 460 m E for havnen går 4 kabler i NNW-lig retning over Salling
Sund til Refshammer på Mors.

Ledninger
Se plan.

Ankerplads
uden for havnen.

Ressourcer
Diesel 500 m. Campingplads 2 km. Miljøstation. Slæbested.

Havnekontor
Telefon 99 15 36 70 (Skive Kommune)
kimh@skivekommune.dk
www.skive.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til Glyngøre Fiskerihavn hørende søområde begrænses mod W
af havnens ydre værker samt af en ret linie fra molehovedet (F.G)
til molehovedet på midtermolen, der adskiller fiskerihavn og lystbådehavn.
Det til Glyngøre Lystbådehavn hørende søområde begrænses mod N
og E af havnens ydre værker. Mod W af midtermolen samt af en ret
linie i dennes forlængelse til nordmolen.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Glyngøre Fiskerihavn af 28.
november 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

(Uddrag af Ordensreglement for Glyngøre Lystbådehavn af 22.

Side 2

december 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 21-7-2017

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Grasten Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 13-10-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund
55°01,9'N 10°40,1'E - kort 171

fotograferet maj 1997

Anmærkning
Indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde på broen.
Arbejdet udføres fra fartøjerne »Malte«, »Laura« og »Ulrik«, der
alle kan kontaktes på VHF kanal 16. Flåder anvendes.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
Broen er 28 m lang og ejes af Svendborg kommune. Brohovedets
bredde er 9,4 m. Broen er kun til anløb for sundfarten.

Dybder
Dybden ved broens yderende 3,5 m.

Side 1

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde ca. 25 m.

Vandstand
N-lige vinde giver højvande og S-lige vinde lavvande.

Strøm
Strømmen løber under normale forhold N-S med en fart af 3-4 knob.

Besejling
Ydersiden af broen besejles fra 1/4-31/8 af Sundbåden.

Havnekontor
Telefon 63 21 48 88 (Svendborg Havn)
VHF kanal 16 - 13 - 12 og 6

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Grenaa Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 3-11-2017 - Plan 1: 25-9-2013

Beliggenhed
Kattegat
56°24,4'N 10°55,5'E - kort 124

fotograferet juni 2017

Havnen
der ejes af Grenaa Havn A/S, består af Forhavn, Færgehavn,
Sydhavn (bassin II og III), Fiskerihavn (bassin I) og Nordhavn
(bassin IV og V).
En 12 m dyb sejlrende fører N om Kalkgrund og ind til havnen. Den
ydre del af renden har en bredde af 150 m, mens den indre del har
en bredde af 100 m.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 230 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm mellem NW og N kan give 1,1 m højvande og storm mellem
SE og S indtil 1,2 m lavvande.

Side 1

Strøm
Med godt vejr er der regelmæssig strøm, der løber langs kysten og
skifter hver 6. time. N-gående strøm er fremherskende, S-gående
strøm er som regel svag.

Besejling
Kalkgrund er en stengrund E for havnen med en mindste dybde på
1,3 m. Afmærkning er udlagt på NE- og SE-siden af grunden.
Grenaa Havn besejles af store færger. Under dårlige vejrforhold
specielt med kraftig vind fra E og SE er det ofte nødvendigt at køre
hårdt med maskinerne for at komme på plads i færgelejerne. Skibe
og fartøjer, der anløber Grenaa Sydhavn umiddelbart efter en
færges ankomst til et af færgelejerne, bør udvise forsigtighed, idet
eventuelt skruevand kan forsætte dem kraftigt mod Sydhavnens
N-side og tværmolen, der udgår fra Sydhavnens NE-lige hjørne.

Fartbegrænsning
Langsom fart, ca. 4 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se kort og plan.

Ankerplads
God ankerplads med fin, hård sandbund i Ålebugt, N for havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødesteder er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Redningsstation
forsynet med motorredningsbåde og raketapparat, findes ved havnen.

Ressourcer
El og vand på alle kajer. Brændstof. Motorfabrik samt to værfter
med smede- og maskinværksted. Bedding til skibe på 500 tons
egenvægt. Slæbested. 3 mobilkraner op til 120 mt. Båndtransportør
op til 300 tons/time. Containertrucks: 42 og 25 tons. Havnespor.

Side 2

Kornsiloer: 60 tons/time. Dykkerassistance. Færge til Sverige og
Anholt. Miljøaffald afhentes.

Havnekontor
Døgntelefon 87 58 76 00
Mandag-onsdag kl. 0700-1600
Torsdag-fredag kl. 0700-1500
E-post: info@grenaahavn.dk
Hjemmeside: www.grenaahavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
ydermoler samt en ret linie mellem disse molers yderender.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

fotograferet juli 2010

fotograferet juni 2017
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Opdateret: 25-9-2013

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Grenaa Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 25-6-2014 - Plan 1: 1-2-2006

Beliggenhed
Kattegat
56°24,4'N 10°55,5'E - kort 124

fotograferet juli 2006

Havnen
der ejes af Grenaa Lystbådehavns Fond, ligger ca. 0,6 sm S for
indsejlingen til Grenaa Havn.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 3,5 m og i havnen indtil 3,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm mellem NW og N kan give indtil 1,1 m højvande og storm
mellem SE og S indtil 1,2 m lavvande.

Strøm
Med godt vejr er der regelmæssig strøm, der løber langs kysten og
skifter hver 6. time. N-gående strøm er fremherskende, S-gående
strøm er som regel svag.
Havnetid ca. 9 timer.

Fartbegrænsning
3 knob.
Side 1

Fyr
Se plan.

Ankringsforbud
Det er forbudt at ligge for svaj i havnen.

Ressourcer
El og vand på alle broer. Værft, bedding og værksted i
Trafikhavnen. En 5-tons kran. Dykkerassistance. Mobilkraner i
Trafikhavnen. Adgang til telefax. Campingplads, tog og posthus ca.
2,5 km.

Havnekontor
Telefon 86 32 72 55
Telefax 86 32 72 60
E-post: havn@grenaalyst.dk
Hjemmeside: www.grenaalyst.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 1-2-2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Gråsten Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 16-5-2012

Beliggenhed
Lillebælt, Flensborg Fjord, Sildekule
54°55,1'N 9°36,2'E - kort 154

fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Sønderborg Kommune, består af en ca. 160 m lang kaj
og en ca. 50 m lang pier. ESE for kajen findes bådebroer ved Fisknæs.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 70 m, bredde 15 m og dybgang
4,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. E-lig
storm kan give 1,0 m højvande og W-lig storm 1,0 m lavvande.

Strøm
Ingen strøm af betydning.

Besejling
Havnen kan besejles i Egernsundbroens åbningstid.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Mindre skibe kan ankre i Sildekule, større skibe uden for bøjerækken
til anløbet af Egernsundbroen.

Ressourcer
Bedding ved skibsværft i Toft, ca. 0,5 sm S for Gråsten. Slæbested.

Havnekontor
Telefon 74 65 11 60
VHF kanal 16 - 14 og 12

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Se plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Gråsten Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Fisknæs - fotograferet juli 2010

Opdateret: 16-5-2012

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Gråsten Sejlklubs Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 15-7-2009

Beliggenhed
Lillebælt, Flensborg Fjord, Sildekule
54°54,7'N 9°36,1'E - kort 154

fotograferet juli 2011

Havnen
ejes af Gråsten Sejlklub.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. E-lig
storm kan give indtil 1,0 m højvande og W-lig storm indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Strømmen følger stort set løbets retning. Når strømmen er
N-gående kan den sætte med 3-4 knob.

Besejling
Havnen kan besejles i Egernsundbroens åbningstid.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
ved havnen, se plan. Afmærkning i Egernsund, se Egernsund Havn.

Kabler
Kabelfelt E for havnen.

Ledninger
Gasledning E for havnen.

Ankerplads
i Sildekule.

Ressourcer
Restaurant, posthus, togforbindelse, bank og turistbureau 2 km.

Havnekontor
Telefon 74 65 04 39 (klubhuset)
Hjemmeside: www.graasten-sejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 15-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Gudhjem Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-10-2010 - Plan 1: 13-10-2010

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm NE-kyst
55°12,8'N 14°58,3'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
består af 3 bassiner: Yderhavn, Mellemhavn og Inderhavn.
Indsejling til havnen er fra NNE. Indløbet mellem Yderhavn og
Mellemhavn lukkes med en skydeport, når pålandsvind bringer uro i havnen.
Moler og bolværker: Ydermolerne er bygget af granit og er ca. 2,5
m over vandet. De er forsynet med bølgeskærme 4 m over vandet.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 4,0 m og i havnen indtil 4,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 40 m og dybgang 3,8 m.

Vandstand
Vinde mellem N og E kan give indtil 0,5 m højvande og vinde mellem
S og W indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Besejling
Trafiksignal.
Hvis havnen ikke kan besejles, er der om dagen hejst en rød kugle
på en mast på N-molen og om natten slukkes ledefyrene.

Fartbegrænsning
Se Særlige bestemmelser.

Båker
Se plan.

Fyr
Se plan og Besejling.

Bugsering
Bugserhjælp ved private motorbåde kan fås.

Ressourcer
Bytning af flaskegas 500 m. Færge til Christiansø.

Havnekontor
Telefon 56 48 53 32 / 20 21 56 60 (kl. 8-16)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt en ret linje fra (55°12,787'N 014°58,306'E) til (55°12,777'N
014°58,319'E). Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Gudhjem Havn af
23. september 2010)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande" med følgende præcisering:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der
ikke overstiger opslåede fartgrænser, dog således at fartøjets styre
/ manøvredygtighed bevares. I mangel af opslåede fartgrænser
med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af
havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger.

Side 2

Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 13-10-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Guldborg Bro og Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-4-2008 - Plan 1: 17-3-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst
54°52,2'N 11°45,0'E - kort 163

fotograferet juli 2013

Havnen
Havneanlægget ligger på Falster-siden. Anlægget består af en
række kajer, som ejes af Storebælt Sten og Grus A/S, Korsør samt
af en bådehavn, der administreres af Guldborg Falster Bådebrolaug.

Dybder
Dybden ved den 44 m lange W-kaj 3,0-3,5 m, ved S-kaj 2,5 m og
ved E-kaj 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang 3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lig til NE-lig kuling kan give indtil 0,8 m højvande og SE-lig til
SW-lig kuling indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
NW-lig til NE-lig kuling giver S-gående strøm.
Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
3 knob.

Fyr
Fyr ved Guldborgbroen, se plan.

Kabler
Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille
ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst
findes kabler.

Ankringsforbud
i havnen.

Ressourcer
Campingplads 1 km.

Havnekontor
Telefon 58 37 20 20 (Kl. 0800-1630).
Telefax 58 35 09 29

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til Guldborg Falster Bådebrolaug hørende søområde begrænses
af en linje gennem følgende punkter:
1) 54º52,213'N 11º45,113'E
2) 54º52,134'N 11º45,063'E
3) 54º52,161'N 11º44,957'E
4) 54º52,205'N 11º44,975'E
5) 54º52,202'N 11º45,016'E
6) 54º52,222'N 11º45,035'E

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Guldborg Bro og Bådehavn
(Bådebrolaug) af 26. februar 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads

Side 2

m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 17-3-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Guldborg Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Lolland E-kyst
54°52,2'N 11°44,8'E - kort 163

fotograferet juli 2013

Havnen
der ligger på Lolland-siden, ejes af Guldborgsund Kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 50 m ved yderste bro.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
N-lige og SW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og S-lige og
E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Strøm
Strømmen er altid N- eller S-gående og på langs af broens
yderende, max. 1 knob.

Fartbegrænsning
3 knob.
Side 1

Fyr
Fyr ved Guldborgbroen, se plan.

Kabler
Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille
ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst
findes kabler.

Ressourcer
El og vand på broerne. Mastekran.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Gulfhavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-6-2017 - Plan 1: 26-10-2011

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Agersø Sund
55°12,0'N 11°15,4'E - kort 143

fotograferet august 1999

Anmærkning
Indtil videreforetages vedligeholdelsesarbejde på Gulfs Oliepier kaj
2 & 3.
Flåder anvendes.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
Oliepieren ejes og drives af Inter Terminals. Pieren består af et
T-formet broanlæg med et ca. 500 m langt brohoved, strækker sig
306 m ud fra kysten og har 3 kajpladser.

Dybder
Ved kajplads 1, 2 og 3 henholdsvis 16,0 m, 12,0 m og 7,5 m.

Side 1

Største skibe
Den maksimale dybgang for anløb af Gulfhavn er 15,5 m.
For de enkelte kajer er følgende maksimale mål gældende:
Kajplads 1: Længde 280 m og dybgang 15,5 m. Indtil 120 000 tons
dødvægt, dog indtil 170 000 tons dødvægt såfremt partlastet med
max. deplacement på 144 000 tons.
Kajplads 2: Længde 180 m og dybgang 11,5 m. Indtil 18 000 tons
dødvægt, dog indtil 30 000 tons dødvægt såfremt partlastet med
max. deplacement på 22 000 tons.
Kajplads 3: Længde 135 m og dybgang 7,0 m. Indtil 7000 tons dødvægt.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vedvarende kuling fra NE kan give indtil 1,2 m højvande og
vedvarende kuling fra SW kan give indtil 1,2 m lavvande. Vandets
saltholdighed, der varierer med årstiden, ligger mellem 1,023 og 1,007.

Strøm
Strømmen er NW- eller SE-gående langs med brohovedet og kan
opnå en fart på ca. 2 knob.

Besejling
Pieren kan kun anløbes efter aftale. Fremherskende vinde er fra SW-NW.

Fartbegrænsning
Ankommende skibe skal ved anløb af havnen nedsætte farten til et
absolut minimum (10 cm/sek for kajplads 1 og 2).

Afmærkning
Svajepladsen er på W-siden afmærket med 2 grønne tønder, af
hvilke den S-ligste er forsynet med topbetegnelse.

Fyr
På S-lige pierarm 2 fyr, der viser rødt, fast lys. Galvaniserede
rørmaster. Det N-lige fyr ses kun N-fra og det S-lige kun S-fra.
Når skib ventes til pieren, tændes et vinkelfyr ca. 100 m N for
Kajplads 1. Grænsen mellem hvidt og rødt lys i fyret angiver den
N-lige uddybningsgrænse.

Ankerplads
Skibe kan ankre i sikker afstand fra pieren i dybder indtil 20 m.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
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Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk
Lodsmødestedet W for den N-lige indsejling til Agersø Sund er vist i søkortene.
Skibe skal melde ankomst til deres agent 48 og 24 timer før
forventet ankomst.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Udover den af myndighederne fastsatte lodspligt kræver også
Gulfhavn lodspligt inden for havnens område, med mindre Dong
Inter Terminals meddeler undtagelse herfor.
Se i øvrigt Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods".

Bugsering
Bugserbåde findes ikke ved oliepieren, men kan fås med 24 timers
varsel. Bugserassistance benyttes ved kajplads 1 og 2 afhængigt
af vejrforhold og skibets manøvreevne (assistancebehov afgøres af lodsen).

Ressourcer
Proviant og skibsfornødenheder må bestilles gennem skibets agent.
Ferskvand kan leveres.

Havnekontor
Telefon 58 16 22 01 (døgnbemandet)
Telefon 24 66 36 87 (ISPS ansvarlig)
E-post: operations.stigsnaes@interterminals.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
1) Mod NW: En ret linje gennem NW-siden af den N-ligste
sænkekasse parallel med broen mellem land og anlægspieren,
markeret ved en båke på land overet med den nævnte side af sænkekassen.
2) Mod SE: En ret linje gennem SE-siden af den S-ligste
Side 3

sænkekasse parallel med broen mellem land og anlægspieren,
markeret ved en båke på land overet med den nævnte side af sænkekassen.
3) Mod SW: En ret linje vinkelret på de under 1) og 2) nævnte
linjer i en afstand af 100 m søværts fra anlægspier nr. 1.
4) Mod NE: Kystlinjen mellem de under 1) og 2) nævnte linjer.
Koordinaterne for ovennævnte område er:
1) 55º12,115783'N 011º15,392567'E, kyst N for havnen
2) 55º12,018033'N 011º15,177550'E, W-lige hjørne
3) 55º11,805217'N 011º15,468583'E, S-lige hjørne
4) 55º12,013117'N 011º15,972967'E, kyst E for havnen.
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havneregulativ af 11. maj 2012 for Gulfhavn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
"Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gyldendal Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Limfjorden, Venø Bugt
56°34,8'N 8°42,7'E - kort 108

fotograferet juli 2014

Havnen
der ejes af Gyldendal Havn A.m.b.a., er beliggende ved Hvidstens
Hage i den N-lige del af Venø Bugt.

Dybder
Dybden i den ca. 20-25 m brede sejlrende til havnen er 2,5 m og i
det ca. 150 x 100 m store havnebassin 2,5-1,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 30 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
W-lige og NW-lige vinde giver 1,0-1,5 m højvande og E-lige vinde
indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Side 1

Afmærkning
Renden er afmærket med stager på begge sider i perioden 1/4-1/11.

Fyr
To fyr, der viser grønt, fast lys, leder overet gennem renden til
havnen. På SW-molens hoved et fyr, der viser rødt, fast lys.

Ankerplads
til begge sider uden for sejlrenden.

Ressourcer
El og vand på broene. Mastekran. Brændstof 3 km. Busforbindelse 2 km.

Havnekontor
Telefon 97 56 02 73.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gåbense Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2017 - Plan 1: 6-11-2013

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Storstrøm, Falster N-kyst
54°56,6'N 11°52,9'E - kort 162

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Gåbense Bådelaug.
En ca. 0,2 sm lang, gravet rende fører i S-lig retning til lystbådehavnen.

Dybder
Dybden i den gravede rende 2,5 m og i havnen indtil 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig
vind giver indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
2 knob.

Afmærkning
Den gravede indløbsrende er på E-siden afmærket med en rød
tønde med topbetegnelse ved yderenden samt med 3 røde stager
med topbetegnelse. På W-siden af renden en grøn stage med
topbetegnelse. Afmærkningen er udlagt 1. april - 15. oktober.

Fyr
2 fyr, der viser rødt, fast lys (lodretstillede lysstofrør). Fyrene
leder holdt overet (178,5°) gennem den gravede rende til havnen.
Molehovedet på S-siden af indsejlingen er facadebelyst.

Ressourcer
Vandstandsmåler i indsejlingen. Cykler udlejes gratis. Købmand 1,5
km. Apotek, cafeteria, gas og posthus ca. 3 km.

Havnekontor
Telefon +45 21 43 63 44
E-post: gaabensebaadlaug@gmail.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Se plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Gåbense Lystbådehavn af 21.
december 2007)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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H.J. Hansen Hadsund A/S Anløbsbro
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°42,1'N 10°03,4'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
Broen, der rækker ca. 40 m ud fra kysten, afsluttes mod fjorden af
et ca. 12 m langt brohoved.

Dybder
Dybden ved brohovedet er 5,0 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 80 m, bredde 12 m og dybgang 5,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. N-lig
vind kan give indtil 0,4 m højvande og S-lig og E-lig vind indtil 0,4
m lavvande.

Side 1

Besejling
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.

Fartbegrænsning
7 knob i de gravede render i Mariager Fjord.

Afmærkning
Til brug for besejling af broen er udlagt 2 røde stager S for broen.
Molen er belyst med to projektører og desuden afmærket med reflekser.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
ved sejlads på Mariager Fjord, se under Hobro Havn.

Bugsering
Assistance er ikke nødvendig under normale forhold.

Ressourcer
Proviant i nærheden af broen. En 10-tons kran. Redningskran med line.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til broen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod W: En linie 100 m fra broen i retning S-N, flugtende med
fabrikkens W-lige gavl.
b) Mod S: En linie 100 m fra kystlinien.
c) Mod E: En linie 100 m fra broen, ret S-N.
Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Haderslev Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-9-2017 - Plan 1: 11-12-2013

Beliggenhed
Lillebælt, Haderslev Fjord
55°14,9'N 9°30,0'E - kort 153

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af Haderslev kommune, dannes af den inderste del af den
7 sm lange Haderslev Fjord, gennem hvilken et gravet løb fører til
havnen. Løbets bredde er 26 m.

Dybder
Dybde i det gravede løb 5,0 m. Se i øvrigt plan

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 110 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
E-lige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og W-lige vinde indtil
1,3 m lavvande.

Strøm
Almindeligvis løber strømmen ganske svagt ud af fjorden. Ved
stærkt faldende vandstand løber strømmen stærkere og ved stærkt
stigende vandstand løber strømmen indad i fjorden.
Side 1

Besejling
Om natten kan havnen kun besejles ved hjælp af projektør. Se
endvidere Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning
6 knob.

Afmærkning
Løbet gennem fjorden er afmærket med sømærker med
topbetegnelse. I perioden 1/11-1/4 vil topbetegnelserne være inddraget.

Kabler
Undervandskabler går over sejlløbet 800 m, 1300 m og 1500 m E
for den E-ligste ende af havnekajen samt ved Bæk. Kabelbåker på
S-siden af sejlløbet. Kablet ved Bæk er angivet med skilt på begge kyster.

Ledninger
Kloakledning ca. 500 m WSW for den E-ligste ende af havnekajen.

Bugsering
Kraftig motorbåd kan bestilles til bugsering.

Ressourcer
Flere maskinværksteder. Dykkerassistance.

Havnekontor
Telefon 74 58 45 95 (Årøsund Havn)
E-post: jekh@haderslev.dk
Hjemmeside: www.haderslev.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod W: Hertug Hans Broen.
b) Mod E: En ret linje i retning N-S, ca. 340 m E for den E-lige
ende af havnekajen.
c) Mod N og S: Af fjordbredderne eller de langs disse opførte indfatninger.

Særlige bestemmelser
For sejlads i Haderslev Fjord (sejlløbet fra 55º16,47´N 9º42,87´E
(positionen for den tidligere anduvningstønde) indtil Haderslev
Havn) gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for

Side 2

sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder at:
Maskindrevne skibe ikke må sejle med større fart end 6 knob.
For sejlads inden for havnens område gælder ligeledes
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" med følgende tilføjelse:
Endvidere må farten i havnen ikke overstige 3 knob.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hadsund Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°43,0'N 10°07,6'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Mariagerfjord Kommune, består af 2 bassiner og
anvendes som fiskeri- og lystbådehavn.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
Vinde mellem N og NE giver ca. 0,8 m højvande og vinde mellem SE
og S ca. 0,4 m lavvande.

Fartbegrænsning
Maks. 7 knob forbi havnen.
Side 1

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Slæbested. Dykkerassistance kan rekvireres. Stander for toiletsug
findes ved fyret på W-ligste molehoved. Apotek, bank, frisør, café,
campingplads, restaurant, brændstof, flaskegas, proviant, bus,
posthus og telefon 1-1,5 km. Værksted/værft 2 km.

Havnekontor
Telefon 40 43 41 96

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Se Særlige bestemmelser under Hadsund Havn om regler for
besejling af Mariager Fjord.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 13-7-2016

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hadsund Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 22-1-2014

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°42,8'N 10°06,9'E - kort 110

fotograferet september 2002

Havnen
ejes af Mariagerfjord Kommune. Den består af en ca. 210 m lang
kaj ud mod fjorden til erhvervsskibe. E for kajen findes en 46 m
lang træbro (Andersens Bro) ud mod fjorden til større lystbåde.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 120 m og bredde 23 m. Dybgang,
se under Lodstvang.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lig
mod NE drejende vind giver indtil 0,8 m højvande og vinde mellem
SE og S giver indtil 0,4 m lavvande.

Strøm
Tidevandsstrømmen følger løbet.

Side 1

Besejling
Se Særlige bestemmelser om regler for besejling af Mariager Fjord.

Fartbegrænsning
7 knob i de gravede render i Mariager Fjord.

Fyr
Se plan.
Træbroen til lystbåde er belyst.

Kabler
På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden er
afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste på både N- og
S-siden); de E-lige kabler med kabelbåker på S-siden af fjorden. Se
i øvrigt plan.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en længde (l.o.a.) på 60 m og derover henholdsvis
skibe med en dybgang på 3,5 meter og derover anvende lods ved
sejlads på Mariager Fjord.
Den største dybgang for skibe, der anløber Mariager Fjord, er 5,10
m. Skibe med maksimal dybgang kan kun påregne lodsning ved
dagligt vande eller derover. Natsejlads finder normalt sted med
skibe på indtil ca. 1500 tons dødvægt og som er udstyret med lyskaster.

Bugsering
Isbrydende bugserbåde, 660 og 360 hk.

Ressourcer
Maskinværksteder. Dykkerassistance kan rekvireres. En 7-8-tons
mobilkran. Brændstof og flaskegas ca. 500 m.

Side 2

Havnekontor
Telefon 40 43 41 96

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det tilhørende søområde begrænses af:
a) Mod S: Af det uddybede sejlløbs N-lige side, beliggende 25 m S
for havnens yderste bolværk.
b) Mod E: Af skellet mellem matr. nr. 4 n Hadsund og
parkeringspladsen ca. 13 m W for den E-ligste ende af havnens bolværker.
c) Mod W: Af havnens W-ligste bolværk.

Særlige bestemmelser
For sejlads på Mariager Fjord gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", herunder flg. særregler:
Fra anduvningslystønden 56°41,7'N 10°29,9'E til området N for
Dania Havn og i sejlløbet til Hobro Havn er det fastsat, at det skib,
der har strømmen imod, skal vente på det skib, der har strømmen med.
I de gravede render på strækningen fra Als Odde til W for Dania
Havn må skibe ikke sejle med større fart end 7 knob.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hadsund Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan 1: 5-6-2013

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°42,6'N 10°06,3'E - kort 110

fotograferet juli 2014

Havnen
der ligger ca. 0,5 sm SW for Hadsundbroen, ejes og administreres
af Hadsund Sejlklub og består af et 130 m langt og ca. 40 m bredt
NE-SW-gående bassin og et mindre bassin på NE-siden af dette.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle inderhavnen: Længde ca. 12 m og bredde 3 m.
Større både kan anløbe ydersiden af den W-lige ponton, som er
beregnet til gæster.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,15 m.
NW-lige til NE-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og SE-lige
til SW-lige vinde kan give indtil 0,4 m lavvande.

Strøm
Havnen ligger ud til sejlrenden, hvor der er strømskift hver 6. time.
Strømsætning 1 knob.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob i havnen.

Ressourcer
Bedding for fartøjer på indtil 12 m længde eller indtil 10 tons
egenvægt. Slæbested. To mastekraner. Proviant, bus, restaurant,
cykeludlejning og camping ca. 900 m. Skibsproviantering 2 km.

Havnekontor
Telefon 98 57 24 39
Telefax 98 19 48 11
E-post: poulsen@12mail.dk
Hjemmeside: www.hadsundsejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens søområde begrænses af rette linjer gennem følgende punkter:
1) 56º42,611350'N 010º06,385717'E (havnens NE-lige bådebro)
2) 56º42,603383'N 010º06,398483'E
3) 56º42,521367'N 010º06,268233'E
4) 56º42,525733'N 010º06,256217'E (havnens SW-lige mole)
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Hadsund Lystbådehavn af 28. juni 2017)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Se Særlige bestemmelser under Hadsund Havn om regler for
besejling af Mariager Fjord.
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 5-6-2013

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hals Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 15-9-2004

Beliggenhed
Limfjorden, Langerak
56°59,4'N 10°18,4'E - kort 106

fotograferet august 2004

Havnen
der ejes af Aalborg Kommune, består af 2 bassiner, hvoraf det
E-lige er forbeholdt jollefiskere, samt af bolværker direkte til fjorden
på begge sider af indsejlingen til det W-lige bassin.
På havnens W-side findes et færgeleje, der kun er til brug for
Hals-Egense Færgefart, og ingen andre fartøjer (indbefattet
lystfartøjer) må benytte/anløbe færgelejet eller dets
konstruktioner, uanset om de er hjemmehørende i Hals.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 100 m og bredde 15 m. Største
dybgang: I havnebassinet 3,5 m, ved E-lige yderbolværk 5,0 m og
ved W-lige yderbolværk 4,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
WSW-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og ESE-lige vinde
indtil 1,0 m lavvande. Efter W-lig storm og med hurtigt opstående
NE-lig storm følger højvande og E-lig til S-lig storm giver lavvande.

Side 1

Strøm
Som regel følger strømmen vinden.

Besejling
Besejling af renden over Hals Barre, se under Aalborg Havn.

Fartbegrænsning
3 knob.

Fyr
Se plan.

Tågesignal
Fra færgelejets W-lige molehoved gives tågesignal med elektrisk
klokke: Ringning i 2,5 s hver 15 s. Afgives kun for færgen.

Ankerplads
W for havnen, ved Bløden.

Ankringsforbud
ud for havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødesteder er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en dybgang på 6 m og derover anvende lods ved
passage af strækningen mellem Hals Barre fyr og Aalborg
havneområde.
I øvrigt henvises til Forsvarsministeriets "Bekendtgørelse om
udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og
"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af
lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserbåd på 300 hk.
Side 2

Ressourcer
Diesel. En 10-tons kran. Campingplads 2 km. Færgeforbindelse til Egense.

Havnekontor
Telefon 98 75 06 55 (0700-1530 / 24 28 29 54)
Telefax 98 75 06 55

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens søområd e er begrænset af en brudt linie mod fjorden i
afstanden 100 m fra kajflugten langs fjorden mod W til Hals-Egense
færgelejets E-lige grænse og mod E og N indtil havnegrænsen.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

W-lige bassin - fotograferet august 2004

Opdateret: 15-9-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Halsskov Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-1-2016 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Storebælt, Revkrog
55°20,7'N 11°06,5'E - kort 143

fotograferet august 1999

Havnen
administreres af Slagelse kommune. Færgefarten på havnen er
ophørt, hvorfor denne ikke er sikker at anvende.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hammer Bakke Færgebro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Orø Østre Løb
55°45,4'N 11°50,8'E - kort 116

fotograferet maj 1997

Havnen
er kun til brug for færgefarten Hammer Bakke - Orø og ingen andre fartøjer
(indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hammer Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-8-2012 - Plan 1: 11-11-2015

Beliggenhed
Østersøen, Sæne Bugt, Bornholm W-kyst
55°16,7'N 14°45,4'E - kort 189

Foto viser havnen efter ombygning - fotograferet juli 2012

Havnen
der ejes af Bornholms Regionskommune, består af Yderhavn samt
Inderhavn, der er beliggende i den N-lige del af havnen. Fra
N-molens S-ende går en arm E-efter som bølgebryder.

Dybder
Se plan.
Advarsel. Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder ikke
altid påregnes at være til stede foran havnen eller overalt i havnen.

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind-, strøm- og
bølgeforhold samt af de øjeblikkelige vandstands- og dybdeforhold.
Under gunstige forhold er det største skib, der kan besejle havnen:
Længde 50 m, bredde 15 m og dybgang 2,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lige storme kan i sjældne tilfælde give indtil 1,0 m højvande og
W-lige storme indtil 0,8 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
Se Særlige bestemmelser.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Campingplads 2 km.

Havnekontor
Telefon 56 92 23 28 (Allinge Havn)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt en ret linje fra N-lige molehoved til S-lige molehoved. Se i
øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Hammerhavnen af
23. september 2010)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande" samt evt. opslåede
fartbegrænsningsskilte i havnen.
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende
præcisering og tilføjelse:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der
ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med
så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 11-11-2015
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Handbjerg Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 21-10-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed
Limfjorden, Venø Bugt
56°28,8'N 8°43,2'E - kort 108

fotograferet juli 2014

Havnen
er en ø-havn beliggende ud for Handbjerg Strand. Havnen blev
indviet i 2014.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Vinde mellem SW og NW kan give indtil 1,7 m højvande og vinde
mellem NE og SE indtil 0,5 m lavvande.

Havnekontor
Hjemmmeside: www.handbjergmarina.com

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 26-5-2016

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hanstholm Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-2-2014 - Plan 1: 19-1-2018

Beliggenhed
Skagerrak
57°07,4'N 8°35,7'E - kort 92

fotograferet juli 2005

Havnen
består af Forhavn samt 8 bassiner. Bassin 1, 2 og 3 er fiskeri- og
trafikhavnsbassiner. Bassinerne 4-8 er rene fiskerihavnsbassiner.
Ca. 1 sm NE for Hanstholm Havn ligger Roshage Mole, der strækker
sig ca. 310 m ud mod N til ca. 3,5 m vand og har en bredde på 6,2
m. Den yderste del af molen er 2,2 m over vandet. Molen blev
oprindeligt anlagt, for at både kunne finde læ under landing på
kysten. Bund- og dybdeforhold ved molen varierer under forskellige
vind- og strømforhold. Fartøjer skal holde god afstand fra molen.
Dybden ved yderenden af molen er 3,5 m, aftagende ind mod land.
På yderenden af molen er et hvidt blinkfyr på firkantet gittermast.
Et kabel til Norge går fra kysten ca. 200 m W for molen; kabelbåker
ved landingsstedet. Der er ikke anløbsplads ved molen.

Dybder
Se plan.
Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder ikke altid
påregnes at være til stede foran havnen, i forhavnsbassinet eller
overalt i havnebassinerne.
Side 1

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind-, strøm- og
bølgeforhold samt af de øjeblikkelige vandstands- og dybdeforhold.
Under gunstige forhold er det største skib, der kan besejle havnen:
Længde 135 m, bredde 35 m og dybgang ca. 7,5 m, idet det
bemærkes, at indsejlingen så vidt muligt forsøges holdt oprenset til
9,0 m i fyrlinien under middelspringtidslavvande.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lige vinde kan give indtil 1,3 m højvande og E-lige vinde indtil
1,5 m lavvande.

Strøm
Vinde mellem W og S giver E-gående strøm, og vinde mellem E og N
giver W-gående strøm. På grund af strømforholdene skal der særligt
kendskab til at anløbe eller stå ud af havnen under ugunstige
forhold. Dette gælder især for fartøjer med lille maskinkraft.
Det bemærkes, at både W-gående og E-gående strøm kan blive
over 2 knob.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Der er erfaring for,
at der efter storm aflejres store sandmængder i indsejlingen, og at
vanddybden derved reduceres.
Ændrede bundforhold kan give anledning til ændrede, uforudsigelige
og vanskelige strøm- og bølgeforhold.
Skibsfarten anmodes om at udvise særlig agtpågivenhed og
forinden anløb at kontakte havnevagten med henblik på oplysninger
om de sidst konstaterede bund- og dybdeforhold.
Der er delvis lodstvang, jævnfør nedenfor.

Fartbegrænsning
Største tilladte fart i havnebassinerne bortset fra Forhavn er 3 knob.

Afmærkning
Hanstholm Lystønde ligger ca. 1000 m NW for havneindløbet.
I fyrlinien er der ca. 100 m SE for lystønden udlagt en bølgemåler.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
i Vigsø Bugt.

Side 2

Lods
fra Hanstholm Havnelodseri
Telefon 96 55 07 10 (Havnevagten)
Telefax 96 55 07 20
E-post: vagten@portofhanstholm.dk
Henvendelse kan ligeledes ske ved opkald til havnevagten på VHF
kanal 16 eller ved opkald over Lyngby Radio.
Lodsbestilling bør afgives 4 timer før forventet ankomst.
Lodsmødested er vist i søkortene.
Fartøjer under 450 BRT, hvis førere ikke er kendte med forholdene,
tilrådes at tage lods eller forinden anløb eller afgang at indhente
oplysning hos havnevagten om de øjeblikkelige forhold.
Opmærksomheden henledes især på, at E-lige vinde kan give indtil
1,5 m lavvande, hvorfor det i sådanne vejrsituationer er særlig
vigtigt at benytte lods eller at indhente oplysning hos havnevagten
om de øjeblikkelige forhold.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
3 bugserbåde (10-18 tons pæletræk).

Redningsstation
findes ved havnen.

Ressourcer
Bedding for fiskerfartøjer indtil 330 tons egenvægt og flydedok til
fartøjer med egenvægt på indtil 1500 tons. Mobilkraner.
Dykkerassistance. Redningsstation.

Havnekontor
Telefon 96 55 07 10
Telefax 96 55 07 20
VHF
E-post: info@portofhanstholm.dk
Hjemmeside: www.portofhanstholm.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Side 3

Havneområde
Til havneområdet hører selve havneanlægget, Roshagemolen E for
havnen samt et tilstødende landareal W, S og E for havnen.
Til havnens område hører endvidere følgende:
a) Vandarealet inden for havneanlæggets ydermoler.
b) Et 200 m bredt vandareal uden for havneanlæggets ydermoler.
c) Et 200 m bredt vandareal omkring Roshagemolen.
d) Et 200 m bredt vandareal uden for havnens landareal.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med den undtagelse, at:
Det skib, der er for udgående, skal vente.
Inden for tværmolen er maksimumfarten 3 knob.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:
Der er forskellige liggepladser for forskellige størrelser og typer af
fiskefartøjer, og det er forbudt at henlægge et fartøj andetsteds
end ved de til fartøjets størrelse og type bestemte kajstrækninger,
medmindre andet er aftalt med havneopsynet.
Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer i havnen må kun
finde sted ved kajer, der anvises af havneopsynet.
Anløb af fartøjer, der ikke anvendes til erhvervsformål, herunder
lystfartøjer, er ikke tilladt uden forud indhentet tilladelse fra
havneopsynet.
Et fartøj, der fortøjes uden på et andet fartøj, skal være forsynet
med friholdere (fendere) mod dette.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4

Bassin 4, 5 og 6 - fotograferet juli 2006

Bassin 2 og 3 - fotograferet juli 2006

Side 5

Opdateret: 19-1-2018

Opdateret: 2-8-2006
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Hardeshøj Færgebro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Lillebælt, Als Fjord, Als W-kyst
55°00,5'N 9°41,5'E - kort 159

fotograferet juli 2001

Havnen
Broen består af:
a) et færgeleje, der ejes af Hardeshøj-Ballebro Færgefart og kun
må benyttes af færgen mellem Hardeshøj og Ballebro,
b) en træbådebro NW for færgelejet, der ejes af Sønderborg
Kommune og kan benyttes af lystsejlere, samt
c) en privat jollehavn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle færgebroen: Dybgang 2,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
SE-E-NE-lige vinde kan give indtil 1 m højvande og S-SW-lig vind
indtil 1 m lavvande.

Side 1

Havnekontor
For træbådebroen:
Sønderborg Havnekontor
Nørrebro 1A
6400 Sønderborg
Telefon 74 42 27 65
Fax
74 43 30 19
Email : havnen@sonderborg.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 16-4-2003
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Hasle Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2017 - Plan 1: 9-6-2017

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm W-kyst
55°11,2'N 14°42,2'E - kort 189

Foto viser havnen efter udbygning mod S - fotograferet juni 2013

Havnen
ejes af Bornholms Regionskommune og består af 5 bassiner, se i
øvrigt plan og Havneområde.
Til havnen fører et uddybet og fyrbelyst sejlløb.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 75 m, bredde 12 m og dybgang
4,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
E- og NE-lig storm kan give indtil 0,8 m højvande og SW- og W-lig
storm indtil ca. 0,8 m lavvande.

Besejling
Havnen anduves i ledefyrlinien. Tæt N for indsejlingen ligger et flak,
hvor der ligger sten med 3,1 m vand.
Side 1

Fartbegrænsning
Se Særlige bestemmelser.

Båker
Hasle Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (097°) ind mod havnen.
Bagbåken: Ca. 20 m SE for slæbestedet i lystbådehavnen. Stålmast
med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids.
Forbåken: Ca. 111 m fra bagbåken. Gittermast med rød og hvid
vandretstribet trekant med opadvendt spids. Se i øvrigt plan.

Fyr
Hasle Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (097°) ind mod havnen.
Bagfyret: Hvidt lys med isofase. Lyser 90° på hver side af
fyrlinien.Forfyret: Vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og grønt lys med
isofase. Fyret lyser grønt i pejling 085°-093°, hvidt i pejling
093°-101° og rødt i pejling 101°-109°.
Hasle Havn, W-molens hoved. Grønt blink, gittermast etableret på
grøn 1 m høj cylinder. Molehovedet er belyst.
Hasle Havn, N-molens hoved. Rødt blink, grå rørmast etableret på
rød 1 m høj cylinder. Molehovedet er belyst.
Hasle Havn, Indermolens hoved. Rødt, fast lys, gråt fyrskab. Se i
øvrigt plan.

Kabler
Kabel mellem W-molens og N-molens hoveder, se plan.

Ankringsforbud
Ankring er forbudt i indsejlingen.

Ressourcer
Tilslutning til vand og el i kajerne. Benzin 600 m. Diesel og olie på
havnen. Vejerbod (50 tons). Lasterampe for styrtgods (sten og
lign.), belastning 50 tons. Alle skibsreparationer kan udføres.
Dykkerassistance og mobilkran med løfteevne på indtil ca. 10 tons
kan rekvireres.

Havnekontor
Telefon 56 96 41 82 (kl. 0700-0900)
Telefax 56 96 41 74
VHF kanal 16 - 13 og 12 (ubestemt vagt)
E-post: havn@hasle.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Side 2

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens ydre
værker samt ud for havneindsejlingen et område begrænset af en
linje gennem nedenstående punkter:
1. 55º11,318´N 14º41,898´E
2. 55º11,308´N 14º41,704´E
3. 55º11,449´N 14º41,720´E
4. 55º11,362´N 14º42,160´E.
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Hasle Havn af 20. januar 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den af
Søfartsstyrelsen til enhver tid fastsatte "Bekendtgørelse om regler
for sejlads m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

fotograferet juni 2013
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Opdateret: 9-6-2017

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Haverslev Jolle- og Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-2-2018 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Limfjorden, Attrup Lo
57°01,8'N 9°24,0'E - kort 105

fotograferet maj 1997

Havnen
der består af 2 bassiner, ejes af Jammerbugt Kommune og
administreres af Haverslev Bådelaug.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er 2 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 12 m, bredde 3,5 m og dybgang
1,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.
W-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Indsejlingen til havnen er afmærket med 3 røde og 3 grønne stager
udlagt i perioden 1/4-15/11.
Molerne er facadebelyst.

Ressourcer
El 220 V ved alle kajer. Slæbested. Busforbindelse 2 km.
Opholdsrum med bad og toilet. Wi-Fi.

Havnekontor
Tlf.: 23 29 68 55

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Havnsø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-5-2012 - Plan 1: 14-1-2015

Beliggenhed
Kattegat, Sejerø Bugt, Nekselø Bugt
55°45,3'N 11°19,4'E - kort 128

fotograferet juli 2011

Havnen
ejes af Kalundborg Kommune. Havnen er en kombineret fiskeri-,
færge- og lystbådehavn.
Færgeforbindelser til Nekselø og Sejerø.

Dybder
Se plan.

Største skibe
Skibe over 18 m henvises til Vestkaj.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vinde mellem N og NE giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde
indtil 0,8 m lavvande.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob eller sikker styrefart.

Side 1

Fyr
Se plan.
Molerne er facadebelyst.

Kabler
Ca. 200 m W for havnen går kabler til Nekselø; kabelbåker ved Havnsø.

Ledninger
Tæt W for havnen går en rørledning ca. 300 m ud i NW-lig retning.

Ankerplads
W for havnen.

Ressourcer
El og vand på broer og kajer. Dieseltank på midtermole.
Bådebyggeri findes lige ved havnen. To beddinger med max. længde
20 m og 50 tons dødvægt. Slæbested. Dykkerassistance kan
rekvireres. En mastekran max. 500 kg. Tømning af toilettanke.
Campingplads 2 km.

Havnekontor
Telefon 59 26 93 81 / 51 21 30 64 (mandag-fredag kl. 1100-1200
samt torsdag kl. 1600-1700)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt en ret linje mellem ydermolerne med
nedenstående koordinater:
1) 55º45,290217'N 011º19,564267'E (molefyr)
2) 55º45,296467'N 011º19,600267'E (E-lige dækmole).
Udfor Vestkaj findes et søområde begrænset af rette linjer gennem
nedenstående koordinater:
1) 55º45,280017'N 011º19,345367'E (Vestkaj S)
2) 55º45,282417'N 011º19,305867'E
3) 55º45,312417'N 011º19,300617'E
4) 55º45,307500'N 011º19,344433'E (Vestkaj N).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Havnsø Havn af 27. april 2012)
Regler for sejlads.

Side 2

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 14-1-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hejlsminde Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-5-2017 - Plan 1: 19-5-2017

Beliggenhed
Lillebælt, Bredningen, Hejlsminde Bugt
55°21,7'N 9°36,1'E - kort 151

fotograferet juli 2010

Havnen
som ejes af Hejlsminde Brolaug, er beliggende i den inderste del af
bugten ved indsejlingen til noret og består af en bådebro langs
S-siden af en ca. 350 m lang ESE-gående dækmole.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden er 2,3 m og i havnen indtil 2,3 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 25 m og bredde 5 m

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Kuling fra E og SE giver indtil 1,0 m højvande og kuling fra W og
NW giver indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Der er skiftende strøm i løbet ind til havnen (indtil 1 knob). Kuling
fra E giver indgående strøm og kuling fra W udgående (indtil 3 knob).

Side 1

Besejling
Havnen bør kun besejles dag eller lys nat.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Den smalle, gravede rende ind til havnen er afmærket. Ved rendens
yderende er 1 grøn og 1 rød stage med topbetegnelse udlagt.
Renden er endvidere afmærket med 8 røde og 4 grønne stager i
bund (pæle) med topbetegnelse. Afmærkningen er udlagt i perioden
1/4-15/11 og flyttes efter forholdene.
Afmærkningen skal respekteres nøje, idet dybderne uden for renden
er meget læge.

Ankerplads
Udenfor havnen i Hejlsminde Bugt.

Ressourcer
Slip og slæbested. En 100-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 29 70 40 63 (Havnemester)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 19-5-2017
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Hellerup Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2017 - Plan 1: 13-3-2013

Beliggenhed
Sundet
55°43,9'N 12°34,9'E - kort 133

fotograferet juli 2013

Havnen
ejes af Gentofte kommune.

Dybder
Dybden i den gravede rende er 2,2 m og i havnen indtil 2,5 m.
Midt i havnen findes en varpetønde og ved havnens W-side en flydebro.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 14 m og bredde ca. 3 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vind
mellem W og N kan give indtil 1,2 m højvande og vind fra E indtil
0,8 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat i perioden 1/4-15/11.

Fartbegrænsning
3 knob.
Side 1

Afmærkning
Se plan. Afmærkningen er kun udlagt i perioden 1/4-15/11.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
SE for havnen.

Ressourcer
En 2,5-tons kran. Slæbested. Dykkerassistance. Adgang til telefax
og E-post.

Havnekontor
Telefon: 26 30 26 11
E-post: hellerup.havn@gentofte.dk
Hjemmeside: http://skovshovedhavn.gentofte.dk/da

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnen afgrænses af en linje mellem:
1. 55°43,898'N 012°34,925'E, molehoved, W-lige dækmole, til
2. 55°43,891'N 012°34,940'E, molehoved, E-lige dækmole
og af en linje mellem:
3. 55°43,889'N 012°34,947'E, molehoved, E-lige dækmole, til
4. 55°43,894'N 012°34,995'E, bølgebryderens SE-lige yderpunkt.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Skovshoved Havn og Hellerup
Lystbådehavn af 21. juli 2017)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" med følgende tilføjelse:
Sejlads indenfor havnens område skal foregå med hastigheder, der
ikke overstiger opslåede fartgrænser på 3 knob eller - om
nødvendigt - med så lav en hastighed, at der ikke voldes ulempe
for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for
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beskadigelse af havneanlægget.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 13-3-2013
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Helligpeder Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm W-kyst
55°12,7'N 14°42,4'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der er privatejet, består af en yderhavn og en inderhavn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Dybgang 1,8 m.

Vandstand
Under ekstreme vejrforhold kan NE-lige vinde kan give indtil 1,0 m
højvande og SW-lige vinde indtil 0,6 m lavvande.

Besejling
Havnen bør kun besejles om dagen og kan ikke søges under
pålandsstorm. I området N og NW for havnen findes flere sten. Se i
øvrigt plan.

Side 1

Ressourcer
Busforbindelse 800 m.

Havnekontor
Telefon 56 96 47 98

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
ydermoler samt af en ret linie mellem ydermolernes hoveder.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 16-4-2003
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Helsingør Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 25-9-2013 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed
Sundet
56°02,1'N 12°37,1'E - kort 131

fotograferet juli 2012

Havnen
der ejes af Helsingør kommune, består af 2 bassiner: Nordre Havn
og Søndre Havn. Det SW-lige hjørne af Søndre Havn anløbes af to
private færgerederier. På ydersiden af Søndre mole har Scandlines
2 færgelejer.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 7,5 m, tæt ved N-molens hoved dog kun
7,3 m. Se i øvrigt plan.
Som følge af strømforholdene og den intense sejlads med fartøjer
med stor maskinkraft, hvis skruevand kan give anledning til
pulledannelser, kan de opgivne dybder ikke altid påregnes at være
til stede i indsejlingen eller overalt i havnebassinerne.

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind-, strøm- og bølgeforhold.
Under gunstige forhold er det største skib, der kan besejle havnen:
Længde 150 m og bredde 30 m

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lig
vind kan give indtil 1,5 m højvande og S-lig vind indtil 1,2 m lavvande.

Strøm
N-gående strøm sætter fra det S-lige molehoved ind mod kysten W
for Kronhoved, derfra E-på rundt dette og NE-på forbi Kronborg
Pynt, men samtidig forårsager den ved at tørne mod kysten ved
Kronborg en modgående strøm (et idvande), der sætter W-efter
langs kysten og bøjer af mod S ned imod havneindløbet.
På grund af strømforholdene skal der under ugunstige forhold
særligt kendskab til at anløbe eller at stå ud af havnen. Dette
gælder især for fartøjer med lille maskinkraft. Det bemærkes, at
strømmen kan blive over 3 knob.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Opmærksomheden
henledes især på strømforholdene.
Når strømmen er N-gående, kan forskibet påvirkes af idvandet (se
Strøm), mens den N-gående strøm endnu virker på agterenden af
skibet, som da står i fare for at tørne med forenden mod indersiden
af Søndre mole. Med S-gående strøm må der ved forbisejling af det
S-lige molehoved udvises stor forsigtighed for ikke at sejle mod det
N-lige molehoved. Der bør derfor altid holdes tilstrækkelig fart på
skibet for at have det under kontrol, indtil det er kommet helt
inden for havnemolen.
Ethvert skib skal 15 minutter forud melde ankomst, afgang eller
forhaling til havneopsynet på telefon 49 21 05 15 eller ved opkald
på VHF kanal 12/16.
I perioden 26. august - 30. april er havnekontoret bemandet alle
dage kl. 0600-1600. I perioden 1. maj - 15. juni er havnekontoret
bemandet alle dage 06.00-18.00. I perioden 16. juni - 25. august
er havnekontoret bemandet alle dage kl. 0600-2100.
For den faste færgetrafik på havnen sker anmeldelse på intern VHF-kanal.
Ud for Helsingør Havn er der på grund af den intense færgetrafik
etableret et forbudsområde, inden for hvilket al uautoriseret
dykning og sejlads med fritidsfartøjer er forbudt. Undtaget fra
forbudet er fritidsfartøjer over 15 meter, der har fået havnens
tilladelse til anløb samt dykning, der finder sted med havnens tilladelse.

Fartbegrænsning
Største tilladte fart overalt i havnebassinerne er 3 knob. Under indog udsejling dog indtil 6 knob.

Afmærkning
Se plan. Langs spunsvæggen ved Scandlines' anlæg S for havnen
er der opsat advarselsskilte på grund af stensætningen.
Side 2

Fyr
Havnefyr. Søndre og nordre molefyr, se plan. Molehovederne er belyst.
Tågelys:
På søndre molefyr 2 gule, faste lys anbragt ved siden af hinanden.
På nordre molefyr 2 gule, faste lys anbragt lodret over hinanden.

Ankerplads
Der findes god ankerplads S for havnen.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Det tilrådes, at fartøjer, hvis førere ikke er kendte med forholdene,
tager lods eller forinden anløb eller afgang indhenter oplysning hos
havnevagten om de øjeblikkelige forhold, herunder bl.a.
færgefarten. Opmærksomheden henledes især på den intense
færgefart og på, at vinde mellem ESE og S kan give indtil 1,2 m
lavvande, hvorfor det i sådanne vejrsituationer med stærk strøm er
særlig vigtigt at benytte lods eller indhente oplysning hos
havnevagten om de øjeblikkelige forhold. Henvendelse til
havnevagten kan ske enten ved opkald på VHF (kanal 12/16) eller
ved opkald på telefon 49 21 05 15.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat
og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserassistance kan rekvireres via lokal agent fra København eller Helsingborg.

Ressourcer
Dykkerassistance. Campingplads 1 km.

Havnekontor
Telefon 49 21 05 15
Telefax 49 28 10 90
VHF kanal 16 og 12 (arbejdskanal)
E-post: havnevagten@helsingor.dk
Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk
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Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens område er mod Sundet begrænset af en linie fra ydersiden
af søndre molehoved til skellet mod Kronborg Slot ved nordre mole.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For besejling af Helsingør Statshavn gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med følgende ændring og tilføjelse:
Det skib, der er for udgående, skal vente.
Lystfartøjer må kun anløbe havnen efter forudgående indhentet
tilladelse fra havnekaptajnen.
Største tilladte hastighed i havnen er 3 knob, under ind- og
udsejling dog 6 knob.
Desuden:
1) Intet skib må, på grund af den intense færgetrafik, afgå fra eller
forhale langs kaj, og intet skib må anløbe Helsingør Statshavn uden
at varsko havneopsynet, enten på telefon 49 21 05 15 eller over
VHF kanal 16/12.
2) Såfremt et skib ikke afgår/forhaler fra kaj til det i
afgangstilladelsen angivne tidspunkt, skal ny afgangstilladelse indhentes.
3) Såfremt et anløbende skib ikke overholder det tilladte
ankomsttidspunkt (for tidlig eller for sen ankomst), må indsejlingen i
havnen ikke påbegyndes, før ny tilladelse er indhentet.
Herudover gælder følgende særlige bestemmelser for besejling af
området ud for færgeleje 1:
a) Der må kun befinde sig én færge, der er let, ad gangen inden for
det område, hvis N-lige begrænsning dannes af en linie fra knækket
på den S-lige mole til det N-ligste punkt på Sundbusmolen.
b) Når en færge er færdigfortøjet, skal denne i hvert enkelt tilfælde
meddele dette på den interne VHF-kanal, inden en anden færge må
indlede sin manøvre inden for området.
c) Når en færge, der ligger fortøjet i færgeleje 1, anvender trustere
for at holde færgen på plads i lejet, skal anvendelse af trusterne i
hvert enkelt tilfælde aftales med de færger, der måtte være ved at
anløbe eller afgå fra Sundbusmolen.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Afprøvning af skibsmaskiner i havnen må kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse fra havnevagten og da kun på de betingelser,
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der stilles af denne.
Reglement for ordens overholdelse i og på Scandlines anlæg i
Sundet ud for Helsingør Havns søndre mole.
Anlæggenes område:
Anlæggenes område er mod Sundet begrænset af 2 linjer - en S-lig
og en E-lig linje.
Den E-lige linje: Fra søndre molefyr til 56°01,92'N 12°37,20'E.
Den S-lige linje: Parallelt med Scandlinespieren og i en afstand af
125 meter fra denne, fra 56°01,92'N 12°37,20'E til 56°01,86'N 12°36,75'E.
For det under anlæggene hørende område har ministeriet
stadfæstet følgende reglement i henhold til § 19 i lov nr. 239 af 12.
maj 1976 om trafikhavne:
Regler for sejlads.
For besejling af området og anlæggene gælder de til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
Kun Scandlines færger og færger, der samsejler med Scandlines, må
anløbe området og anlæggene.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Helsingør Nordhavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-9-2016 - Plan 1: 28-9-2016

Beliggenhed
Sundet
56°02,6'N 12°36,9'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen
ejes af Helsingør kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 25 m, bredde ca. 6 m og
dybgang ca. 3 m.
Større skibe henvises til Dokøen i Helsingør Statshavn.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
NW-lig vind giver indtil 1 m højvande og SE-lig vind indtil 0,6 m lavvande.

Strøm
Ud for havnen er strømmen NW- eller SE-gående (fart indtil 3 knob).

Side 1

Fartbegrænsning
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der
ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med
så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

Fyr
Se plan.

Kabler
Kabelfelt ud for havnen. Kabler i havnen, se plan.

Ankringsforbud
Ankring i havnen er forbudt på grund af luftbobleanlæg.

Ressourcer
El på alle broer til ladning og brug af mindre værktøj. Vand på alle
broer i sommersæsonen. Om vinteren kun på midtermole. Benzin og
diesel på midtermole. Bedding til ca. 40 tons. Trailerrampe. Andre
reparationsmuligheder ved henvendelse til havnekontoret. En
500-kg mastekran. På midtermolen forefindes anlæg til opsugning af
kloakspildevand og spildolie. Dykkerassistance. Adgang til telefax. Miljøstation.

Havnekontor
Telefon 49 28 10 80
Telefax 49 28 10 90
Telefon 25 31 10 80 (Havnevagt)
VHF efter aftale
E-post: nordhavnen@helsingor.dk
Hjemmeside: www.helsingor-havne.helsingor.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, med
nedenstående koordinater.
1) 56º02,612100'N 012º37,146150'E (N-lige molehoved)
2) 56º02,600300'N 012º37,129483'E (S-lige molehoved).
Se i øvrigt plan.
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Særlige bestemmelser
(Uddrag af Vedtægter og ordensregler af 20. april 2012 for
Helsingør Nordhavn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande", med følgende tilføjelser:
Fartøjer under sejl skal udvise særlig forsigtighed under sejlads i
havnen. Det henstilles, at disse så vidt mulig undlader at
vanskeliggøre sikker passage for et skib, der har svært at
manøvrere på grund af vejr- eller pladsforhold.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hemmet Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Søndre Dyb
55°52,2'N 8°19,7'E - kort 99

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes og bruges af Hemmet Bådelaug.

Dybder
Dybden i indsejlingen er ca. 0,6 m. Dybden er fortsat aftagende på
grund af tilsanding. Dybden i havnen er ca. 0,8 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 5 m, bredde 2 m og dybgang 0,6 m.

Vandstand
Der er ingen tidevandsforskel. NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m
højvande og E-lige vinde indtil 0,3 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
2 knob.

Havnekontor
Telefon 97 37 52 80

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Herslev Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 12-5-2017 - Plan 1: 12-5-2017

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°40,7'N 11°59,3'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Herslev Strand Sejlklub.

Dybder
i indsejlingen er 2,2 m, og i havnen 1,8 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
Der kan besejle havnen: Længde 12 m og bredde 3,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lige vinde kan give ca. 1 m højvande og SE-lige vinde ca. 0,8
m lavvande.

Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen (om natten dog også af stedkendte).

Fartbegrænsning
Maks. 3 knob.

Afmærkning
Indsejlingen er afmærket med en rød lystønde. Lystønden er udlagt
i perioden 15.4-1.11.
Se i øvrigt plan.

Ankerplads
N-NW for havnen.

Ressourcer
En 300/1000-kg kran. Slæbested.

Havnekontor
Telefon 29 29 24 14
Hjemmeside: www.herslevstrandsejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens område omfatter havnens bassiner begrænset af havnens
moler og broer og det N for havnen liggende søområde, der
benyttes til svajeområde.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement af 26. marts 2003 for Herslev Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne", med følgende undtagelse:
Svajeområdet.
Standardreglements pkt. 2.2 med krav om sort kugle/ankerlanterne
ved ankring uden for havnens ydre værker, men inden for havnens
søområde udgår.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hesnæs Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-12-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Østersøen, Hesnæs Vig, Falster E-kyst
54°49,4'N 12°08,3'E - kort 162

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Det Classenske Fideicommis.

Dybder
Se plan og Advarsel.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m, bredde 6 m og dybgang
2,6 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lige vinde kan give indtil 0,75 m højvande og SW-lige vinde
indtil 0,75 m lavvande. Havnen er urolig ved vind fra S.
Side 1

Besejling
På Præstebjerg Rev umiddelbart S for havnen findes flere
bundgarnsstader. Det rapporteres, at de yderste stader findes på
ca. 54°48,3'N 12°10,7'E ca. 1,8 sm SE for havnen.

Advarsel
I indsejlingen er der tilbøjelighed til tilsanding. Efter E-lige storme
kan dybden i indsejlingen være aftaget til ca. 2 m. Oprensning til
3,1 m finder normalt sted hvert år. I perioder kan dybden ofte være
aftaget til 2,6 m.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Se plan. Afmærkningen er udlagt hvert år i perioden 1/4-15/11.

Fyr
Se plan.

Ledninger
På N-siden af havnen er etableret en udløbsledning. Ledningens
udløb er beliggende 55 m E for dækmolens E-ligste punkt.

Ankerplads
i bugten S for havnen i roligt vejr.

Ressourcer
Tønder til spildolie på W-molen. Dykkerassistance og reparatør kan
tilkaldes. Restaurant 1200 m.

Havnekontor
Telefon 54 44 40 58

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
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Hestehoved Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 5-5-2017 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed
Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst
54°49,9'N 11°05,6'E - kort 144

fotograferet juli 2012

Havnen
ejes af Lolland Kommune og administreres af den selvejende
institution Hestehoved Lystbådehavn. Havnen består af et ca. 200
m langt og ca. 100 m bredt bassin. En 150 m lang indsejlingsrende
fører fra sejlløbet i Nakskov Fjord til havnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m og bredde 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille.
Storm mellem NE og E kan give indtil 1,5 m højvande og storm
mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen (om natten dog også af stedkendte).

Side 1

Fartbegrænsning
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der
ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med
så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

Afmærkning
Renden er afmærket med en grøn og en rød stage med topbetegnelse.

Ressourcer
El og vand ved broerne. Diesel. Indkøb 3 km (Nakskov). En 400-kg
mastekran. Bedding og slæbested.

Havnekontor
Havnefoged Elsebeth Jensen
Telefon 24 61 03 37
E-post afk@youmail.dk
Hjemmeside: http://marinaguide.dk/hestehoved-lystbaadehavn/beskrivelse

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er afgrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater:
54°49,87¿ N 011°05,69¿ E, E-lig mole
54°49,85¿ N 011°05,64¿ E, W-lig mole

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Hestehovedet Lystbådehavn af 10.
april 2017)
Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed,
og havnen må ikke anvendes som øvelsesplads for manøvrering.
Opankring på havnens område uden for de anviste pladser er ikke tilladt.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
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Hirsholm Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-9-2015 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Kattegat
57°29,0'N 10°37,3'E - kort 101

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Miljøministeriet, består af et bassin beskyttet mod W af
2 moler. Molerne er med undtagelse af N-lige molehoved stensatte
og falder skråt af ind mod havnen. N-lige molehoved er spunsvæg.
Ved N-molen er etableret bro for lystfartøjer (fortøjning med hækanker).

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 21,5 m, bredde 5,5 m og dybgang
3,0 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NW-lige og N-lige vinde kan give indtil 0,8 m højvande og SE-lige
vinde indtil 0,8 m lavvande.

Besejling
Havnen er beliggende i et naturreservat, hvorfor der gælder særlige
regler for sejlads i den del af naturreservatet, som er beliggende N
for en ret linie fra tønden (57°27,80'N 10°34,27'E) på Peter
Poulsens Rev og derfra til stagen (57°28,46'N 10°37,82'E)
beliggende 1500 meter E for Kølpen. N for denne linie er sejlads
med motordrevet fartøj med højere hastighed end 10 knob forbudt.
Se i øvrigt Særlige bestemmelser.
Ved besejling af havnen tilrådes det at holde godt over i N-lige side
af indsejlingen p.g.a. tilsanding ved S-lige molehoved.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob i havnen.

Fyr
Se plan.

Ankringsforbud
Der må ikke ankres i havnen uden særlig tilladelse fra den
tilsynsførende (administratoren).

Ressourcer
Slæbested med håndspil. Postbåd (mandag, onsdag og fredag). Naturinformation.

Havnekontor
Telefon 98 42 93 84
Telefax 98 42 86 31

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
ydermoler samt af en ret linie mellem molernes yderender.

Særlige bestemmelser
"Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget
og omliggende søterritorium" (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
560 af 29. juni 1995).

Side 2

Uddrag af bekendtgørelsen.
Færdsel
§ 3. På de ubeboede øer i øgruppen Hirsholmene er færdsel forbudt.
Områderne er angivet på kortbilag 2. (Udeladt her).
Stk. 2. På søterritoriet omkring de under stk. 1 nævnte ubeboede
øer i en afstand af 50 m regnet fra højeste, daglige vandstandslinie
er færdsel forbudt.
Stk. 3. På den beboede ø Hirsholm er færdsel forbudt på Søndre
Mole i perioden 1. april til og med 31. juli, som angivet på kortbilag
3. (Udeladt her).
Stk. 5. Windsurfing, sejlads med vandscootere samt brug af
vandski og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed
end 10 knob er forbudt indenfor det i § 4, stk. 1 nævnte område.
Jagt
§ 4, stk. 1. På den del af det fredede område, som er angivet på
kortbilag 1, og som er beliggende nord for en ret linie fra positionen
57°27,80'N 10°34,27'E på Peter Poulsens Rev til en position på det
fredede områdes østgrænse 57°28,46'N 10°37,82'E beliggende 1500
meter øst for Kølpen, er jagt på samt enhver form for
efterstræbelse af fugle og pattedyr forbudt.
§ 7, stk. 5. Det er forbudt at medbringe husdyr, herunder hunde og katte.
De anvendte koordinater er omsat til geografiske positioner i
henhold til WGS-84.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hirtshals Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-9-2015 - Plan 1: 30-9-2015

Beliggenhed
Skagerrak
57°35,7'N 9°57,7'E - kort 92

fotograferet august 2004

Havnen
ejes af Hjørring Kommune.
Havnen består af følgende bassiner: Forhavnsbassin, Vestbassin,
Mellembassin I, Mellembassin II, Mellembassin III, Østbassin I og
Østbassin II med flydedok.
I Forhavnsbassin findes en bådehavn fortrinsvis for hjemmehørende
lystfartøjer og fartøjer for bierhvervsfiskere. Bådehavnen
administreres af Hirtshals Bådeklub.
I Vestbassin findes bådebro med plads til ikke-hjemmehørende
lystfartøjer. Bådebroen administreres af foreningen Hirtshals Marina.

Dybder
Se plan.
Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder ikke altid
påregnes at være til stede foran havnen, i Forhavnsbassin eller
overalt i havnebassinerne.

Største skibe
der kan besejle havnen: Størrelsen af det største skib, der kan
besejle havnen, er afhængig af de øjeblikkelige vind-, strøm- og
bølgeforhold samt af de øjeblikkelige vandstands- og dybdeforhold.
Under gunstige forhold er de største skibe, der kan besejle havnen:

Side 1

Længde 200 m og dybgang 9 m, idet det bemærkes, at indsejlingen
så vidt muligt forsøges holdt oprenset til 9,0 m under middelspringtidslavvande.

Vandstand
Forskellen mellem middelspringtidshøjvande og
middelspringtidslavvande er normalt 0,3 m. W-lige storme kan give
indtil 1,5 m højvande og E-lige storme indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
Vinde mellem N og SSW giver E-gående strøm, og vinde mellem
NNE og S giver W-gående strøm. Strømmen løber hyppigst og
stærkest fra W til E og kan blive over 3 knob.
Ændrede bundforhold kan give anledning til uforudsigelige og
vanskelige strøm- og bølgeforhold.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat.
Der er erfaring for, at der efter storm aflejres store sandmængder i
indsejlingen, og at vanddybden herved reduceres.
Ændrede bundforhold kan give anledning til ændrede, uforudsigelige
og vanskelige strøm- og bølgeforhold.
Skibsfarten anmodes om at udvise særlig agtpågivenhed og
forinden anløb at kontakte havnevagten med henblik på oplysninger
om de sidst konstaterede bund- og dybdeforhold.
Ved indsejling skal lystfartøjer, på grund af den intense færgetrafik,
kontakte havnevagten på VHF-kanal 16 eller på telefon 98 94 14 22.

Fartbegrænsning
Største tilladte fart i havnebassinerne inden for tværmolen er 3 knob.

Afmærkning
Der er udlagt 2 grønne lystønder henholdsvis ca. 0,2 sm NNW og
ca. 0,3 sm NW for dækmolens hoved. Ca. 0,5 sm NNE for
dækmolens hoved er udlagt en rød lystønde (Fl.R.3s). Se i øvrigt plan.
Ca. 0,1 sm NNE for den røde lystønde er udlagt en gul lystønde (Fl(5)Y.20s).

Fyr
Se plan.
Ledefyrene er forsynet med rødmalede trekanttopbetegnelser, der
om natten fremstår som lysende trekanter.

Lods
fra Hirtshals Havnelodseri
Telefon 98 94 14 22 (Havnekontor, døgnvagt)
Telefax 98 94 42 93
E-post: havnevagten@hirtshalshavn.dk
Ved havnen findes en havnelods, der har bemyndigelse til at bistå
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anløbende skibe ved besejling af havnen og være til hjælp med
fornødne oplysninger. Fartøjer, hvis førere ikke er kendte med
forholdene, tilrådes at tage lods eller forinden anløb eller afgang at
indhente oplysning hos havneopsynet om de øjeblikkelige forhold.
Opmærksomheden henledes især på, at E-lige vinde kan give indtil
0,8 m lavvande, hvorfor det i sådanne vejrsituationer er særlig
vigtigt at benytte lods eller at indhente oplysning hos
havneopsynet om de øjeblikkelige forhold.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
I havnen findes bugserbåde med trækkraft fra 7 tons pæletræk.

Redningsstation
ved havnen.

Ressourcer
El og vand ved alle kajer. Brændstof fra tankbil og bunkersbåd.
Almindeligt driftsaffald modtages. Værfter og maskinværksteder.
Bedding for ophaling af skibe op til 1200 DWT. Overdækket flydedok
2300 t DW. Dykkerassistance. Pakhuse og fryselager.
Lasthåndteringsudstyr. Mobil havnekran med containeråg 100 t SWL.

Havnekontor
Telefon 98 94 14 22 (døgnvagt)
Telefax 98 94 42 93
VHF kanal 16
E-post: havnevagten@hirtshalshavn.dk
Hjemmeside: www.hirtshalshavn.dk
Hirtshals Marina:
Telefon 40 15 43 93 (havnefoged)
E-post: bakkesv@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hirtshalsmarina.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af de dækkende
værker samt en linie mellem de to molefyr (Fl.R.5s og Fl.G.3s) på
ydermolernes hoveder. Se i øvrigt plan.
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Særlige bestemmelser
(Uddrag af reglement for ordens overholdelse af 11. maj 2006 for
Hirtshals Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med den undtagelse, at det skib, der er for udgående, skal vente.
Inden for tværmolen må hastigheden maksimalt udgøre 3 knob.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende
tilføjelser:
1. Hjemmehørende fartøjer, der ikke anvendes til erhvervsformål,
herunder lystfartøjer og fartøjer for bierhvervsfiskere, må
udelukkende henligge ved broerne i bådehavnen, og kun efter
aftale med Hirtshals Bådeklub. Bådehavnen ligger ved forhavnen.
Der er for ordens overholdelse mv. i bådehavnen udarbejdet et
særskilt reglement. Bådehavnen forvaltes af Hirtshals Bådeklub iht.
aftale med Hirtshals Havn, og den daglige drift varetages af en af
Hirtshals Bådeklub udpeget havnefoged.
2. Ikke-hjemmehørende fartøjer, der ikke anvendes til
erhvervsformål, herunder lystfartøjer og fartøjer for
bierhvervsfiskere, må kun anløbe Hirtshals Havn med
havneopsynets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Havneopsynet
vil for det enkelte anløb fastsætte liggepladsen og den maksimale
liggetid i havnen.
3. Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer i havnen må kun
finde sted ved kajer, der anvises af havneopsynet.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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E-lige del - fotograferet august 2004

W-lige del - fotograferet august 2004
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Hjarbæk Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-2-2011 - Plan 1: 24-3-2010

Beliggenhed
Limfjorden, Hjarbæk Fjord
56°31,9'N 9°19,1'E - kort 109

fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Viborg kommune og Viborg Sejlklub, består af et bassin
med broer for lystfartøjer.
En ca. 550 m lang og 25 m bred, gravet sejlrende fører til havnen.

Dybder
Dybden i renden 1,8 m og i havnen indtil 1,7 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 3,5 m og dybgang
1,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
I dæmningen over Virksund findes en gennemsejlingssluse, der er
30 m lang og 7 m bred og med en dybde på 2,5 m ved middelvandstand.
For sejlads gennem slusen, se under Virksund Havn.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob i havnen, 8 knob (motordrevne fartøjer) i Hjarbæk Fjord.

Afmærkning
Rendens W-side er afmærket med tre grønne stager med
topbetegnelse og E-siden med to røde stager med topbetegnelse.

Ressourcer
En 2-tons kran. Slæbested. Kro. Miljøstation. Campingplads.

Havnekontor
Telefon 23 39 25 06

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 24-3-2010

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hjarnø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016

Beliggenhed
Kattegat, Horsens Fjord, Hjarnø Sund
55°49,3'N 10°03,8'E - kort 113

fotograferet juli 2010

Havnen
Hjarnø Bro, der ejes af Hjarnø Færgefart, benyttes som færgehavn
samt havn for mindre både. En mindre lystbådehavn, der ejes af
den selvejende institution Hjarnø Bådehavn, findes SE for broen. En
bølgebryder i form af en palisadevæg giver læ i lystbådehavnen.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0
m lavvande.

Kabler
Ud for broen findes et kabelfelt, der strækker sig over Hjarnø Sund
til Snaptun.

Ankerplads
200 m SE for broen.
Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 22-6-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hjortø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 29-10-2014 - Plan 1: 29-10-2014

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Hjortø N-kyst
54°58,0'N 10°29,5'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Svendborg kommune. En gravet og afmærket rende fører til havnen.

Dybder
Se plan

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 16 m og bredde 4,85 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
Vinde mellem E og NE kan give indtil 1,1 m højvande og vinde fra W
indtil 1,1 m lavvande.
Side 1

Besejling
Havnen anduves fra Højestene Løb. Fra den mellemste (grønne)
fyrpæl styres mod havnen på SSE-lig kurs. Den gravede rende fra
2-m kurven leder i SE-lig retning ind til havnen.

Fartbegrænsning
4 knob.

Afmærkning
Den gravede rende til havnen er på E-siden afmærket med 3 røde
pæle med topbetegnelse og på W-siden med 2 grønne pæle med topbetegnelse.

Ressourcer
Færgeforbindelse til Svendborg.

Havnekontor
Telefon 63 21 48 88 (Svendborg Havn)
Telefax 62 21 06 79
VHF kanal 16 - 13 - 12 og 6

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 29-10-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hobro Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-9-2017 - Plan 1: 8-9-2017

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°38,3'N 9°48,2'E - kort 110

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af Mariagerfjord Kommune, består af et mod fjorden åbent bassin.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden gennem Mariager Fjord og i havnen 5,7 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 130 m og dybgang 5,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Hård
W- og NW-lig vind med hurtigt omslag til NE kan give indtil 1,0 m
højvande og SE-lig vind med omslag til SW kan give indtil 0,5 m lavvande.

Besejling
Skibe med stor dybgang skal føre signalflag D (Lydsignal: 1 lang
tone efterfulgt af 2 korte toner). Skibe, der har modgående strøm,
skal vente på skibe, som har medgående strøm. Passage bør ske,
hvor der er god bredde i løbet.

Side 1

Fartbegrænsning
7 knob i de gravede render i Mariager Fjord.

Afmærkning
Renden fra Skovgård Hage til havnen er afmærket med røde og
grønne stager med topbetegnelse.

Båker
To båker med røde trekanttopbetegnelser leder holdt overet (260°)
gennem den afmærkede rende til havnen.

Fyr
der viser rødt lys med isofase er etableret på ovennævnte båker.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en længde (l.o.a.) på 60 m og derover henholdsvis
skibe med en dybgang på 3,5 meter og derover anvende lods ved
sejlads på Mariager Fjord.
Den største dybgang for skibe, der anløber Mariager Fjord, er 5,10
m. Skibe med maksimal dybgang kan kun påregne lodsning ved
dagligt vande eller derover. Natsejlads finder normalt sted med
skibe på indtil ca. 1500 tons dødvægt og som er udstyret med lyskaster.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af
lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserbåd med 200 hk ved Hadsund.

Ressourcer
Træskibsværft med ophalerbedding til skibe på indtil 30 m længde
og vægt 150 tons. Dybde på tærskelen ca. 4,0 m.
Dykkerassistance. Tog og campingplads 1,5 km.

Side 2

Havnekontor
Telefon 97 11 30 00 Mariagerfjord Kommune
Telefon 98 52 14 33 (Skibsmægler Chr. Mølholm´s eftf.)
Telefax 98 51 08 15 (Skibsmægler Chr. Mølholm´s eftf.)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består foruden af havnebassinet
af den inderste del af Mariager Fjord begrænset af en ret
N-S-gående linie mellem de to punkter på den N-lige og S-lige
kyststrækning, der fremkommer ved skæring mellem kysten og en
linie trukket parallelt med og i en afstand af 300 m E for skellet
mellem matr. nr. 4 aa og 4 ab af Hegedal By, henholdsvis ved
skæring mellem kystlinien og skellinien mellem matr. nr. 60 m og 60
n af Hobro Købstads markjorder (mellem positionerne 56°38'(40")N
9°48'(58")E og 56°38'(23")N 9°48'(58")E).
Hobro Både- og Fiskerihavn, se plan.

Særlige bestemmelser
For sejlads på Mariager Fjord gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", herunder flg. særregler:
Fra anduvningslystønden 56°41,7'N 10°29,9'E til området N for
Dania Havn og i sejlløbet til Hobro Havn er det fastsat, at det skib,
der har strømmen imod, skal vente på det skib, der har strømmen med.
I de gravede render på strækningen fra Als Odde til W for Dania
Havn må skibe ikke sejle med større fart end 7 knob.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 8-9-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hobro Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 5-5-2017 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°38,6'N 9°48,8'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Hobro Sejlklub, ligger på N-siden af fjorden ca. 0,5 sm E
for Hobro Havn.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Hård
W- og NW-lig vind med hurtigt omslag til NE kan give indtil 1,0 m
højvande. SE-lige vinde med omslag til SW kan give indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Besejling
Havnen kan besejles dag og nat i lyst og sigtbart vejr. (Om natten
benytter stedkendte at havnen er fyrbelyst og fjordvejens
belysning, der slutter på havnen, leder frem om natten.)

Fartbegrænsning
Største tilladte fart i havnen og indløbet dertil er 3 knob.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Diesel på havnen. Apotek, bank, frisør, vaskemaskine, café,
restaurant, turistinformation, benzin/olie, flaskegas, proviant,
busforbindelse, post og telefon 1 km. Campingplads og
togforbindelse 2 km.

Havnekontor
Telefon 29 24 86 16
E-post: perjacob@lund.mail.dk
Hjemmeside: www.hobrosejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af rette linjer
gennem nedenstående koordinater.
1) 56°38,57545'N 009°48,61600'E, ramme
2) 56°38,56543'N 009°48,66030'E, knækpunkt SW for rødt fyr
3) 56°38,57733'N 009°48,78062'E, knækpunkt omkring grønt fyr
4) 56°38,60405'N 009°48,85594'E, knækpunkt ud for kysten
5) 56°38,61143'N 009°48,85062'E, kyst E for havnen.
Se plan

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Hobro Lystbådehavn af 10. april 2017)
Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed,
og havnen må ikke anvendes som øvelsesplads for manøvrering.
Opankring på havnens område uden for de anviste pladser er ikke tilladt.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden gælder standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Holbæk Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-6-2017 - Plan 1: 15-5-2017

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°43,3'N 11°43,4'E - kort 116

fotograferet juli 2008

Anmærkning
1: I beddingsgraven i Holbæk Gl. Havn er etableret en pælebro.
Yderligere oplysninger bringes, når de er Kort & Matrikelstyrelsen i hænde.
2: I det SW-lige hjørne af Ny Havn er etableret en ca. 75 m lang
kanal i S-lig retning. Forholdet vil blive vist, når yderligere
oplysninger er KMS i hænde.

Havnen
ejes af Holbæk kommune og administreres af Holbæk Havnevæsen.
Havnen består af 3 havneafsnit:
Holbæk Ny Havn, der betjener erhvervstrafik.
W for Ny Havn Holbæk Gl. Havn, der betjener mindre skibe,
erhvervsfiskere, lystsejlere, skibe fra Træskibssammenslutningen og
færgeruten Orø-Holbæk.
I Ny Havn er der igangsat byudvikling, således at den W-lige del af
kajen (ca. 300 m) ikke længere anvendes til ekspedition af gods. I
W-lige del af havnebassinet findes flydebro til lystsejlere.
E for Ny Havn findes Holbæk Lystbådehavn, der administreres af
Holbæk Bådelaug, med plads til ca. 100 lystbåde.
Side 1

Dybder
Dybden i den gravede rende gennem fjorden er 6 m. Se i øvrigt plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
Storm fra W gennem N til NE kan give indtil 2 m højvande og storm
fra E gennem S til SW indtil 1,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Den gravede rende er på N-siden afmærket med grønne stager med
topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.
Se i øvrigt plan.
Kajakpolobane.
Umiddelbart S for Holbæk Ny Havn W-lige ydermole findes en ca. 35
x 23 m stor kajakpolobane, der er markeret med en rød ballon i
hvert hjørne. I perioden 1/4-15/11 er banen desuden afgrænset
ved et flydende tov.

Fyr
Til vejledning for sejlads gennem den gravede rende findes ledefyr
på Orø og i Holbæk. Fyrene er forsynet med dagmærker. Se i øvrigt
kort og plan.

Kabler
Fra kysten ca. 300 m W for Holbæk Havn går kabler over fjorden til
et punkt ca. 100 m W for Hørby Lystbådehavn. Kabelbåker på
N-siden af fjorden og kabelskilt på S-siden.

Ankerplads
N for Blegstrædehagen i 4,5 m vand, se plan.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".
Det anbefales fartøjer, der af hensyn til dybgangen skal benytte
renden ved indsejlingen til Holbæk Fjord ved sejlads til Holbæk
Havn, at tage lods ved Hundested, se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Side 2

Lodstvang
Der henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods".

Ressourcer
Reparationer kan udføres af lokale firmaer. Campingplads 4 km.
Piktogrammer angiver ressourcer ved lystbådeafsnittene.

Havnekontor
Telefon 72 36 83 20 (mandag-torsdag kl. 0800-1500, fredag kl. 0800-1200)
Hjemmeside: www.holbaek.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af følgende linier:
a) Mod E: En N-S-gående linie mellem den gule båke med gult
kryds og den gule stage med gult kryds ca. 390 m N for båken.
b) Mod W: En N-S-gående linie mellem den gule båke med gult
kryds og den gule stage med gult kryds ca. 400 m N for båken.
c) Mod N: En linie mellem de under a) og b) nævnte gule stager
med gule krydser.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 12. december 2003 for Holbæk Havn)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område samt i renden ved
indsejlingen i Holbæk Fjord gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser, herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Det anbefales fartøjer, der af hensyn til dybgangen skal benytte
renden ved indsejlingen til Holbæk Fjord ved sejlads til Holbæk
Havn, at tage lods ved Hundested.
Sejlads inden for havnens område skal foregå med særlig
hensyntagen til færgefarten mellem Orø og Holbæk.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne", bl.a. med følgende tilføjelse:
For erhvervsfartøjer, der anløber havnen for ekspedition af last,
Side 3

gælder, ud over bestemmelserne i nærværende reglement, følgende
bestemmelser i "Standardreglement for overholdelse af orden i
erhvervsdanske havne":
Paragrafferne om "Anmeldelse" og "Skibets stand" i
standardreglementets afsnit I "Anmeldelse, indsejling og fortøjning".
Alle paragraffer i standardreglementets afsnit II "Lastning og losning".
Alle paragraffer i standardreglementets afsnit IV "Benyttelse af
havnens arealer".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gamle Havn - fotograferet juli 2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Holbæk Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 1-10-2014 - Plan 1: 18-9-2013

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°43,4'N 11°45,6'E - kort 116

fotograferet juli 2013

Havnen
der er beliggende i Dragerup Vig, ca. 1,5 sm E for Holbæk Havn,
ejes af den selvejende institution Holbæk Marina - Dragerup Vig.

Dybder
Dybden i indløbet 2,5 m og i havnen indtil 2,5 m. Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
Vinde fra W og NW kan give indtil 0,7 m højvande og vinde fra E og
SE kan give indtil 0,7 m lavvande.

Besejling
Om dagen vejleder den flydende afmærkning NW for marinaen i form
af en gul-sort-gul stage med W-topbetegnelse ved besejlingen. Om
natten leder den hvide vinkel i fyret på W-lige molehoved ind til marinaen.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
NW for marinaen er udlagt kompasafmærkning i form af en
gul-sort-gul stage med W-topbetegnelse.

Fyr
Se plan.
Molehovederne er facadebelyst.

Kabler
Kabel mellem molehovederne.

Ressourcer
El og vand på broer. Værft, dok, bedding, slæbested og værksted.
To mastekraner og en 12-tons travelift. Flaskegas på
campingpladsen. Tog, apotek, bank samt færge til Orø 3 km.

Havnekontor
Telefon 59 43 88 77 (tirsdag-fredag kl. 1300-1600)
Telefax 59 44 60 77
E-post: kontor@holbaekmarina.dk / havnefoged@holbaekmarina.dk
Hjemmeside: www.holbaekmarina.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens søområde er begrænset mod W af stenmole og mod E fra
en stander med et gult kryds på kysten til en udlagt gulmalet
spidstønde. Mod N er grænsen en linie fra nævnte spidstønde til
N-ligste molehoved.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Holbæk Marina af 6. april 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 18-9-2013

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Holstebro-Struer Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 23-2-2011

Beliggenhed
Limfjorden, Venø Bugt, Struer Bugt
56°29,6'N 8°35,9'E - kort 108

Set fra E - fotograferet juli 2014

Havnen
administreres af Holstebro og Struer kommuner og består af
følgende bassiner: Østre Havn, Oliehavn, Gamle Havn, Fiskerihavn
og Lystbådehavn.
En 25 m bred, gravet rende fører til havnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 140 m, bredde 18 m og dybgang
4,0 m.
Lystbådehavnen: Længde 15 m, bredde 5 m og dybgang 2,9 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
Vinde mellem SW og NW kan give indtil 1,7 m højvande og vinde
mellem NE og SE indtil 0,5 m lavvande.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Landgrunden ved Vrald Odde er afmærket med en N-afmærkning i
form af en sort/gul tønde med N-topbetegnelse. Indsejlingsrenden
er afmærket på begge sider. Det yderste røde sømærke er forsynet
med lanterne. Se i øvrigt kort 108.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
N for den gravede rende.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk
Lodsmødesteder ved Thyborøn, Oddesundbroen, Løgstør og Hals er
vist i søkortene.

Lodstvang
Ved passage af Oddesundbroen, Jernbanebroen over Limfjorden
ved Aalborg samt de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og
over Løgstør Grunde, se Løgstør Havn.

Bugsering
Bugserbåd 300 hk, 3 tons pæletræk. Bugserassistance er ikke
nødvendig under normale forhold.

Ressourcer
El, vand og proviant ved kajerne. Brændstof fra tankbiler. Diesel
ved sydkajen i Gamle Havn. I W-lige del af havnen findes
skibsværft for bygning af træskibe indtil 100 BRT, maskinværksted
og reparationsværksted for træ- og jernskibe. Endvidere findes
ophalerbedding for skibe på indtil 150 BRT, længde 30 m, bredde
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7,5 m og 170 tons egenvægt samt en mindre ophalerbedding med
sidetræk for fartøjer indtil 10 tons. Dykkerassistance kan fås. En
50-tons mobilkran med kroggrab samt en 32-tons mobilkran med
grab og krog. En 40-tons kran. Campingplads samt windsurfing 2
km. Adgang til telefax. Telefon, bad, toilet, kiosk og restaurant i Lystbådehavnen.

Havnekontor
Telefon 97 85 02 28 (Man-tor kl. 0700-1600, fre kl. 0700-1230)
Telefax 97 85 54 34
VHF kanal 16 og 12
E-post: struer@havn.dk
Hjemmmeside: www.struerhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens ydermoler.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Set fra W - fotograferet juli 2014
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Opdateret: 23-2-2011

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hornbæk Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 12-1-2018 - Plan 1: 27-10-2017

Beliggenhed
Sundet, Hornbæk Bugt
56°05,7'N 12°27,5'E - kort 131

fotograferet juli 2006

Havnen
ejes af Fonden Hornbæk Havn.

Dybder
Se plan. Tilsanding forekommer.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
NW-lig vind kan give indtil 1,2 m højvande og E-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Trafiksignal.
På en mast på tværmolen findes et trafiksignal (advarselsfyr), der
tændes, når den normale dybde i indsejlingen til havnen er aftaget.
Signalet består af 3 røde, faste lys lodret over hinanden.
Brændetid: Hele døgnet, når vanddybden ikke er normal. Om dagen
hejses tillige en sort kugle. Når signalet er tændt/hejst, kan
besejling ikke tilrådes.
Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på
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www.hornbaekhavn.dk og ved kontakt til havnekontoret.

Fartbegrænsning
Største tilladte fart i indsejlingen og i havnen 2 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Bedding. Campingplads og cykeludlejning 1,5 km. Adgang til telefax.

Havnekontor
Telefon 49 70 23 78 og 26 81 01 89
Telefax 49 70 23 71
E-post: hornbaekhavn@email.dk
Hjemmeside: www.hornbaekhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Hornbæk Havns søområde består af yderhavn og inderhavn.
Yderhavnen afgrænses af den W-lige og E-lige stenmole.
Inderhavnen afgrænses af landkaj, Vestre, Nordre og Østre moler.

Særlige bestemmelser
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Lystbåde og fiskerfartøjer, der ikke er hjemmehørende i Hornbæk,
må ikke forlade havnen, forinden betaling af de for havnens
benyttelse foreskrevne afgifter har fundet sted.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 27-10-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Horsens Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-3-2017 - Plan 1: 9-9-2015

Beliggenhed
Kattegat, Horsens Fjord
55°51,4'N 9°52,6'E - kort 113

fotograferet august 2015

Anmærkning
1: En spunsvæg er etableret i forlængelse af kaj 16 mod E. Dybden
ud for er ukendt og kajen kan derfor ikke anløbes.
2: Ved kaj 5, 7 og 9 i den W-lige del af Nordhavn findes dybder på
5,4 m.

Havnen
der ejes af Horsens Havn A/S, består af Nordhavn (kaj nr. 1-15) og
Sydhavn (kaj nr. 2-16). 3 lystbåde- og 1 fiskerihavnsbassin.
En 4 sm lang, gravet rende med 32 m bundbredde fører til havnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 160 m og bredde ca. 24 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande med roligt vejr
er 0,4 m. NW-lig gennem N drejende storm kan give indtil 1,5 m
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højvande, SW-lig og S-lig storm kan give indtil 1,0 m lavvande.
Vandstandssignal.

Besejling
Meldepligt.
Der er meldepligt til Havnekontoret for erhvervsskibe på VHF 16
(12/13) inden for kontorets normale åbningstid (mandag-torsdag
fra kl. 0800-1530 og fredag fra kl. 0800-1500) 1 time før skibets
forventede ankomst og afgang eller på Havnekontorets tlf. 75 62
10 14, der er døgnbemandet.
Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning
6 knob i de inderste 3500 m af sejlrenden.

Afmærkning
Den gravede rende er på N-siden afmærket med grønne stager med
topbetegnelse samt med 2 grønne stager med lanterne, der er
udlagt henholdsvis ved indløbet til den gravede rende og 1,5 sm fra
havnen. Se i øvrigt plan.

Båker
To båker, der er forsynet med orangefarvet trekanttopbetegnelse,
leder holdt overet i pejling 281° gennem den gravede rende til havnen.
For at lette og sikre sejladsen gennem sejlløbets yderste del er der
i forlængelse af indsejlingslinien mod E opstillet 2 pæle med
trekanttopbetegnelse, den ene på Sælgrund og den anden på Borresknob.

Fyr
Ledefyrlinier på fjorden fra søen til havnens ledefyrlinie.
W for havnen to fyr, der viser rødt lys med isofase. Bagfyret vises
fra en gittermast, der på toppen har en orangefarvet trekant med
spidsen nedad. Forfyret vises fra et gråt, toetages hus, 690 m
101° fra bagfyret. Holdt overet i pejling 281° leder de gennem den
gravede rende til havnen.
På N-lige molehoved et fyr, der viser grønt blink (grøn pæl på hvidt
fyrskab) og E for kaj 14 et fyr, der viser rødt blink.
Ved indsejlingen til Lystbådehavn et fyr, der viser grønt, fast lys.
Grøn pæl. Brændetid: 1/4-15/11.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
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Lodsmødested S for Lillegrund er vist i søkortene.
Det anbefales skibe med dybgang over 5,6 m at anvende lods.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Bugserbåd på 1000 hk med 14 tons pæletræk. Havnen skal have 12
timers varsel.

Ressourcer
Brændstof 500 m. Ophalerbedding til skibe på indtil 100 tons. 3
mobilkraner med krog og grab, max. 25 tons. Miljøstation.

Havnekontor
Telefon 75 62 10 14 (Døgnvagt)
Telefax 75 62 14 57
VHF kanal 16 - 13, 12 og 9
E-post: horsens.havn@horsens.dk
Hjemmeside: www.horsenshavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af mod E af
meridianen 9°52'45.44''E (ca. 100 m E for lystbådehavnens
indfatning mod N til skæring med land og mod S til 55°51'05.76''N
09°52'45.44''E herfra i retning 287,5° til indspulingsarealets S-lige
del.) Inden for havnens søområde ligger Horsens Lystbådehavn,
som afgrænses af dens indfatning.
I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring
har Horsens Havn etableret sikrede havnefaciliteter.
Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
74, kapitel XI-2, ISPS-koden), skal overholde de gældende krav i
SOLAS 74, kapitel XI-2, og del A i ISPS-koden.
Uvedkommende har fra 1. juli 2004 ikke adgang til sikrede havnefaciliteter.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement af 3. marts 2009 for Horsens Havn)
Regler for sejlads
For sejlads inden for havnens område og på Horsens Fjord gælder
den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om
regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" herunder følgende særregel:
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I sejlløbets inderste del på strækningen fra Horsens Havns E-lige
grænse til 3500 m fra havnen må maskindrevne skibe ikke sejle med
større fart end 6 knob.
Skibe skal før afgang fra Horsens Havn sikre sig, at der ikke er
store skibe for indgående i den gravede rende.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne", dog med følgende
tilføjelser:
Meldepligt.
Der er meldepligt til Havnekontoret for erhvervsskibe på VHF 16
(12/13) inden for kontorets normale åbningstid (mandag-torsdag
fra kl. 0800-1530 og fredag fra kl. 0800-1500) 1 time før skibets
forventede ankomst og afgang eller på Havnekontorets tlf. 75 62
10 14, der er døgnbemandet.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Horsens Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-3-2014 - Plan 1: 11-12-2013

Beliggenhed
Kattegat, Horsens Fjord
55°51,4'N 9°52,6'E - kort 113

fotograferet august 2015

Havnen
ejes af Horsens kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Lystbåde.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Ved indsejlingen til Lystbådehavn et fyr, der viser grønt, fast lys.
Grøn pæl.
Brændetid: 1/4-15/11.
Side 1

Ressourcer
Diesel og olie. Værft, bedding, slæbested og værksted.
Dykkerassistance. En 2-tons elkran. Apotek, bank, frisør, café,
turistinformation samt posthus 3 km. Proviant 2-3 km.
Færgeforbindelse 1 km.

Havnekontor
Telefon 20 80 13 38
Telefax 75 62 22 17

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 11-12-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hou Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-1-2016 - Plan 1: 3-11-2017

Beliggenhed
Kattegat
57°03,3'N 10°22,7'E - kort 122

fotograferet juli 2000

Havnen
der er en selvejende institution, ligger ca. 5 sm S for Asaa og ca. 4
sm N for Hals.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
W-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og E- og SE-lige vinde
kan give indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Strøm
N-gående strøm fremherskende.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat, hvis man er kendt med forholdene.
Kraftig E-lig vind gør besejling vanskelig.

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
Se plan.
De to fyr leder overet ind mod havnen i pejling 272°. N-lige
molehoved er belyst.

Ressourcer
Slæbested. Campingplads 2 km.

Havnekontor
Telefon 23 82 17 55

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hov Havn (Hou Havn)
Sidste opdateringer • Tekst: 4-1-2017 - Plan 1: 28-11-2012

Beliggenhed
Kattegat, Hov Løb
55°54,6'N 10°15,3'E - kort 112 eller 114

fotograferet juli 2012

Havnen
består af Hou Færgehavn, som er en kommunal trafikhavn og Hou
Lystbådehavn, som ejes af Hou Lystbådehavn A.m.b.a.
Færgehavnen er kun til brug for færgerne til Samsø og Tunø, og
ingen andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må uden særlig
tilladelse benytte havnen.
En gravet rende fører fra Hov Løb ind til færgehavnen og videre til lystbådehavnen.

Dybder
Se plan.
Indsejlingen er tilbøjelig til at tilsande.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0
m lavvande.

Strøm
Ud for indsejlingen er flodstrømmen SW-gående og ebbestrømmen NE-gående.

Side 1

Fartbegrænsning
5 knob i renden og 3 knob i havnen.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Spildolietank. Diesel på kajen. Bådebyggeri, hvor kuttere og
lastfartøjer på indtil 60 BRT kan bygges, bedding til 120 tons
dødvægt samt maskinværksted. En 250-kg mastekran og en 5-tons
mobilkran. Slæbested. Dykkerassistance. Frisør, campingplads,
brændstof og flaskegas 1,5-2 km.

Havnekontor
Telefon 86 55 25 50 (kl. 0800-1400)
Telefax 86 55 25 51
E-post: sns@houhavn.aaa.dk
VHF kanal 12

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Lystbådehavnens søområde, se plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement for Hou Lystbådehavn af 21. januar 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for lystbådehavnens område gælder den til enhver
tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for
sejlads m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden i lystbådehavnen gælder
"Standardreglement for overholdelse af orden i danske
lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelser:
Den maksimalt tilladte fart i havnen er 3 knob.
Windsurfing eller leg med joller eller lignende med påhængsmotor er forbudt.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 28-11-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Humlebæk Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Sundet
55°58,3'N 12°32,8'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen
ejes af Humlebæk Havneinteressentskab.

Dybder
Se plan.
Nogen tilsanding kan påregnes i vintermånederne.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 18 m, bredde 4 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
NW-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande og S-SE-lig storm indtil
0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
2 knob.

Side 1

Afmærkning
Indsejlingsrenden er afmærket (vintermånederne undtaget). Se plan.

Fyr
Se plan.
Molerne er facadebelyst.

Ressourcer
Bådeværft med en selvkørende ophalervogn for skibe på indtil 20
tons. En 1-tons kran på S-lige mole. Fri cykeludlejning.

Havnekontor
Telefon 49 19 06 53

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
Mod E en ret linie mellem de E-ligste punkter af henholdsvis N-lige
og S-lige ydermole og i øvrigt af havnens værker.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Humlum Fiskerleje
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Limfjorden, Venø Sund
56°32,9'N 8°34,4'E - kort 108

fotograferet august 2016

Havnen
ejes af Bredalsvig Camping.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 1,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
W-lig vind kan give indtil 0,5 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Ankerplads
i vigen uden for havnen.
Side 1

Ressourcer
Cafeteria, bus, tog, frisør, bank, apotek, posthus og restaurant ca.
1,5 km.

Havnekontor
Telefon 97 86 13 04
Telefax 97 86 17 04
E-post: kn@bredalsvig.dk
Hjemmeside: www.bredalsvig.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hundested Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-4-2017 - Plan 1: 6-10-2017

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord
55°57,9'N 11°50,7'E - kort 116 og 117

Havnen set fra SW - fotograferet august 2016

Havnen
ejes af Interessentskabet Hundested Havn.
Havnen består i N af den gamle havn med fem bassiner. Yderhavn
er forbeholdt færgerne til Rørvig, mindre fragtskibe og større
sejlskibe, Mellemhavn og Inderhavn er lystbådebassiner, Sydhavn
er kombineret fiskeri- og lystbådebassin og endelig findes et
bassin, hvor en lystbådehavn er delvis udbygget.
S for den gamle havn findes ud mod fjorden den ca. 260 m lange
Krydstogtkaj, som kan anløbes både af krydstogtskibe og bulkskibe.
Endvidere findes Trafikhavn med Bulkkaj, to færgelejer og den ca.
320 m lange Pakhuskaj med Ro/Ro-ramper i begge ender.

Dybder
Se plan.
Området SW og W for W-lige ydermoles hoved er tilbøjelig til at tilsande.

Største skibe
der kan besejle den gamle havn: I Yderhavn længde 90 m og
bredde 14 m, i Mellemhavn samt Inderhavn længde 15 m.
Største skibe, der kan besejle Trafikhavn: Længde ca. 200 m og
bredde ca. 25 m.
Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. N-lig
og NW-lig vind kan give indtil 1,4 m højvande og E-lig og SE-lig
vind indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt ca. hver 6. time
mellem N-gående og S-gående. Kraftig N-gående strøm kan være
ugunstig for besejling af den gamle havn.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Der kan ankres S for havnen og W for sejlløbet.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested findes N for midtfarvandsafmærkningen N for Hundested.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat
og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Havnefartøj (125 hk) kan assistere.

Ressourcer
Maskinværksteder og bådeværfter. Bedding for fiskerkuttere.
Slæbested. Vejerbod. En 500-kg mastekran, en 4-tons mobilkran og
en 80-tons containerkran. En 5-tons containertruck til 40- og
20-fods containere. Dykkerassistance. Mobil slamsuger. Adgang til
telefax. Campingplads og surfing 2 km. Færge til Rørvig.
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Piktogrammer angiver ressourcer i lystbådeafsnittet.

Havnekontor
Telefon 47 93 72 34 (kl. 0800-1200 og 1400-1500)
Telefon 21 23 72 34 (døgnvagt)
VHF kanal 16 og 12 - 13
E-post: mail@hundestedhavn.dk
Hjemmeside: www.hundestedhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer gennem nedenstående koordinater:
1) 55º57,907017'N 011º50,518217'E, Yderhavns W-lige molehoved (F.R)
2) 55º57,710183'N 011º50,335267'E, 100 m W for ny kajstrækning N-ende
3) 55º57,570233'N 011º50,377817'E, 100 m W for ny kajstrækning S-ende
4) 55º57,458000'N 011º50,476000'E, 165 m WSW for S-lige dækmole
5) 55º57,518817'N 011º50,592367'E, S-lige dækmoles molehoved (Fl.G.3s).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
For sejladsen inden for havnens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser med den ændring at:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Gamle havn og lystbådehavn set fra N - fotograferet august 2009

Havnen set fra W - fotograferet august 2009
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Opdateret: 6-10-2017

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hundige Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 24-6-2015 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed
Sundet, Køge Bugt
55°35,6'N 12°21,2'E - kort 132

fotograferet juli 2010

Havnen
ejes af Greve kommune og administreres af S/I Hundige Havn.
Havnen består af to havneøer: Hejren og Mågen.

Dybder
Se plan.
Der kan forekomme tilsanding, så vanddybderne kan være mindre
end anført.

Største skibe
der kan besejle havnene: Længde 50 m, bredde 10 m og dybgang
2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
E-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og W-lige vinde indtil
0,5 m lavvande.

Besejling
Ved SE-lig kuling kan der stå svær sø ved havnens indsejling.
Ca. 200 m S for molefyret på W-molen findes et lodskud på 2,2 m,
Side 1

se kort 132. Både med stor dybgang bør holde sig i ledelinjen ved
anløb af indsejlingen til lystbådehavnen.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
I forhavnen er udlagt røde og grønne plastbøjer på 3 m-kurven. På
N-siden af havneøen Mågen er udlagt grønne plastbøjer.

Fyr
Se plan. Molehovederne er facadebelyst.

Ankringsforbud
inden for havnens område.

Ressourcer
El og vand ved broerne. Diesel og benzin ved pumpe på Hejrens
Servicekaj kan fås ved henvendelse til havnefogeden. Værft med
motorværksted. En mobilkran 15-18 tons. En 400-kg mastekran.
Adgang til telefax. Post, tog og apotek ca. 2,5 km. Proviant kan
fås på Hejren eller i Hundige Storcenter.

Havnekontor
Hejren
Telefon 43 90 86 18
Telefax 43 90 14 04
E-post: hh@hundige-havn.dk.
Hjemmeside: www.hundige-havn.dk
Mågen
Telefon 43 90 67 59

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Inden for havnens ydermoler.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Hejren - fotograferet juli 2010

Mågen - fotograferet juli 2010
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Hvalpsund Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 14-10-2015 - Plan 1: 27-2-2008

Beliggenhed
Limfjorden, Hvalpsund
56°42,1'N 9°11,6'E - kort 109

fotograferet juli 2006

Havnen
der ligger på E-siden af Hvalpsund, består af en fiskerihavn og et færgeleje.
Fiskerihavnen ejes og administreres af Vesthimmerlands Kommune.
Færgelejet ejes og administreres af Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.
Færgelejet er kun til brug for færgefarten til Sundsøre Færgeleje, og
ingen andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte/anløbe
færgelejet eller dets konstruktioner, uanset om de er
hjemmehørende i Hvalpsund.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand
N-lige og NW-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og E-lige og
SE-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Side 1

Fartbegrænsning
5 knob.

Fyr
Ca. 164 m SE for N-molens hoved står et fyr, der viser rødt, fast
lys, og som holdt overet med fyret på N-molen i pejling 136,6°,
leder fri af Sundsøre Odde.
Til brug for færgefarten findes et fyr på W-molen samt ledefyr ved færgelejet.

Ressourcer
En 3-tons kran. Tankstation 1 km.

Havnekontor
Administrativt ansvar for havnen:
Vesthimmerlands Kommune
Jens Larsen - Tlf. 99 66 73 72

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Til færgelejets område hører selve færgelejet, læmolen W for lejet
samt et tilstødende landareal S og E for færgelejet.
Det til færgelejet hørende søområde er begrænset af en lige linie fra
læmolens N-lige spids til færgelejets E-lige ledeværkskonstruktions N-ende.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 27-2-2008
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hvalpsund Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-7-2014 - Plan 1: 3-11-2004

Beliggenhed
Limfjorden, Hvalpsund
56°42,3'N 9°12,1'E - kort 109

fotograferet juli 2000

Havnen
der ejes af Vesthimmerlands Kommune, omsluttes af en N-mole, en
W-mole og en S-mole og har 175 bådepladser.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand
N-lige og NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige og
SE-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Proviant i Hvalpsund by. Ophalerbedding og en 350-kg mastekran.
Tankstation 1 km. Petanquebaner og køkkenfaciliteter. Golf 2 km.

Havnekontor
Administrativt ansvar for havnene:
Vesthimmerlands Kommune
Jens Larsen - Tlf. 99 66 73 72

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 3-11-2004
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Hvide Sande Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-7-2017 - Plan 1: 6-4-2018

Beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord
56°00,1'N 8°07,5'E - kort 93 og 99

Havnen set fra W - fotograferet juli 2013

Havnen
ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og drives som en kommunal
selvstyrehavn. Havnen er sammenbygget med den for afvanding af
Ringkøbing Fjord etablerede afvandingssluse, som gennem en
åbning i betondæmningen og kanalen mellem ledemolerne står i
forbindelse med Nordsøen, og en kammersluse for besejling af
Ringkøbing Fjord. Se i øvrigt plan.

Dybder
Dybden i indsejlingen mellem dækmolerne er 6,0 m, ved
kajpladserne på havsiden 3,5 - 6,0 m og ved kajpladserne på
fjordsiden 2,5 - 3,5 m.
På grund af tilsanding samt puller forårsaget af fartøjer med stor
maskinkraft kan dybderne ikke altid påregnes at være til stede.
Alle dybder er angivet til middelvandstand.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 140 m og bredde 39 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er mellem 0,7
og 0,8 m. SW-lige vinde giver ifølge de hidtil foretagne
observationer indtil 3,5 m højvande og E-lige vinde indtil 2,0 m lavvande.

Strøm
Ud over varierende kyststrømme kan der, når afvandingsslusen er
åben, løbe en meget kraftig ind- eller udstrøm i kanalen.
Strømsignaler, se under Særlige bestemmelser.

Besejling
Havnen kan normalt besejles både dag og nat.
Det udgående skib skal vente på det indgående. Et skib betragtes
som indgående, når det har afgivet signal for indsejling (1 lang tone).
Der er erfaring for, at der efter storm kan aflejres store
sandmængder i indsejlingen og at vanddybden derved reduceres.
Ændrede bundforhold kan give anledning til ændrede uforudsigelige
og vanskelige strøm- og bølgeforhold.
Skibsfarten anmodes om at udvise særlig agtpågivenhed og
forinden anløb at kontakte havnevagten med henblik på oplysninger
om de sidst konstaterede bund- og dybdeforhold.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Fyrene på molerne holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Se i
øvrigt plan.

Ledninger
Rørledninger
Ca. 100 m E for vejen over kammerslusen går en rørledning fra
Mamrelund til halvøen N for kammerslusen. Endvidere findes 2
parallelle rørledninger W for ovennævnte ledning. Ca. 200 m E for
vejen over kammerslusen går 2 vandledninger og yderligere 70 m
mod E går en fjernvarmeledning. 170-250 m fra vejen over
afvandingsslusen ligger en kloakledning og 2 vandledninger. Fra
rensningsanlægget på halvøen N for afvandingsslusen føres en ca.
200 m lang udløbsledning ud i fjorden.

Ankerplads
i fjorden.

Side 2

Lods
Lodstjenesten ved Hvide Sande Havn varetages af DanPilot.
Fartøjer, hvis førere ikke er kendte med forholdene, kan tage lods
eller forinden anløb eller afgang indhente oplysning hos
havnevagten om de øjeblikkelige forhold.
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods", og "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Assistance kan ydes af redningsbåd eller lokal slæbebåd, men er
ikke nødvendig under normale forhold.

Redningsstation
ved havnen.

Ressourcer
Lokal dykker, mobilkran, Sennebogen laste-/lossemaskine.
Campingplads 1,5 km.

Havnekontor
Telefon 97 31 16 33 (døgnvagt).
Telefax 96 59 18 22.
VHF kanal 16 og 12.
E-post: hvidesandehavn@hvshavn.dk
Hjemmeside: www.hvidesandehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
I Ringkøbing Fjord:
Mod N: En ret linie parallel med og i en afstand af 75 m N for
midtlinien af sejlløbet til Fjordhavnen (Tyskerhavnen).
Mod E: En ret linie gennem anduvningstønden ved yderenden af
sejlløbet til Fjordhavnen og anduvningstønden ved yderenden af
sejlløbet til kammerslusen (Fjordrenden).

Side 3

Mod S: En ret linie parallel med og i en afstand af 75 m S for
midtlinien af sejlløbet til kammerslusen (Fjordrenden).
I Vesterhavet:
Mod N: En ret linie i retning 270º udgående fra fyret på læmolen
Mod S: En ret linie i retning 234º udgående fra fyret på søndre ledemole
Mod W: Meridianen (længdegrad) 8º06,24´E.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Hvide Sande Havn
af 2. september 2005)
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser, dog med følgende
ændringer og tilføjelser:
Det udgående skib skal vente på det indgående. Et skib betragtes
som indgående, når det har afgivet signal for indsejling (1 lang tone).
På grund af tilstedeværelsen af undersøiske forsyningsledninger,
afløbsledninger og kabler i sejlrenderne til sluserne er ankring samt
slæbning af enhver form for redskaber på bunden forbudt.
Største tilladte hastighed i havnebassinerne er 3 knob.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne". Herudover gælder
følgende særbestemmelser:
For fartøjets passage gennem kammerslusen kontaktes
slusevagten. For passage gennem kammerslusen gælder i øvrigt
særlige regler, der er opslået ved slusen.
Føreren af ethvert fartøj, der ønskes gennemsluset, må forinden
gennemslusning gøre sig bekendt med disse regler.
Ved ind- og udsejling af Hvide Sande Havn skal der udvises særlig
agtpågivenhed, dels fordi vanddybden i indsejlingsområdet er
stærkt varierende, og dels fordi der kan forekomme stærk strøm,
når afvandingsslusen er åben.
Det må kraftigt tilrådes ikke-stedkendte fartøjer at få information
ved havnevagten om strømforholdene og sidst kendte vanddybder.
VHF kanal 16 eller 12.
I nærheden af afvandingsslusen er al uvedkommende sejlads
forbudt således:
W for afvandingsslusen inden for en afstand af 250 m fra denne.
E for afvandingsslusen inden for en afstand af 500 m fra denne.
Enhver form for forurening af bassinerne med spild fra lastende
skibe er forbudt. Bundvand fra sådanne fartøjers lastrum må kun
oppumpes i land.
Side 4

Strømsignaler.
Til vejledning om strømforholdene afgives følgende signaler fra en
mast ved den N-lige ende af afvandingsslusen:
1 grøn lanterne over en hvid lanterne betyder "indstrøm".
1 hvid lanterne over en grøn lanterne betyder "udstrøm".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 5

Havnen set fra N - fotograferet august 2009

Havnen set fra S - fotograferet august 2009
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Hvide Sande Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 15-6-2016 - Plan 1: 28-7-2017

Beliggenhed
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Nordre Dyb
56°00,5'N 8°08,0'E - kort 93 og 99

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Hvide Sande Bådeklub og går lokalt under navnet Æ Gammel Havn.
W for Æ Gammel Havn ligger Fjordhavn (Tyskerhavn), der kun
benyttes af Fjordfiskerne.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen 1,8 m.

Største skibe
som kan besejle havnen: Længde 12 m og bredde 4 m.

Vandstand
Forskellen på middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. E-lig
vind kan give indtil 0,2 m højvande og W-lig vind indtil 0,2 m lavvande.
Side 1

Besejling
Selve havnen kan besejles dag og nat, men afmærkningen i fjorden
er uden lys.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan og kort 99.

Ressourcer
En 12-tons kran. Ca. 2 km til apotek, bank, frisør samt skibsproviantering.

Havnekontor
Telefon 50 74 22 41
E-post: klvhvs@pc.dk
Hjemmeside: www.hsbk.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hvidovre Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-8-2013 - Plan 1: 28-8-2013

Beliggenhed
Sundet, Kalveboderne
55°37,5'N 12°30,0'E - kort 133

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Hvidovre kommune, består af et ca. 300 m langt og ca.
60 m bredt bassin mellem to moler.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
Ved hård SE-lig vind efter hurtigt omslag fra langvarig W-lig vind
ca. 1,2 m højvande. Vedvarende W-lig og NW-lig vind kan give ca.
0,8 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles dag og nat, om natten dog kun af stedkendte.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Ressourcer
Diesel og benzin fra automat. Slæbested.
Bedding for lystbåde op til 10 tons - kun for langkølede både og
kun efter særlig aftale.
Mastekran op til 1600 kg.
Stationær ekstra kran til både med egen løftestrop og beddingvogn
op til 3 tons.

Havnekontor
mandag til torsdag kl. 0800 - 1600 (kontortid 0800-0815 og 1545-1600)
E-post : havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Hjemmeside : www.hvidovresejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre
værker og af en ret linje mellem de to molehoveder.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Hvidovre Lystbådehavn af 23. april 2013)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Al unødvendig sejlads i havnen er forbudt. Ind- og udsejling skal
ske med mindst mulig fart, højst 3 knob eller sikker styrefart.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hårbølle Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 13-4-2016

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Grønsund, Møn SW-kyst
54°53,4'N 12°08,0'E - kort 162

fotograferet august 2016

Havnen
der ejes af Foreningen Hårbølle Havn, består af et ca. 80 m langt
og 60 m bredt bassin på NW-siden af den tidligere færgebro samt
en jollebro med tilhørende fortøjningspæle umiddelbart E for havnen.
Havnen overdrages pr. 1.1.2016 til Vordingborg Kommune.

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 13 m og bredde 7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
N-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Side 1

Strøm
W-lig vind kan give hård S-gående strøm og E-lig vind hård
N-gående strøm.

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
Fyr på E-lige molehoved, der viser grønt, fast lys. Se plan.

Kabler
Kabel går over Grønsund til Skansepynt på Falster fra et punkt 200
m SE for Hårbølle Havn Fyr; kabelbåker med fyr på Møn.

Ankerplads
Umiddelbart W for havnen.

Ankringsforbud
Udløbsledning ca. 50 m SE for havnen (se plan) og kabel ca. 200 m
S for havnen.

Ressourcer
Slæbested. Kiosk. Klublokale. Vandstandsbræt.

Havnekontor
Telefon: 40 18 08 17
E-post: chlo@vordingborg.dk
Hjemmeside: www.vordingborg.dk/havne

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre
værker samt indsejlingsrenden indtil 30 m fra bolværket.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Hårbølle Hestehave Anlægsbro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Grønsund, Møn SW-kyst
54°52,9'N 12°08,5'E - kort 162

fotograferet juli 2001

Havnen
Broen, der er privat, ejes af Daneflint v/ A/S Møens Stenminer og
består af en kort kaj ud mod sundet. Der er ikke offentlig adgang.

Dybder
Dybden ved kajen er ca. 3,8 m, men under visse forhold kan der
forekomme kortvarig tilsanding, som reducerer dybden i den E-lige ende.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
Lejlighedsvis indtil 1,5 m højvande - ofte ved vindstille. E-lig storm
kan give meget lav vandstand.

Strøm
Der løber som regel stærk E-gående strøm ved kajen uanset
strømretningen i Grønsund. Der bør således altid fortøjes med
styrbord side til kajen.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat af lokalkendte.
Side 1

Ankerplads
W-siden af Grønsund, SE for Skansepynt.

Havnekontor
Telefon 55 81 72 19 (fabrikken)
Fax 55 81 75 19

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Højer Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-7-2004 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Nordsøen, Højer Kanal
54°57,3'N 8°41,3'E - kort 60

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Tønder Kommune, er beliggende i Højer Kanal (Vidåen)
ca. 0,8 sm E for det fremskudte dige ved Vidå Slusen. Kajpladser
ved langsgående broer samt umiddelbart W for den nu uvirksomme
Højer Sluse.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,8 m. Dybden i havnen er ca. 2,5 m, langs
kajen fra 1,2-2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Kun både med dybgang på max. 1,6 m og
højde på max. 3,0 m kan passere Vidåslusen.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 1,8 m.
W-SW-lig vind giver højvande (har været 3,5 m) og E-lig vind giver
1,1 m lavvande.
Tidevandstabeller fås fra Højer turistbureau.

Strøm
Når Vidå Slusen er åbnet, kan kraftig udadgående strøm hindre
gennemsejling og man må vente til strømmen aftager.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen. Besejling gennem Vidåslusen
foregår ved ebbe. Hornsignal gives for adgang gennem slusen.

Fartbegrænsning
3 knob i havnen og 5 knob i indløb og resten af åen.

Afmærkning
Fra Højer Dyb er sejlrenden afmærket med røde bagbordstager (ca.
25) til havneområdet ved Vidåslusen. Afmærkningen er udlagt i
perioden 1/4-15/11.

Ressourcer
El og vand ved Højer Bådklub. Apotek, bank, frisør, cafeteria,
cykeludlejning, restaurant, turistinformation, brændstof, bytning af
flaskegas, proviant, bus, posthus og telefon 1 km.

Havnekontor
Telefon 74 78 94 18 (Nødtelefon)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Det er forbudt at lægge til langs åens sivkanter og i åkandebælter.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Hørby Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-6-2017 - Plan 1: 14-1-2004

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°44,1'N 11°42,4'E - kort 116

fotograferet august 2004

Havnen
Der ejes af Holbæk kommune, er beliggende ca. 0,8 sm N for
Holbæk Havn.

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,0 m. I selve havnen 2,0 m og ved den
N-lige bro (jollebro) 1,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
Storm fra W gennem N til NE kan give indtil 1,5 m højvande og
storm fra E gennem S til SW indtil 1,2 m lavvande.

Strøm
Strømmen følger kystlinien, men er svag.

Side 1

Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning
Stager med grøn topbetegnelse markerer E-lige uddybningsgrænse.
Se i øvrigt plan.

Fyr
På den S-lige læmoles hoved et vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og
grønt lys med formørkelser. Rød pæl med hvidt bælte.

Kabler
Kabelfelt umiddelbart W for indsejlingen.

Ankerplads
S og W for havnen.

Ankringsforbud
I havnen er etableret et issikringsanlæg (bobleanlæg), hvorfor brug
af anker er forbudt overalt i havnen.

Ressourcer
El og vand på broerne. Brændstof 1 km. Slæbested til mindre både.
En 300-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 59 46 25 05 / 21 69 08 63

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker
samt af en linie mellem yderenderne af molerhovederne.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejladsen i renden ved indsejlingen i Holbæk Fjord gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser, herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Ordensbestemmelser.
(Uddrag af Havnereglement af 1. januar 2004 for Hørby Lystbådehavn)

Side 2

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" med den tilføjelse, at:
ankring er forbudt inden for havnens ydre værker pga. bobleanlæg.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 14-1-2004

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Høruphav Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-2-2012 - Plan 1: 20-7-2011

Beliggenhed
Lillebælt, Flensborg Fjord, Hørup Hav
54°54,4'N 9°53,4'E - kort 155

fotograferet juli 2011

Havnen
der ejes af Høruphav Brolaug, beskyttes mod E af en ca. 130 m
lang dækmole og mod SW af en ca. 300 m lang dækmole.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen indtil 3,5 m. Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 6,0 m og dybgang
2,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,1 m.
W-NE-lig vind kan give indtil 0,8 m højvande og W-SW-lig vind
indtil 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Side 1

Fyr
Se plan. Molehovedet er belyst.

Kabler
Havnen ligger inden for et kabelfelt.

Ankringsforbud
i havnen, i indsejlingen samt ud for denne.

Ressourcer
Benzin fra tankstation, dieseltank på havnen. Mastekran. Slæbested.

Havnekontor
Telefon 74 41 61 20 (1/4-31/10 kl. 0830-0900 og 1700-1800) / 51
26 06 38 (mobiltelefon udenfor åbningstid)
VHF kanal 16 og 9 (kun i åbningstiden)
Hjemmeside: www.hoeruphavhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 20-7-2011

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ishøj Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 7-9-2016

Beliggenhed
Sundet, Køge Bugt
55°36,6'N 12°23,3'E - kort 132

Havnen set fra NE - fotograferet juli 2010

Havnen
der ejes af Ishøj kommune og administreres af S/I Ishøj Havn, er
den W-lige del af Køge Bugt Strandparks Centerhavn og består af
4 havneøer: Søhesten, Hummeren, Rejen og Vandhunden, hvoraf
kun de to førstnævnte anvendes af lystbådehavnen.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
SE-lig storm kan give indtil 1,4 m højvande og SW-lig storm indtil
1,4 m lavvande.

Besejling
Brøndby Strand Fyrs hvide fyrvinkel i pejling 345°-351° leder ind
mod indsejlingen til Ishøj Lystbådehavn og Vallensbæk Havn.
På grund af tilsanding kan dybden i indsejlingen til havnen
midlertidigt være aftaget og supplerende afmærkning være udlagt.
Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på www.ishoj-havn.dk
og ved kontakt til havnekontoret.
Side 1

Opmærksomheden henledes på, at bundgarnsstader strækker sig
indtil 4 sm ud fra kysten.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
i indsejlingen til Centerhavnen, se under Vallensbæk Lystbådehavn.

Kabler
Kabel mellem molehovederne i indsejlingen til Centerhavnen.

Ankringsforbud
mellem molehovederne i indsejlingen til Centerhavnen.

Ressourcer
Værft. Motorværksted. En 10-tons kran. Bad og toilet på hver havneø.

Havnekontor
Telefon 43 73 00 04 (Kl. 0800-1200 og 1300-1630)
Telefax 43 73 52 05
E-post: kontor@ishoj-havn.dk
Hjemmeside: ishoj-havn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for S/I Ishøj Havn af 18. september 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Havnen set fra SW - fotograferet juli 2010

Side 4

Opdateret: 7-9-2016

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Jacobshavn
Sidste opdateringer • Tekst: 22-3-2006 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Suså
55°11,9'N 11°44,8'E - kort 164

fotograferet august 2016

Havnen
er beliggende på E-siden af den S-lige del af Susåen og består af
tre broanlæg regnet fra S mod N:
1) Et privatejet broanlæg indtil broen S for slæbestedet.
2) Et kommunalt ejet broanlæg fra broen S for slæbestedet og N-over.
3) Et broanlæg ud for Bakkevej.
Appenæs Bådelaug administrerer de to sidstnævnte broanlæg.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 1,0 m og ved anlægget 1,0 m.

Største skibe
der kan anløbe anlægget: Længde ca. 9 m. Dybgang over 1,0 m er
ikke tilrådelig.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vandudskiftningen ved Karrebæksminde bestemmer højvandet. N-lig
vind kan give indtil 0,5 m lavvande.
Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
2 knob.

Ressourcer
Reparationsmuligheder i Næstved. Slæbested. Apotek, bank,
cafeteria, turistinformation, tøjvask, posthus, tog og frisør ca. 3 km.

Havnekontor
Appenæs Bådelaug
Telefon 55 72 62 23
Mobil 21 27 78 91
Epost: combi4@stofanet.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Appenæs Bådelaug
Havnens søområde begrænses af åens midtlinie og linien vinkelret
på åbredden 5 m uden for de yderste fortøjningspæle mod NE og
SW. S-begrænsningen udgøres af N-kant af bro S for slæbested.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Jegindø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2018 - Plan 1: 6-7-2016

Beliggenhed
Limfjorden, Kås Bredning, Jegindø E-kyst
56°39,1'N 8°38,2'E - kort 108

fotograferet august 2016

Anmærkning
Indtil videre etableres en badeplatform.
Arbejdet udføres fra en flåde. Platformen markeres med et sort flag.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
der ejes af S/I Jegindø Fiskerihavn, består af Yderhavnen, som
indeholder lossekajer for fiskefartøjer samt en enkelt kaj for anløb
af gæstesejlere, Nordre inderhavn, der er lystbådsbassin og
Sønder inderhavn, der hovedsagelig er for anløb af
erhvervsfartøjer. Til havnen fører en ca. 16 m bred, afmærket sejlrende.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m og bredde 6 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
SW-lige og W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige
vinde indtil 0,5 m lavvande.

Afmærkning
Se plan.
Lejlighedsvis fiskegarn på begge sider af indsejlingen.

Båker
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
ca. 0,5 sm SW for havnen i Sandkrogen.

Ankringsforbud
i havnen.

Ressourcer
Diesel og olie. Bedding. Campingplads 3 km. Proviant 1 km.

Havnekontor
Telefon 23 65 06 56
Hjemmeside: www.jegindoehavn.dk
E-post: bohustedkjeldgaard@kjeldgaard.mail.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Havnens område på søterritoriet er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer mellem molehovederne via
indsejlingsfyrene med nedenfor anførte koordinater.
1) 56° 39.074¿N 008° 38,338¿E ( N-mole)
2) 56° 39.069¿N 008° 38.341¿E (Grønt fyr)
3) 56° 39.061¿N 008° 38.324¿E (Rødt fyr)
4) 56° 39.062¿N 008° 38.312¿E (S-mole)
Se plan

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 6-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Juelsminde Havn og Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 13-3-2013 - Plan 1: 13-3-2013

Beliggenhed
Kattegat, Sandbjerg Vig
55°43,0'N 10°01,0'E - kort 114

fotograferet juli 2011

Havnen
ejes af den selvejende institution Juelsminde Havn og Marina og
består af 3 bassiner benævnt Gl. Havn, Østhavn og Marina.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 75 m, bredde 12 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.
NW-lig mod NE-drejende storm kan give indtil 1,5 m højvande.
SE-lig og SW-lig storm kan give indtil 1,0 m lavvande. E-lig vind
giver stor afdrift ved østre mole.

Fartbegrænsning
Maks. 3 knob eller sikker styrefart.

Fyr
Se plan.
Molehovedet ved indsejling til Marinaen er facadebelyst.

Side 1

Ankerplads
i Sandbjerg Vig.

Bugsering
Bugserbåd 150 hk.

Ressourcer
Mastekran, bedding og slæbested.

Havnekontor
Telefon 75 69 35 81 / 20 28 82 48 (I sommerhalvåret åbent kl. 1100-1200)
Telefax 75 69 48 63
VHF kanal 16
E-post: cc@juelsmindehavn.dk
Hjemmeside: www.juelsmindehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater.
1) 55º42,984'N 010º00,969'E (molehovedet, N-lige dækmole)
2) 55º42,951'N 010º00,922'E (molehovedet, S-lige dækmole).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Juelsminde Havn og Marina af 3.
august. 2012. Sandbjerg Marina administreres af Juelsminde Havn
og Marina efter samme retningslinjer som de tre andre havne)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" med følgende præciseringer og tilføjelser:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med en hastighed,
der ikke overstiger 3 knob og må ikke volde ulempe for andre.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2011

Marina - fotograferet juli 2011

Side 4

Opdateret: 13-3-2013

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Jungshoved Kirkehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2017 - Plan 1: 16-6-2017

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Bøgestrøm
55°04,9'N 12°07,3'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Anmærkning
Indtil videre er dybden visse steder i renden reduceret til 1,3 m

Havnen
Ejes af Nysø Gods.
En 12-15 m bred, 1,4 m dyb og ca. 1,2 sm lang rende
(Sukkerrenden) fører ind til havnen.

Dybder
Se plan.

Vandstand
E-lig vind kan give 1,0 m højvande og W-lig vind 1,0 m lavvande.
Side 1

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Den ca. 1,2 sm lange rende er i perioden 1/4-15/11 afmærket med
10 røde og 13 grønne stager med topbetegnelse.

Ressourcer
Proviant og benzin i Jungshoved (3 km).

Havnekontor
Telefon 55 99 90 99 (kl. 1200-1230)

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-6-2017
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Jyllinge Fiskerihavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°45,1'N 12°06,0'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af fiskerne, er 52 m lang i retning E-W og ca. 27 m bred.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,5 m og langs kajen i havnen indtil 1,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 8 m, bredde 5 m og dybgang 1,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og SE-lige vinde indtil
1,0 m lavvande.

Side 1

Strøm
Der kan være stærk strøm i løbet ved Lilleø.

Besejling
Havnen besejles gennem det afmærkede løb E om Lilleø.

Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning
Løbet E om Lilleø er N-fra og indtil fiskerihavnen afmærket med 4
røde stager med topbetegnelse på E-siden og med 1 grøn tønde
med topbetegnelse og 2 grønne stager med topbetegnelse på W-siden.

Ressourcer
Slæbested. Forretningscenter 800 m.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Jyllinge Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 23-1-2013 - Plan 1: 23-1-2013

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°44,7'N 12°05,8'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn, ligger ca. 0,4
sm S for Jyllinge Fiskerihavn, og består af et bassin omsluttet af en
N-mole og en S-mole. N for N-molen findes et broanlæg, som
administreres af Jyllinge Sejlklub.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er 2,0 m.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 16 m, bredde 3,6 m og dybgang
1,9 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
NW-lige vinde kan give indtil 1,0-1,2 m højvande og SE- og E-lige
vinde indtil 0,5 m lavvande.

Strøm
Der kan være stærk strøm i renden ved Lilleø.

Besejling
Molehovederne er ikke belyst, men stedkendte kan besejle havnen
både dag og nat.
Havnen besejles gennem det afmærkede løb E om Lilleø. Fra løbet
og S-over til indsejlingen vejleder afmærkningen i farvandet ud for havnen.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Løbet E om Lilleø er N-fra og indtil Jyllinge Fiskerihavn afmærket
med 4 røde stager med topbetegnelse på E-siden og med 1 grøn
tønde med topbetegnelse og 2 grønne stager med topbetegnelse
på W-siden. Farvandet fra fiskerihavnen og S-over til
lystbådehavnens indsejling er afmærket med 5 røde og 3 grønne
tønder, hvoraf de N-ligste 3 røde tønder og den N-ligste grønne
tønde kun er udlagt i perioden 1/4-15/11.

Ressourcer
El og vand på alle broer. En 20-tons bådelift. Slæbested.
Mastekran. Gratis
cykeludlejning.

Havnekontor
Telefon 46 78 93 48 (mandag og fredag kl. 0800-0900, tirsdag og
torsdag kl. 1700-1800)
E-post: havnefoged@jyllingehavn.dk
Hjemmeside: www.jyllingehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med
nedenstående koordinater:

Side 2

1) 55º44,726233'N 12º05,663500'E (N-lige molehoved)
2) 55º44,718000'N 12º05,664667'E (S-lige molehoved).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
Nedenstående tekst tilføjes i nyt afsnit Særlige bestemmelser:
(Uddrag af Ordensreglement for Jyllinge Lystbådehavn af 25. januar 2013)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med langsom fart
med maksimum 3 knob eller sikker styrefart.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 23-1-2013
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Jyllinge Nordhavn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2004 - Plan 1: 9-3-2005

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°45,7'N 12°05,7'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen
er privatejet og består af 3 ca. 40 m lange broer, der strækker sig
mod S.

Dybder
Dybden i indsejlingen og i havnen er 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,5 m og dybgang
2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
N-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og S-lige vinde indtil 0,5
m lavvande.
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Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Kabler
Kabel ca. 0,1 sm S for havnen.

Ressourcer
Brændstof og flaskegas 600 m. Apotek, bank, cafe m.m., frisør,
gas, kiosk m.m., posthus samt restaurant ca. 1,5 km. En 700-kg kran.

Havnekontor
Telefon 46 73 20 66 / 28 12 20 66
Telefax 46 73 20 67

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 9-3-2005
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Kalkbrænderihavnen
Sidste opdateringer • Tekst: 8-9-2017 - Plan 1: 28-4-2017

Beliggenhed
Sundet, Kalkbrænderiløbet
55°42,7'N 12°35,4'E - kort 134

fotograferet september 2002

Havnen
administreres af Havnelavet Sundkrogen. Indsejlingen til
Kalkbrænderihavnen sker gennem Kalkbrænderiløbet, der i SSW-lig
retning fører fra Skudeløbet til havnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 18 m og bredde 5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
Kuling/storm fra NW kan give indtil 1,2 m højvande og kuling/storm
fra E-SE indtil 0,8 m lavvande. Vandstandsbræt.

Besejling
Havnen kan besejles dag og nat. Bemærk at Svanemølleværket og
øvrige større bygninger langs den W-lige kaj kan give anledning til
kastevinde. Gæstesejlere må ikke fortøje ved den W-lige kaj.
Side 1

Fartbegrænsning
Maks. 3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankringsforbud
Anker må ikke bruges i havnen.

Ressourcer
El (2 ampere) og vand på alle broer. Apotek, bank og værksted 1
km. Bus- og togforbindelse 700 m.

Havnekontor
Telefon 22 92 97 11 (torsdag kl. 1700-1800; juni-august også
tirsdag og søndag kl. 1700-1800)
E-post: havnekontoret@sundkrogen.dk
Hjemmeside: www.sundkrogen.dk
Udenfor åbningstid kontaktes Svanemøllehavnen
Telefon 39 20 22 21
E-post: info@smhavn.dk
Hjemmeside: www.smhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Inden for ydermolen.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Kalundborg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 26-1-2018

Beliggenhed
Storebælt, Kalundborg Fjord
55°40,6'N 11°05,1'E - kort 145

Vesthavn - fotograferet august 2016

Anmærkning
Indtil videre udføres uddybning syd for indsejlingen.
Arbejdet udføres fra fartøjerne »Optimus« (OH3810), »Sinann«
(OJRU) og »Boann«(OJRT), der alle kan kontaktes på VHF kanal 16.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen
består af Vesthavn med lystbådehavn og fiskerihavn, færgelejer,
Østhavn, Oliebroen, Sydhavn og Dokhavn.
Oliepieren S for Kalundborg Havn, se Statoil Oliepier.
Kalundborg Vesthavn ejes og administreres af Kalundborg Kommune.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 240 m, bredde 35 m og dybgang
11,6 m.
Dokhavn: Længde ca. 140 m, bredde ca. 20 m og dybgang 9,5 m.
Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
NW-lig storm kan give indtil 1,3 m højvande og SE-lig storm indtil
0,9 m lavvande.

Besejling
Vedrørende lyttevagt m.v. samt besejling af Dokhavn, se Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning
Maksimalt 5 knob eller lavest mulige styrefart såfremt denne ligger
over 5 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Asnæsværkets N-lige og S-lige retningsfyr (vinkelfyr) på
NW-hjørnet af kulgården vejleder ved besejling af den 100 m brede
og 15 m dybe sejlrende, der fører ind til 13,5 m området ved
kulpieren. I en 20 m bred sektor omkring rendens centerlinie i
pejling 116,6° vil begge fyr vise hvidt lys.
Statoil Ledefyr (2 Iso.R) overet i pejling 91,7° og Kalundborg Fjord
Ledefyr (2 Iso) overet i pejling 90,7°, se kort 145 og plan.
Kalundborg Havn N-lige og S-lige Ledefyr (Iso.G) leder gennem den
100 m brede sejlrende til havnen. Retningsfyr tæt ved S-lige forfyr.
Se i øvrigt plan.

Ankerplads
Skibe kan ankre de fleste steder i fjorden og holdebunden er god. S
for Røsnæs Kirke i Kirke Bugt kan skibe således ankre med læ for
N-lige vinde. Med S-lige vinde er der god ankerplads i Havnemark Vig.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Danish Pilot Service A/S
Telefon +45 75 91 44 96
Telefax +45 75 91 44 93
VHF kanal 16 og 12
E-post: info@danishpilotservice.dk
Hjemmeside: www.danishpilotservice.dk
Lodsmødestedet ved indsejlingen til Kalundborg Fjord er vist i søkortene.
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I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserbåde kan rekvireres.

Ressourcer
El og vand ved alle kajer. Affald, spild- og slopolie samt spildevand
modtages (slamsuger). Bedding (max. 70 tons). To 25-tons
mobilkraner. Kaj 12-13 to 25-tons portalkraner. Tre kornelevatorer
med kapacitet på henholdsvis 25-60, 300 og 600 tons/time.
Piktogrammer angiver ressourcer ved fiskeri- og lystbådeafsnittet.

Havnekontor
Telefon 59 53 40 00 (mandag-torsdag 0800-1530, fredag 0800-1500)
Driftsvagt 59 53 40 04 (hverdage 0630-2100, lørdag, søndag og
helligdage 0800-1600)
Telefax 59 53 40 03
ISPS 27 62 69 60 (Døgnvagt - må kun benyttes vedr. skibes sikkerhed)
VHF kanal 16 - 12 og 13 (hverdage kl. 0800-1500)
E-post: info@portofkalundborg.dk
Hjemmeside: www.portofkalundborg.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til Kalundborg Havn hørende søområde begrænses af:
1) Mod W: En N-/S-gående linje mellem 55º40,73´N 11º04,80´E og
55º40,165´N 11º04,80´E.
2) Mod N og E: Havnens bolværker og kystlinjen.
3) Mod S: Af havnens bolværk og fra Kalundborg Havn kaj 17
(Statoil pier E) NW-lige hjørne parallelt med Statoil hovedpier i en
afstand af 130 m til 55º40,165´N 11º04,80´E.
Det til Kalundborg Vesthavn hørende søområde begrænset af
havnens dækkende værker samt af rette linjer gennem
nedenstående koordinater:
1) 55º40,597¿N 011º05,027¿E (Bådebroens E-lige hjørne)
2) 55º40,581¿N 011º05,233¿E (Knækpunkt S for RoRo rampe)
Side 3

3) 55º40,635¿N 011º05,260¿E (RoRo rampens S-lige molehoved)

Særlige bestemmelser
"Bekendtgørelse om sejlads i Kalundborg Fjord samt anløb af
Kalundborg Havn"
(Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 21. september 1978
med senere ændring som følge af Søfartsstyrelsens udstedelse af
bekendtgørelse nr. 621 af 23. juli 2002 (§ 22) indredigeret).
§ 1. For at sikre skibes passage af hinanden bør skibe, der er
udstyret med VHF, under sejlads til og fra havne i Kalundborg
havneområde på strækningen mellem Kalundborg havneområde og
Asnæs NW-Flak etablere lyttevagt på VHF, kanal 16. Under
sejladsen bør skibe over 100 registertons brutto for indgående ved
passage af Asnæs NW-Flak og for udgående umiddelbart efter
afgang fra kaj, på VHF kanal 16 give oplysning om passagen
henholdsvis afgangen.
§ 3. Passage af Statoil Oliepier og Asnæsværkets Havn må, når der
ligger skibe ved de nævnte kajanlæg, kun ske med den til sikker
sejlads og manøvrering nødvendige fart.
§ 4. Lægtring af tankskibe må i Kalundborg Fjord normalt kun finde
sted i et område, der begrænses af en cirkellinie med centrum i
positionen 55°42,0'N 10°59,8'E og med radius 0,3 sm.
§ 5. Tankskibe, der lægtrer, skal føre de i de internationale
søvejsregler foreskrevne lys og signalfigurer for skibe, der er ved at
modtage eller afgive forsyninger.
§ 6. Når tankskibe lægtrer i Kalundborg Fjord, skal andre skibe
passere området med forsigtighed og langsom fart.
§ 7. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af §
6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

(Uddrag af Ordensreglement af 9. februar 2006 for Kalundborg Havn)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
anførte bestemmelser med følgende undtagelse, at:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Ordensbestemmelser
For overholdelse af orden inden for havnens område gælder
bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne" med flere præciseringer og tilføjelser. Her
skal særligt følgende fremhæves:
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Afsnit I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning, § 5. Sejlads i havnen
Ved sejlads i Kalundborg Havn må der maksimalt sejles 5 knob, eller
benyttes lavest mulige styrefart, såfremt denne ligger over 5 knob.
For besejling af Dokhavn gælder Kalundborg Havns regulativ af 6.
november 2014.

Kalundborg Havns regulativ af 6. november 2014 for besejling af Dokhavn.
Skibe, som ikke skal til Statoil Pier E, må kun besejle Dokhavn efter
aftale med Kalundborg Havn.
For besejling af Dokhavn, kaj nr. 15, når der ligger olietanker ved
kaj nr. 17 (Statoil Pier E), gælder følgende:
Skibe som ikke skal til Statoils Pier E må kun besejle Dokhavnen efter
aftale med Kalundborg Havn.
For besejling af Dokhavnen, kaj nr.15, når der ligger olietanker ved
kaj nr.17 (Statoil pier "E") gælder følgende:
1) Farten skal i god tid reduceres til absolut minimal manøvrefart.
2) Den maximale indsejlingsbredde er reduceret med tankskibets bredde.a)
3) Såfremt ankommende skibs størrelse eller andre forhold, gør
sikker passage tvivlsom (uvis), skal ankommende skib afvente
afgang b) af olietanker fra kaj 17.
4) Ved samtidig eller næsten samtidig anløb af skibe til kaj 17 & 15,
afgør Kalundborg Havn hvilket skib, der har fortrinsret.
5) Såfremt der opstår forsinkelser eller tidstab, pga. skib ved kaj
17, eller andre forhold, er det Kalundborg Havn / Statoil A/S uvedkommende.
6) Ovenstående gælder også ved afgang fra kaj 15.
7) 1 time før passage af kaj 17 skal både ind- og udgående skibe
melde på VHF kanal 12 til statoilpieren om passagen.
a) Skema for fri indsejlingsbredde
Vanddybde Fri bredde til kaj 17 Fri bredde med tanker v. kaj 17
7,0 127,0 77,0
9,0 92,0 42,0
10,0 88,0 38,0
(Alle mål i meter)
b) Liggetiden forventes ikke at overstige 18 timer.
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Kalundborg
Side 5

Vesthavn af 19. juni 2017)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende
præciseringer: Al sejlads i havnen skal forgå under størst mulig
hensyn til andre både, max. 3 knob eller lavest mulig styrefart.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 6

Østhavn og Sydhavn - fotograferet juli 2010

Statoil Oliepier og Dokhavn - fotograferet juli 2014
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Kalvehave Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 9-11-2005

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Ulvsund
54°59,7'N 12°10,0'E - kort 161

fotograferet juli 2006

Havnen
der ejes af den selvejende institution Kalvehave Havn, består af
den gamle havn med færgelejer og W herfor lystbådehavnen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 10 m og dybgang
2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.
NE-lige vinde kan give indtil 0,6 m højvande og SW-lige vinde indtil
0,6 m lavvande.

Advarsel
Det er forbundet med livsfare at passere under broen med
antenner (f.eks. piskantenner), der rager op over den fastsatte frie
gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan komme i berøring
med de på broen anbragte højspændingsledninger.
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Der er endvidere mulighed for, at disse antenner kan forårsage en
så stor beskadigelse af ledningerne, at disse skal udskiftes med
deraf følgende erstatningskrav.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
En rød stage med topbetegnelse er udlagt i perioden 1/4 - 15/11,
se plan.
Afmærkningen i Ulvsund skifter ved Dronning Alexandrines Bro.

Fyr
Havnefyr, se plan.
Fyrbelysning på Dronning Alexandrines Bro, se broplan i kort 161.

Kabler
Mellem Kalvehave på Sjælland og Koster Land på Møn findes et
kabelfelt, der er afmærket med henholdsvis kabelbåker med fyr og
kabelbåker. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Ankringsforbud
Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i
nærheden af det angivne kabelfelt. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Ressourcer
Diesel på kaj. Benzin 500 m. Bedding for både indtil 4,5 tons. En
350-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon: 20 29 84 60
E-post: hrni@vordingborg.dk
Hjemmeside: www.vordingborg.dk/havne

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Fredet areal.
Mellem Kalvehave og Koster Land går 2 kabler parallelt med og
henholdsvis 180 m og 250 m E for forbindelseslinien mellem
Kalvehave og Koster Land E-lige brohoveder. Det E-ligste kabels
beliggenhed er på Sjælland-siden afmærket med et sæt kabelbåker
forsynet med fyr.

Side 2

I henhold til § 8 i lov nr. 149 af 18. maj 1906 om kystfredning er
det ud for de steder ved Kalvehave og Koster Land, hvor
ovennævnte kabler er landede, forbudt at borttage sten, ler, sand
og grus fra forstranden inden for den kurve, der angiver 10 m's
vanddybde. Det fredede areal har en samlet bredde af 450 m,
nemlig fra en linie 100 m E for ovennævnte båkelinie til en linie ca.
300 m E for Ulvsundbroen.
Tæt E for Ulvsundbroen er yderligere udlagt tre kabler. Kabelbåker
umiddelbart E for broen på Møn-siden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Kalvø Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 20-12-2006 - Plan 1: 25-4-2012

Beliggenhed
Lillebælt, Genner Bugt
55°07,3'N 9°28,0'E - kort 159

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af Miljøministeriet, er offentlig og består af en 25 m lang
kaj og et antal bådebroer. W for kajen findes to broer henholdsvis
bro A, ca. 70 m lang og bro B, ca. 35 m lang. E for kajen findes bro
C ca. 40 m lang samt flere mindre broer.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 5 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.
E-lig vind kan give indtil 1,7 m højvande og W-lig vind indtil 1,5 m lavvande.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Ankerplads
ved havnen.

Ressourcer
Brændstof på dunke.

Havnekontor
Telefon 74 69 89 87

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses mod N af en ret linie
(090º-270º) gennem et punkt 25 m N for bro C samt mod E af en
ret linie (000º-180º) gennem et punkt 25 m E for bro C.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Kalvø Havn af 20.
juli 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præcisering:
Sejlads inden for havnens område skal foregå med moderat og
forsvarlig fart, der ikke må overstige 3 knob.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 25-4-2012
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Kaløvig Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 4-2-2004 - Plan 1: 4-2-2004

Beliggenhed
Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig
56°14,6'N 10°20,5'E - kort 112

fotograferet juli 2016

Havnen
der ejes af Kaløvig Bådelaug, er beliggende på W-siden af vigen,
umiddelbart S for Studstrupværket.
I den S-lige del af havnen findes Lagunen med 20
fortøjningspladser for joller.

Dybder
Dybden i indsejlingen 3,5 m og ved bådebroerne 3,0-2,5 m. Ved
fortøjningspladserne i Lagunen 1,0 m.

Største skibe
der kan anløbe bådehavnen: Dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m.
SE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og W-NW-lige vinde
indtil 0,8 m lavvande.
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Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Fyr
Se plan.

Kabler
Mellem molehovederne er udlagt et kabel.

Ressourcer
Tankanlæg ved udrustningskajen (benzin og diesel). Værft. Bedding
for fartøjer på indtil 18 BRT. Slæbested. Værksted. En mobilkran
(løfteevne 20 tons), en 500-kg mastekran og en fast kran ved
udrustningkajen (løfteevne 3,5 tons).

Havnekontor
Telefon 86 99 19 67 (kl. 0900-1600)
Telefax 86 99 38 45
E-post: mbehnke.@kblsail.dk
Hjemmeside: www.kblsail.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende område begrænses mod E af en linie, der
løber parallelt med moleanlæggets stenkastning, mod N af bækkens
udløb og mod S af en linie, der løber parallelt med søndre molearm.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 4-2-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kampeløkke Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-9-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Østersøen, Bornholm NE-kyst
55°16,9'N 14°47,9'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af I/S Kampeløkken, ligger ca. 0,2 sm N for Allinge Havn,
består af to små bassiner.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 1,4 m og i bassinerne 1,2 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 6,5 m, bredde 1,9 m og dybgang
0,9 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
N-lige vinde giver højvande og SW-lige vinde lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen og anduves i båkelinien.

Side 1

Fartbegrænsning
2 knob.

Båker
To båker med hvid trekanttopbetegnelse placeret på S-siden af
havnen leder holdt overet mellem skærene ind i havnen.

Ressourcer
Slæbested. Campingplads 1,5 km.

Havnekontor
Telefon 56 48 15 96

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens moleværker.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensbestemmelser for Kampeløkke Havn af 18.
september 2003)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Karrebæksminde Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt
55°10,7'N 11°39,3'E - kort 164

Havnen set fra W - fotograferet august 2016

Havnen
der administreres af Næstved Havn, er indsejling til den 4,5 sm
lange, gravede sejlrende, som fører gennem Karrebæk Fjord til
Næstved. Ca. 640 m E for molehovederne findes
Karrebæksmindebroen mellem Sjælland og Enø.
I den ydre del af havnen findes to bassiner til lystbåde hhv.
Søfronten på N-siden og Yderhavnen på S-siden. E for havnen
findes en lystbådehavn benævnt Inderhavnen. Yder- og
Inderhavnen administreres af Næstved Sejlklub.

Dybder
Dybden i sejlløbet gennem havnen, bro og til Næstved er 6,0 m.
Langs bolværket W for broen er dybden 4,9 m.
I lystbådehavnen SW for broen og i lystbådehavnen på fjordsiden
er dybden 2,5 m.
I Søfronten Lystbådehavn er dybden 3,5 m.

Største skibe
der kan fortøje i havnen: Længde 45 m. Skibe, der fortøjer i
havnen, må påregne at blive beordret uden for havnen ved større
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skibes passage.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande, og middellavvande er 0,5 m. Med
indgående strøm stiger vandstanden de første 5 timer og falder
den sidste time; med udgående strøm falder vandstanden de første
5 timer og stiger den sidste time. NW-lige vinde kan give indtil 1,2
m højvande og SE-lige vinde indtil 0,6 m lavvande.

Strøm
Strømmen i Karrebæksminde Bugt løber uregelmæssigt, men retter
sig hovedsagelig efter vindforholdene.
Ebbe og flods virkning på Karrebæk Fjord forårsager en meget hård
strøm i havnen. Strømmen i havnen kan således opnå en hastighed
på 4 knob. Vindforholdene indvirker dog stærkt på strømmen.
Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt hver 6 1/2 time.

Besejling
På grund af strømmen frarådes det skibe med førere uden
lokalkendskab at søge havnen uden forudgående aftale med
brovagten på Karrebæksmindebroen.
I Karrebæksminde Havn og det afmærkede løb fra havneområdet
gennem Karrebæk Fjord og den uddybede rende til Næstved Havn
er det fastsat, at det skib, der har strømmen imod, skal vente på
det skib, der har strømmen med.
Venteplads for bropassage findes i 3,5 m-området SW for broen, se plan.

Fartbegrænsning
Inden for havnens område må maskindrevne skibe og fartøjer kun
gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Vinkelfyr på N-pierens W-ende og havnefyr på ydermolernes
hoveder, se plan.
Fyrbelysning på Karrebæksmindebroen, se broplan.

Kabler
Kabel ved broen og ca. 200 m E for denne.

Ankerplads
God ankerplads SW for indsejlingen på Karrebæksminde Red.

Ankringsforbud
Inden for et område, der strækker sig fra 100 m W for til 300 m E
for broen, må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks.
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for undgå påsejling af broen. Inden for området findes kabler.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødestedet i Karrebæksminde Bugt er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"
skal skibe med en længde (l.o.a.) på 55 m og derover anvende lods
ved ankomst til og afgang fra Næstved Havn gennem det uddybede
løb i Karrebæk Fjord.
I øvrigt henvises til Forsvarsministeriets "Bekendtgørelse om
udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og
"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af
lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Bugserbåd med 400 hk. Det tilrådes alle skibe med dybgang større
end 5,0 m og/eller større længde end 100 m at benytte bugserbåd.
Skibe over 1800 tons dødvægt må kun passere
Karrebæksmindebroen med bugserhjælp. Havnemesteren er
bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra denne bestemmelse.

Ressourcer
Brændstof og flaskegas ca. 1500 m.

Havnekontor
Telefon 55 98 52 00 (Næstved/døgnvagt)
E-post: info@naestvedhavn.dk
Hjemmeside: www.naestvedhavn.dk
VHF kanal 12 og 16. Der lyttes ved anmeldte ankomster.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
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Havneområde
Det til Karrebæksminde Havn hørende søområde er begrænset af
havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem ydermolerne.
Mod E er søområdet begrænset af en ret linje fra Rotteøens
N-spids vinkelret på sejlløbet til Sjælland samt af en ret linje fra
Rotteøens S-spids til kysten på Enø umiddelbart W for beddingen.
1) 55º10,518'N 011º38,221'E (N-lige molehoved, Fl.R.3s)
2) 55º10,486'N 011º38,261'E (S-lige molehoved, Fl.G.3s)
3) 55º10,720'N 011º39,187'E (Rotteøens N-spids)
4) 55º10,743'N 011º39,146'E (Kyst NW for Rotteøen)
5) 55º10,692'N 011º39,170'E (Rotteøens S-spids)
6) 55º10,670'N 011º39,153'E (Kyst på Enø umiddelbart W for beddingen).
De til Søfronten og Yderhavnen tilhørende søområder er begrænset
havnenes dækkende værker samt af rette linjer tværs over
indsejlingerne fra Karrebæksminde havn.
1) 55º10,573'N 011º38,610'E (Søfronten E-mole)
2) 55º10,567'N 011º38,480'E (Søfronten W-mole)
3) 55º10,547'N 011º38,589'E (Yderhavnen E-mole)
4) 55º10,547'N 011º38,625'E (Yderhavnen W-mole).
Det til Inderhavnen hørende søområde er begrænset af:
a) mod SW af havnens værker samt
b) mod S, E og NE af rette linjer gennem følgende punkter:
1) 55º10,630'N 011º39,233'E (SE-lige kajhjørne)
2) 55º10,627'N 011º39,245'E
3) 55º10,660'N 011º39,378'E
4) 55º10,677'N 011º39,389'E
5) 55º10,726'N 011º39,349'E
6) 55º10,733'N 011º39,309'E
7) 55º10,716'N 011º39,240'E
7) 55º10,713'N 011º39,230'E (Rotteøens E-spids), derfra langs
øens S-side til
c) mod NW af en ret linje gennem følgende punkter:
8) 55º10,692'N 011º39,170'E (Rotteøens S-spids)
9) 55º10,670'N 011º39,153'E (Kyst på Enø umiddelbart W for beddingen).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
Sejladsregler for Karrebæksminde Havn.
For al sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", dog med nedenstående ændringer og tilføjelser:
Skibe og fartøjer må i havnen kun gå med den for bevarelse af
manøvreevne nødvendige fart.
Når der er strøm i løbet, ændres reglen i §11 derhen, at skibe, der
har modgående strøm skal vente.
Sejladsregler for sejlløbet til Næstved (Karrebæk Fjord m.m.), se
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Særlige bestemmelser under Næstved Havn.
Ordensbestemmelser for Karrebæksminde Havn.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:
Det er forbudt uden særlig tilladelse at henlægge fartøjer noget
sted i havneområdet.
Badning,windsurfing og vandskiløb og brug af vandscootere inden
for havnens område er forbudt.

(Uddrag af Ordensreglement for Næstved Sejlklub (Yderhavnen og
Inderhavnen) af 1. juli 2014)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:
Ved sejlads på Kanalen til/fra Næstved Havn gælder reglerne for
Næstved Havn m.v.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Havnen set fra E - fotograferet august 2016

E-lig bådehavn set fra E - fotograferet august 2016

Side 6

Opdateret: 27-7-2016

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kastrup Broforenings Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 29-6-2005 - Plan 1: 29-9-2017

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55°38,1'N 12°39,4'E - kort 133

fotograferet juli 2005

Havnen
ejes af Kastrup Broforening og består af et mindre yderbassin mod
E samt af et N-ligt og et S-ligt bassin.

Dybder
Dybden i indløbet 1,8 m og i havnen indtil 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,7 m og dybgang
1,7 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vind
mellem NW og NNE kan give indtil 0,9 m højvande og SE-lige vinde
indtil 1,0 m lavvande.
Side 1

Strøm
S-gående strøm giver højvande og N-gående strøm lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat; om natten dog kun af lokalkendte.

Fartbegrænsning
1 knob.

Kabler
Se plan.

Ressourcer
Bådebyggeri for fiskerbåde og mindre fartøjer. Mindre beddinger
findes. Slæbested.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod N: Scanport Havns S-lige havneplads og den fra dennes
SE-hjørne udgående lille mole.
b) Mod S: Bådehavnens S-lige mole.
c) Mod E: Bådehavnens E-lige mole og en ret linie fra nævnte
moles yderende til yderenden af den under a) nævnte lille mole.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 29-9-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kastrup Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 11-6-2014 - Plan 1: 29-9-2017

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55°38,0'N 12°39,4'E - kort 133

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af Tårnby kommune, består af et ca. 110 m langt og ca.
90 m bredt bassin bag 2 dækmoler. Bassinet er delt ved en ca. 90
m lang midterbro.
Gæster henvises til Kastrup Strandpark.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 2,5 m og dybgang
1,4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lig storm indtil
1,0 m lavvande.
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Afmærkning
Renden er afmærket med en rød og en grøn stage med topbetegnelse.

Fyr
På N-molens hoved et fyr på pæl, der viser grønt blink. Se plan.

Kabler
Se plan.

Havnekontor
Telefon 32 50 21 27 (Kastrup Strandpark)
Telefax 32 50 25 97

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 29-9-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kastrup Strandpark
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 30-9-2015

Beliggenhed
Sundet, Amager E-kyst
55°38,6'N 12°39,1'E - kort 133

fotograferet juli 2005

Havnen
der ejes af Tårnby kommune, består af to bassiner (Nord- og Sydbassin).

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,5 m og i havnen 1,5-3,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 15 m og bredde 4,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vind
mellem NW og NNE kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lige vinde
indtil 1,0 m lavvande.

Advarsel
Ca. 400 m ENE for indsejlingen findes en sten, over hvilken dybden
er 1,8 m.

Fartbegrænsning
3 knob.
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Afmærkning
Ca. 0,7 sm ENE for havnen er udlagt en rød/hvid stage, som
vejleder ved anduvningen. Mellem stenen ENE for indsejlingen og
pullerne E for havnen er udlagt en grøn og en rød stage med topbetegnelse.

Fyr
på molehovederne i indsejlingen. Se plan.

Ankringsforbud
Ankring forbudt mellem molehovederne.

Bugsering
Havnens motorbåd (18 hk).

Ressourcer
El og vand på alle broer. Dieselolie og benzin ved standere. En
15-tons mobilkran. Adgang til telefax.

Havnekontor
Telefon 32 50 21 27
Telefax 32 50 25 97

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 30-9-2015

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kerteminde Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Beliggenhed
Storebælt, Kerteminde Bugt
55°27,1'N 10°40,1'E - kort 141

Havnen set fra SW - fotograferet juli 2011

Havnen
Kerteminde Havn og Kerteminde Marina ejes og administreres begge
af Kerteminde kommune.
Havnen dannes af udløbet af det udstrakte Kertinge Nor og
indesluttes mellem to moler. Havnen anløbes sjældent af
erhvervsskibe og benyttes fortrinsvis af lystbåde.
Fiskerihavnen er dog forbeholdt erhvervsfiskere. Svajeplads med 80
m længde og 4,2 m dybde findes E for indløbet til Fiskerihavn.
Marinaen beskyttes mod E af to lange dækmoler samt af en læmole
ud for indsejlingen.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 120 m og dybgang 4,2 m.
Marinaen: Dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
Vinde fra NW gennem N til NE giver indtil 1,0 m højvande og S-lige
Side 1

vinde indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Vind mellem NW og N giver stærk indgående strøm og vind mellem S
og SW stærk udgående strøm.

Besejling
I den inderste N-lige del af havnen er der ved Fjord & Bæltcenteret
over en ca. 80 m lang kajstrækning etableret 2 åbninger i
kajvæggen. Bag åbningerne, som er afspærret med wirer med
orange kugler, er placeret et bassin til marsvin. Fortøjning ved de
udspændte wirer og den mellemliggende kajstrækning er forbudt.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Ca. 250 m fra indsejlingen er udlagt en rød og en grøn stage.
Vartegn.
På S-molens hoved er anbragt en mast med en sort
vandretliggende tønde.

Fyr
Se plan.
N-lige og S-lige molehoved ved indsejlingen til Kerteminde Havn er
facadebelyste samt forsynet med lysrefleks.

Kabler
Se plan.
Kablet i den W-lige del af Kerteminde Havn er afmærket med
kabelskilte ved begge landingssteder.

Ankerplads
Med vind fra alle retninger undtagen E-lige kan der ankres i bugten.
Der er god holdebund.

Bugsering
Bugserbåde findes ikke. Assistance er normalt ikke nødvendig, men
kan hurtigt fremskaffes.

Ressourcer
Olie i erhvervshavnen. Slæbested. Ophalerbedding til skibe på ca.
35 tons. En 9-tons og en 16-tons mobilkran. Bådeværfter, el- og
maskinværksteder m.v. forefindes. I øvrigt alle former for
reparationsværksteder. Campingplads 1 km. El og vand på alle broer
i marinaen. Diesel ved kaj i marinaen. Benzin 200 m.
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Havnekontor
Telefon 65 32 37 33 (hverdage kl. 1100-1200, udvidet åbningstid
afhængig af årstiden)
Telefax 65 32 53 44
VHF (lytter kanal 16 hverdage kl. 1100-1200)
E-post: havn@kerteminde.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havn og marina hørende område begrænses mod N af
N-ligste mole og skel til Nordstranden. Mod W af Hindsholmvej, skel
til bebyggelsen "Ved Stranden", skel til Fjord- og Bæltcenteret og
Langebro. Mod S af Dosseringen og S-ligste mole. Mod E af en linie
mellem S-ligste mole via læmolen til N-ligste mole.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina
samt, for så vidt angår fritidsbåde, i Kerteminde Havn af 4.
september 2009 samt af Reglement for overholdelse af orden i
Kerteminde Havn, for så vidt angår erhvervsmæssig benyttelse, af
11. juni 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" samt "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne" med følgende præciseringer og tilføjelser:
Højest tilladte fart i havn og marina er 3 knob.
Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor er ikke tilladt.
Fiskerihavnsbassinet er forbeholdt registrerede kuttere.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Marinaen set fra S - fotograferet juli 2011

Fiskerihavnen set fra N - fotograferet juli 2011
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Opdateret: 20-4-2016

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kignæs Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Roskilde Fjord
55°51,4'N 12°00,6'E - kort 117

fotograferet maj 1997

Havnen
der administreres af Bådelauget Kignæs Mole, består af et ca. 180
m langt og ca. 35 m bredt bassin med 125 bådpladser. Til havnen
fører en ca. 700 m lang og ca. 10 m bred sejlrende. Svajebassin ud
for indsejlingen.

Dybder
Dybden i sejlrende og svajebassin 1,7 m og i havnebassin 1,7-1,2 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m og bredde 4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NW-lig vind kan give indtil 0,8 m højvande og E-SE-lig vind indtil
Side 1

0,5 m lavvande.

Besejling
Havnen kan besejles dag og nat, om natten dog med forsigtighed.
Tilsanding af sejlrenden kan forekomme.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.

Afmærkning
Sejlrenden til havnen er afmærket på begge sider i perioden
1/4-15/11. Afmærkningen står tæt til læge dybder og skal nøje respekteres.

Fyr
To fyr, der viser rødt, fast lys leder holdt overet gennem den
gravede rende til havnen. Dagmærker: Røde trekanter.
På W-molens hoved et fyr, der viser fast grønt lys.
Molerne er facadebelyst.

Ankerplads
Sæsonudlagt bøjer 0,43 sm E og 1,35 sm N for havnen.

Ressourcer
El (220 V) og vand på alle broer. En 2500-kg mastekran.
Slæbesteder. Dagligvarebutikker 1,5 km.

Havnekontor
Telefon 24 63 84 78 Ring for aftale ¿ kontortid torsdage 16-18
kignaeshavn@mail.dk hjemmeside www.kignaeshavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens værker og
af en ret linie mellem N-lige og S-lige molehoved.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement for Kignæs Lystbådehavn af 5.
september 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".

Side 2

Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kindvig Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-1-2004 - Plan 1: 21-1-2004

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Bøgestrøm
55°02,9'N 12°07,7'E - kort 161

fotograferet juli 2006

Havnen
der er privat ejet, består af et ca. 16 m bredt og ca. 35 m langt
bassin med et slæbested.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Dybgang ca. 1 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
NE-E-lige vinde kan give indtil 0,9 m højvande og hård W-lig vind
indtil 0,6 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.

Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 21-1-2004

Side 3

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kindvig Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Bøgestrøm
55°03,0'N 12°07,7'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen
der ejes af grundejerforeningen Kindvig Enge, består af en ca. 9 m
bred og 135 m lang vinkelformet kanal med træbroer.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,0 m og ved broerne indtil 1,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Sejlbåde med sænkekøl.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
NE-E-lige vinde kan give indtil 0,9 m højvande og hård W-lig vind
indtil 0,6 m lavvande.
Side 1

Besejling
Bedst om dagen, da der er mange sten i området.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
2 m højt gult kryds for enden af badebro.

Ankerplads
75 m E for badebro på ca. 2 m vand.

Ressourcer
Købmand i Mern (5 km).

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Klintebjerg Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 7-7-2004

Beliggenhed
Kattegat, Odense Fjord
55°28,7'N 10°27,1'E - kort 115

fotograferet maj 1997

Anmærkning
Indtil videre, er Roholm vinkelfyret Oc.WRG.5s. slukket.

Havnen
der ejes af Nordfyns Kommune, består mod E af Klintebjerg Bro og
mod W af Klintebjerg Lystbådehavn. Klintebjerg Lystbådehavn
administreres af Klintebjerg Bådelaug.
W for lystbådehavnen findes en privat bådebro.

Dybder
Dybden ved brohovedet er 2,3 m. E for brohovedet står 2 duc
d'alber. Dybden i indsejlingen til lystbådehavnen er 1,8 m og i
havnebassinet 1,8-1,0 m.

Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2-0,5 m.
N-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande og andre vinde indtil 1,5
m lavvande.

Kabler
Ca. 95 m E for Klintebjerg Bro går et telefon- og et
stærkstrømskabel i samme tracé til Vigelsø. Kabelbåker på Vigelsø.

Ledninger
I samme tracé som ovennævnte kabler går en vandledning til Vigelsø.

Ressourcer
Færge til Vigelsø efter aftale.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 7-7-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Klintholm Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 15-10-2014

Beliggenhed
Østersøen, Hjelm Bugt, Møn S-kyst
54°57,2'N 12°27,9'E - kort 198

fotograferet august 2015

Havnen
ejes af Vordingborg kommune og består af en fiskerihavn og en lystbådehavn.
Forhavn og Yderhavn er urolig med SW-lige vinde. Inderhavn er
god med alle vinde.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 60 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm fra ENE kan give indtil 1,0 m højvande og storm fra WSW
indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
E-gående strøm drejes af havnen S-på og løber tværs forbi havneindløbet.

Side 1

Besejling
Havnen kan besejles både dag og nat.
Ved kuling fra SW og W kræves en vis forsigtighed ved anløb.

Fartbegrænsning
Maks. 3 knob eller sikker styrefart.

Fyr
Se plan.

Ledninger
Se plan.

Ankerplads
i Hjelm Bugt.

Redningsstation
findes på havnen.

Ressourcer
Elevatorbedding for skibe på indtil 100 tons. Mobilkran kan tilkaldes.

Havnekontor
Telefon: 24 42 21 82
E-post: micl@vordingborg.dk
Hjemmeside: www.vordingborg.dk/havne

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde afgrænses af havnens ydre
værker samt af en ret linje mellem:
1) 54º57,12'N 012º27,84'E (W-lige læmoles molehoved)
2) 54º57,08'N 012º27,79'E (S-lige læmoles molehoved)
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af ordensreglement for Klintholm Havn af 12. juni 2014)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande" med følgende tilføjelse og præcisering:
Fartbegrænsning.

Side 2

Maks. 3 knob eller sikker styrefart.

Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 15-10-2014

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Knebelbro Jolle- og Bådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 1-12-2004 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Århus Bugt, Knebel Vig
56°12,2'N 10°28,3'E - kort 112

fotograferet august 2004

Havnen
der ejes af Syddjurs Kommune og administreres af Knebelvig
Bådelaug, består af et bassin og en mindre bådebro.
Yderligere oplysninger om havnen vil blive givet, når disse er Kort &
Matrikelstyrelsen i hænde.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 1

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Knudshoved Færgehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Storebælt, Vesterrenden
55°17,7'N 10°50,8'E - kort 143

fotograferet maj 1997

Havnen
administreres indtil videre af DSB. Færgefarten på havnen er
ophørt. Sejlads inden for havnens søområde må kun finde sted med
tilladelse fra DSB.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består af:
a) Et vandareal uden for de ydre havneværker begrænset af en
cirkelbue med centrum i det S-lige molehoved og med en radius på
500 m og
b) det inden for de ydre havneværker beliggende vandareal.

Side 1

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kolby Kås Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-11-2005 - Plan 1: 2-3-2018

Beliggenhed
Kattegat, Samsø W-kyst
55°47,8'N 10°31,7'E - kort 112 eller 114

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas, Samsø.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 80-90 m og dybgang 4,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
Storm fra W-NW kan give indtil 1,0 m højvande og sætte sø i
havnen. Storm mellem SE og S kan give indtil 1,0 m lavvande.
Storm fra SW sætter sø over molen, men ikke i havnen.

Side 1

Fyr
Se plan.
Fyret på W-molens hoved leder overet med Vesborg Fyr mellem
Ringebjerg Sand og Svanegrund til havnen.
Molehovederne er belyste.

Ankerplads
N og S for havnen.

Ressourcer
Affaldstønde. Diesel. Benzin bringes til kajen ved køb af over 100 l.
En 9-tons mobilkran. Campingplads 1 km. Færge til Kalundborg. Grillhus.
Piktogrammer angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet.

Havnekontor
Telefon 86 59 10 11
Telefax 86 59 01 13

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Opdateret: 2-3-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kolding Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017

Beliggenhed
Lillebælt, Kolding Fjord
55°29,5'N 9°29,5'E - kort 158

fotograferet juli 2003

Havnen
der ejes af Kolding kommune, består af Trafikhavnen,
Lystbådehavn Nord og Lystbådehavn Syd. Fra Drejens Odde til
havnen fører en ca. 3 sm lang, gravet rende med en bundbredde
på 30 m og dybde på 7 m.

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 190 m og bredde 22 m ved
dybgang 6,8 m. Længde 190 m og bredde 27,4 m ved dybgang 6,2
m. Se Besejling.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
E-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og W-lige vinde indtil
1,5 m lavvande.

Side 1

Besejling
Største længde, bredde og dybgang for skibe, der anløber havnen
er bestemt af sejlrendens bredde og dybde, samt det enkelte skibs
beskaffenhed. Forskellige kombinationer af længde, bredde og
dybgang er mulige, se Største skibe. Skibe med en bredde på mere
end 22 m bedes kontakte lodseriet for yderligere oplysninger om
begrænsninger på længde, bredde og dybgang.
Anmeldte erhvervsfartøjer skal 10 minutter før ankomst til
anduvningstønden ved Skærbæk og 10 minutter inden afsejling fra
Kolding Havn, ringe til havnekontorets telefon og afsende en
trafikmelding ligeledes skal der afsendes en trafikmelding på VHF
kanal 16 og 12, hvori vedkommende informerer skibe i området om
sine intentioner. På hverdage (mellem kl. 0800 og 1530, -fredag til
kl. 1500) kan VHF benyttes som alternativ til telefonen for
afsendelse af trafikmelding.
Ikke anmeldte erhvervsfartøjer skal ringe til havnekontorets telefon
minimum 1 time før ankomst til anduvningstønden.

Fartbegrænsning
Max. 4 knob eller mindste styrefart.

Afmærkning
Se kort 158.

Fyr
Kolding Bag- og Forfyr leder holdt overet (267°) gennem den
W-lige del af den gravede rende. Fyrene viser rødt, fast lys og er
tændt hele døgnet.
Bagfyr: Ca. 250 m N for Inderhavn. Grå gittermast.
Forfyr: 514 m fra bagfyr. Grå gittermast.
Opmærksomheden henledes på, at fyrlinien ikke kan benyttes på
strækningen N for Løger Odde.
Kolding Havn Fyr, yderenden af læmolen på Yderhavnens N-side,
viser grønt blink. Galvaniseret, cylinderformet rør med
reflekterende, grøn tværstribe.
Kolding Havn Fyr, yderenden af læmolen på Yderhavnens S-side,
viser rødt blink. Galvaniseret, cylinderformet rør med reflekterende,
rød tværstribe.
Se i øvrigt plan.

Ankerplads
ved indsejlingen til Kolding Fjord ved Skærbæk klar af ledefyr og kabler.

Ankringsforbud
i sejlrenden.

Side 2

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Havnen disponerer over en isbrydende bugserbåd med 700 hk/7
tons pæletræk.

Ressourcer
Vand og el langs kajer. Bunkers fra skib eller tankbil.
Reparationsværksteder. Dykkerservice. Ved havnen findes følgende
kraner: En skinnekran (25-tons). 5 mobilkraner (8-, 8-, 32-, 36- og
100 tons). Anmeldelse om aflevering af affald senest 24 timer før
ankomst til skibsmægler eller havnekontor.

Havnekontor
Telefon 75 50 20 66 (døgnvagt)
VHF kanal 16 - 13 og 12 (hverdage mellem kl. 0800 og 1530,
-fredag til kl. 1500)
E-post: post@kolding.dk
Hjemmeside: www.koldinghavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde begrænses af:
a) Mod E af dækmolerne og en ret linje mellem ndr. dækmoles sdr.
hoved og sdr. dækmoles ndr. hoved, samt en ret linje i forlængelse
af ndr. dækmoles N-lige del til skæring med kystlinjen på N-siden af
inderfjorden og en ret linje i forlængelse af N-S-gående spunsvæg,
som danner ramme for indspulingsbassin med fjorden, og hvor
denne linje skærer kystlinjen på S-siden af inderfjorden.
b) Mod N, W og S af de nummererede havneværker og de
tilsluttede dele af kystlinjen indtil områdets E-grænse. Under
området hører endvidere Kolding Å fra broen ved Østerbrogade til
dens udløb i fjorden.
Side 3

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Kolding Havn af 14.
januar 2008)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", herunder at:
Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for et erhvervsfartøj
inden for havnens område.
For ethvert fartøj gælder en maksimal hastighed på 4 knob i havnen
eller mindste styrefart.
Anmeldte erhvervsfartøjer skal 10 minutter før ankomst til
anduvningstønden ved Skærbæk og 10 minutter inden afsejling fra
Kolding Havn, afsende en trafikmelding på VHF kanal 16 og 12 hvori
vedkommende informerer skibe i området om sine intentioner.
Ikke anmeldte erhvervsfartøjer skal kontakte havnen på telefon75
50 20 66 minimum 1 time før ankomst til anduvningstønden.
Fritidsfartøjer henvises til lystbådehavnene og må ikke henligge i
Trafikhavnen uden forudgående aftale med havnekontoret.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4

fotograferet juli 2003

Side 5
Opdateret: 20-10-2017

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kolding Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 19-6-2013 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Lillebælt, Kolding Fjord
55°29,7'N 9°30,0'E - kort 158

Nordhavnen - fotograferet juli 2003

Havnen
der er en selvejende institution, består af Nordhavnen umiddelbart
W for N-lige dækmole og Sydhavnen, der er beliggende ved Kolding
Å's udløb.

Dybder
Nordhavn: 2,5 m og Sydhavn: 2,5 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 14 m og bredde 5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
NE-E-lig vind giver indtil 1,5 m højvande og W-lig vind indtil 1,5 m lavvande.

Strøm
Sydhavnen: Udløb fra åen giver E-gående strøm i selve havnen.
Den E-gående strøm skærer den gravede rende til havnen under en
vinkel på ca. 45°.

Side 1

Afmærkning
Sejlrenden til Sydhavnen er på N-siden afmærket med grønne
stager med topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.

Fyr
Sydhavnen: 2 fyr, der viser grønt, fast lys leder overet i pejling
236,5° gennem den yderste del af den afmærkede rende. Fyrene er
etableret på hvide gittermaster anbragt på dækmolen og på en
pælekonstruktion på rendens S-side.

Ressourcer
Betalingsstrøm samt vand på broerne. Billetautomater i begge
havne. Diesel og benzin i Sydhavnen. 20 tons havnekran i Sydhavnen.
Grill, toilet, bad, vaskemaskine og tørretumbler i Nordhavnen.
Toilet, bad, vaskemaskine, tørretumbler, proviant og restaurant i Sydhavnen.

Havnekontor
Nordhavnen:
Telefon 75 53 27 22
Telefax 75 53 47 22
Sydhavnen:
Telefon 75 53 27 22

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads, se Særlige bestemmelser under Kolding Havn.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Sydhavnen - fotograferet juli 2003

Side 3
Opdateret: 16-4-2003

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kollund Mole
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Lillebælt, Flensborg Fjord
54°50,2'N 9°26,8'E - kort 154

fotograferet juli 2006

Havnen
Molen, der ejes af Aabenraa Kommune, er ca. 40 m lang og ca. 15
m bred. Anlægspladser er indrettet på E- og W-siden samt på
molens S-side. Molen må ikke anløbes uden forudgående aftale med
Rederiet E. H. Rasmussen i Sønderborg.

Dybder
Dybden ved brohovedet er 4,0 m.

Største skibe
der kan anløbe molen: Længde ca. 35 m og dybgang ca. 4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og SW-lige indtil 1,5 m lavvande.

Havnekontor
Telefon 74 43 41 20 (Rederiet E. H. Rasmussen)

Side 1

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kongebro Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 16-9-2015 - Plan 1: 6-3-2013

Beliggenhed
Lillebælt, Snævringen
55°30,7'N 9°42,6'E - kort 158

fotograferet juli 2013

Havnen
der ejes af Middelfart kommune, er beliggende ca. 250 m E for den
W-lige Lillebæltsbro.

Dybder
i indsejlingen 3,0 m og i havnen indtil 3 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Mindre lystbåde.
Gæstende både over 12,0 m længde og 3,5 m bredde henvises til
Middelfart Gammel Havn, der ligger ca. 0,6 sm E-ligere.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NE-lige vinde og vindslæk efter SW-lige vinde giver indtil 0,6 m
højvande i perioden juni-august, og indtil 1,2 m højvande i den
øvrige del af året. SW-lige vinde giver indtil 0,6 m lavvande i
juni-august og indtil 1,0 m lavvande i den øvrige del af året. Under
sjældne ekstreme vindforhold kan vandstandsforskellen blive endnu større.

Side 1

Strøm
Der kan være strøm langs molen. E-gående strøm fanges af
indsejlingen og giver strøm gennem havnen.

Besejling
Umiddelbart SE for havnen findes et afmærket dykkerområde.

Fartbegrænsning
3 knob eller sikker styrefart.

Fyr
Molehovederne er belyst med fast, hvidt lys.

Kabler
Havnen er beliggende i et 600 m bredt kabelfelt. Se i øvrigt plan.

Ressourcer
El og vand på broerne. Affaldsdunke afhentes. En mastekran.
Assistance fra motorværksted samt dykker kan tilkaldes. Dyrehave
med grillplads. Brændstof, flaskegas, proviant, campingplads og
cykeludlejning 1 km.

Havnekontor
Middelfart Lystbådehavne
Telefon 88 88 49 10 / 20 41 92 60 (kontortid hver dag kl. 0800-1000)
E-post: havnen@middelfart.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne:
1) 55º30,764600'N 009º42,579933'E (E-lige molehoved) og
2) 55º30,763533'N 009º42,568633'E (W-lige molehoved).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne af 8.
februar 2013)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads

Side 2

m.m. i visse danske farvande", dog med følgende tilføjelse:
Mindre lystbåde kan besejle havnen.
Fartbegrænsning: 3 knob
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 6-3-2013
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Kongsdal Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 27-5-2009

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°41,2'N 10°03,9'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Mariagerfjord Kommune.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden gennem Mariager Fjord og ved kajen i
Kongsdal Havn indtil 5,7 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan anløbe havnen: Længde 130 m. Dybgang, se Lodstvang
under Hobro Havn.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vinde mellem NW og NE giver indtil 1,5 m højvande og vinde mellem
SE og SW indtil 0,7 m lavvande.

Side 1

Besejling
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.

Fartbegrænsning
7 knob i de gravede render i Mariager Fjord. I indløbet og i havnen
ligeledes 7 knob.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Se plan og kort 110.

Fyr
Se plan og kort 110.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested ved Mariager Fjord Lystønde ca. 6 sm E for Als Odde
er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
ved sejlads på Mariager Fjord, se under Hobro Havn.

Bugsering
Bugserbåd ved Hadsund.

Ressourcer
Proviant og bunkerolie kan fremskaffes ved bestilling gennem
havnefogeden. Kornelevator kan bestilles gennem skibsmægleren
(telefon 98 58 31 88).

Havnekontor
Mariagerfjord Kommune
Tlf: 97 11 30 00

Side 2

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Søområdet for Kongsdal Havn begrænses:
a) Mod NW af en linie vinkelret på kysten i flugt med den W-lige
gavl af det lange gule beboelseshus og til skæring med
b) en linie parallel med kajen og 50 m uden for denne.
c) Mod SE af en linie fra kajens SE-lige begrænsning og vinkelret på
linien under b).
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 27-5-2009
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Kongsdal Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-7-2017 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°41,0'N 10°04,3'E - kort 110

fotograferet juli 2000

Havnen
ejes af den selvejende institution Kongsdal Baadelaug.

Dybder
Dybden i indsejlingen er 2,5 m og i havnen 2,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 11 m, bredde 8 m og dybgang 1,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige vinde indtil
0,4 m lavvande.
Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Båker
2 båker med rød trekanttopbetegnelse (SE for havnen) leder holdt
overet (142°) ind til havnen.

Fyr
2 fyr, der viser grønt lys med isofase, er etableret på ovennævnte båker.

Ressourcer
Dieselolie fra stander på S-kajen. Bådreparatør og mulighed for
dykker fra Mariager. En 400-kg mastekran. Slæbested. Bank, frisør,
værksted, flaskegas, proviant og posthus 2 km.

Havnekontor
Telefon 50515782
E-post: formand@kongsdal-baadelaug.dk
Hjemmeside: www.kongsdal-baadelaug.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling
af Mariager Fjord.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Kongsgårde Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 28-10-2009

Beliggenhed
Kattegat, Århus Bugt, Begtrup Vig
56°08,7'N 10°30,9'E - kort 112

fotograferet juli 2016

Havnen
Broen, der ejes af Sejlklubben Bugten, er 135 m lang.

Dybder
Dybden ved yderenden er 3,0 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Mindre fartøjer.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.
W-lige vinde giver indtil 0,6 m højvande og vinde mellem SE og S
indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Broen kan kun besejles om dagen.

Side 1

Fartbegrænsning
Sejlads med speedbåde, vandski og vandscootere inden for
havneområdet er ikke tilladt.

Ankringsforbud
Det er forbudt at ankre så tæt ved broen, at det vanskeliggør besejlingen.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til broen hørende søområde omfatter farvandet inden for en
afstand af 30 m fra broens sider og 50 m fra broens yderende.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 28-10-2009
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Korshavn Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Farvandet S for Fyn, Avernakø N-kyst
55°00,8'N 10°18,9'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen
Broen, der ejes af Foreningen Korshavn Bro I/S, består af en ca.
50 m lang NE-gående bro, som ved yderenden er ca. 12 m bred.
Fra yderenden er der i ESE-lig retning etableret en ca. 37 m lang bro.

Dybder
Dybden ved yderenden er 2,4 m.

Største skibe
der kan anløbe broen: Længde 16 m og dybgang 2,4 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
NE-lig vind kan give indtil 1,2 m højvande og SW-lig vind indtil 1,0
m lavvande.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Ankerplads
i Revkrogen.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Korshavn Lystbådebro
Sidste opdateringer • Tekst: 17-12-2014 - Plan: (ingen)

Beliggenhed
Kattegat, Fyns Hoved
55°36,3'N 10°36,5'E - kort 114 eller 141

fotograferet maj 1997

Havnen
Broen, der ejes af Odense Sejlklub, er ca. 70 m lang med et ca. 40
m langt tværgående brohoved i form af en flydebro. Broen benyttes
kun til anløb af lystfartøjer.

Dybder
Dybden ved ydersiden af tværbro er 2,9 m. Ved indersiden af
tværbro og hovedbroen 2,5 m.

Største skibe
der kan besejle broen: Længde 16 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.
NW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og SE-lige vinde indtil
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0,5 m lavvande.

Besejling
Dybden i indløbet er 4,3-4,7 m. Om dagen leder to båker holdt
overet (051,4°) gennem indløbet, og om natten leder fyrets hvide
vinkel (053°-058°) gennem indløbet. Korsøre rundes herefter i en
afstand af ca. 100 m.

Fartbegrænsning
Sikker styrefart og hensynsfuld sejlads af hensyn til anker- og havnepladser.

Afmærkning
S-siden af indløbet er afmærket med en grøn stage i bund med topbetegnelse.

Båker
To båker med røde trekanttopbetegnelser. Bagbåken står inderst i
bugten og forbåken på Korsøre umiddelbart N for fyret.

Fyr
Vinkelfyret på Korsøre er tændt i perioden 1. april til 30. september.

Ankerplads
Korshavn er en god ankerplads, da den mod W er beskyttet såvel
af Korsøre som af grundene mellem Langø og Fyns Hoved.

Ressourcer
Campingplads, café, proviant og flaskegas ca. 1,7 km.

Havnekontor
Telefon 23 20 04 95
E-post: korshavn@odensesejlklub.dk
Hjemmeside: www.odensesejlklub.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Korsør Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 15-6-2016 - Plan 1: 26-1-2018

Beliggenhed
Storebælt
55°20,0'N 11°07,7'E - kort 143

fotograferet august 1999

Havnen
der ejes af Slagelse Kommune, ligger på begge sider af indløbet til
Korsør Nor. Havnen består af Yderhavn og Fiskerihavn, den
egentlige havn, der omfatter Gamle Havn W for Halsskovbroen og
Inderhavn E for denne. Endvidere Flådehavn, der er forbeholdt
søværnets skibe.
Yderhavn benyttes af Flådestation Korsør og er uden for offentlig
adgang.
På S-siden af indløbet ligger en ca. 250 m lang fritliggende bølgebryder.
På N-siden af indløbet findes en ca. 400 m lang bølgebryder. Løbet
mellem bølgebryderne er ca. 150 m bredt.

Dybder
Dybden:
I indsejlingen 8,0 m.
I Yderhavnen indtil 7,0 m.
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I Fiskerihavn 2,5 m.
I Gamle Havn indtil 8,0 m.
I Inderhavn E for Halsskovbroen 7,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 200 m, bredde ca. 30 m og
dybgang 7,5 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,3 m højvande og storm fra
S indtil 0,9 m lavvande.

Strøm
Med roligt vejr er der regelmæssigt skiftende ind- og udgående
strøm, men den løber uregelmæssigt på de forskellige steder i
havnen og kan undertiden løbe meget hårdt.

Bro
Halsskovbroen åbnes efter aftale med havnekontoret på telefon 58
37 00 85 eller VHF kanal 12. Der kan være meget stærk strøm ved
broen. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning
Sikker fart.

Afmærkning
Se plan.

Båker
Korsør Bag- og Forbåke leder holdt overet (073,5°) gennem
indløbet til havnen.
Bagbåken: Gråt stativ med orange trekant med nedadvendt spids.
Forbåken: Gråt stativ med orange trekant med opadvendt spids.

Fyr
Korsør Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet
(073,5°) gennem indløbet til havnen.
Fyrene lyser stærkt i en vinkel på 6° på begge sider af overetlinien,
hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Brændetid: Hele døgnet.
Havnefyr, se plan.
Tågelys på molehovederne henholdsvis på N-enden af den
fritliggende bølgebryder S for indløbet og på S-enden af
bølgebryderen N for indløbet.

Kabler
Fra SW-lige hjørne af Flådehavn går et kabel til S-lige bølgebryder.
Det er forbudt at ankre over eller i nærheden af kablerne.
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Umiddelbart W for Halsskovbroen findes et kabel.

Ankerplads
0,5 sm SW for Nygrund.

Ankringsforbud
Uden for bølgebryderne må, indtil sejlløbets W-lige grænse, intet
skib eller fartøj uden bydende nødvendighed ankre eller ligge
opankret i ledefyrlinien eller nærmere denne end 200 m.
Inden for bølgebryderne er ankring forbudt.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødestedet N for Nygrund er vist i søkortene.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
Bugserbåde findes ikke, men kan rekvireres.

Ressourcer
Der findes 2 mobilkraner: (max 42t) og (max 6t). Strøm og
ferskvand langs størstedelen af kajstrækningerne. Mulighed for
bortskaffelse af skibsaffald, slop- og spildolie (evt. tankbil) &
spildevand (slamsuger). Lokal Kongelig vejerbod. Lokale maskinværksteder.

Havnekontor
Telefon 58 37 00 85 (døgnvagt)
Telefax 58 35 25 98
E-post: info@korsoerhavn.dk
Hjemmeside: www.korsoerhavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde består af:
a) Sejlløbet til havnen (8 m løbet).
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b) Det inden for de ydre havneværker beliggende vandareal og mod
E af meridianen 11°09'06''.
Havnen består af en række bassiner, der i retning fra E til W er
følgende: Inderhavnen, Gamle Havn, Fiskerihavn og Yderhavn.
Flådehavnen i Korsør, der ikke er offentlig tilgængelig, jf.
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 63 af 30. januar 2002 om
forbud mod adgang til og ophold på Flådestation Korsør med
tilgrænsende vandområde, hører ikke til Korsør havns område og
omfattes derfor ikke af nærværende reglement, bortset fra
afsnittet: Regler for sejlads.
Til havnen hører endvidere et landområde, der mod Flådehavnen
afgrænses af ydersiden af Korsør havns S-lige bølgebryder. Fra
nævnte bølgebryders rod følger afgrænsningen Flådestationens
hegn, der danner skel mod Korsør havns areal til det punkt, hvor
hegnet støder til Sylowsvej.

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejladsen inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske
farvande", dog med følgende tilføjelse:
Udgående skib fra Flådehavnen ved Korsør havn afventer skib, der
er på vej til eller fra Korsør havn i sejlløbets længderetning.
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Sejlads gennem Halsskovbroen:
1. Halsskovbroen er en fast bro med 4 fag og med en enkeltfløjet
klap. Ved brooplukning løftes klappens S-ende. Gennemsejlingens
fri bredde er 25,5 m og fri højde langs klappillen er 26,8 m. Den fri
højde fra daglig vande til underkanten af klapfagets drager er ca.
1,8 m. På hver side af broen er der placeret en duc d'albe i
sejlløbets S-side.
Broåbningen er afmærket med grønt, fast fyr på hver side af broen
placeret S for gennemsejlingsåbningen og med et rødt, fast fyr på
hver side af broen N for gennemsejlingsåbningen.
2. Broen åbnes kun efter forudgående aftale med brovagten. Broen
åbnes kun, såfremt brovagten skønner, at gennemsejlingen kan ske
uden fare for broanlæggets sikkerhed.
3. Når et skib har aftalt broåbning, vil der fra den på broens S-lige
klappille anbragte signalmast blive givet følgende svarsignal såvel
om dagen som om natten:
a. Et rødt, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet.
Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt b. afgives.
b. Et rødt, fast lys, der betyder, at skibet kan passere broen. Indtil
gennemsejlingssignalet afgives, skal skibet holde sig i en afstand af
mindst 50 m fra broen.
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4. Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. Ethvert skib,
der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde.
Der må kun ankres, hvis det er bydende nødvendigt for at afværge
påsejling af broen. Med hensyn til ankre, rigning,
udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne
foranstaltninger til undgåelse af kollision med broen.

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og ophold på
Flådestation Korsør, Flådestation Frederikshavn, Marinestation
København og Marinestation Slipshavn (Forsvarsministeriets
bekendtgørelse nr. 63 af 30. januar 2002).
I medfør af §§ 1 og 2 i lov nr. 336 af 6. juni 1991 om forbud mod
ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre
militære områder fastsættes herved følgende:
§ 1. Uvedkommende skibe og andre fartøjer må ikke uden tilladelse
fra de militære myndigheder indpassere den militære havn ved
Flådestation Korsør, Flådestation Frederikshavn og Marinestation København.
Stk. 2. Uvedkommende personer må ikke uden tilladelse fra de
militære myndigheder tage ophold på det militære havneområde i
Korsør, Frederikshavn, København og Slipshavn.
Stk. 3. Offentligheden har adgang til Marinestation København på
Nyholm fra solopgang til solnedgang dog tidligst fra kl. 08.00.
Offentligheden kan forbydes adgang, såfremt det af
sikkerhedsmæssige årsager er påkrævet.
§ 2. Den militære havn i Korsør og i Frederikshavn er på vandsiden
afgrænset af den ydre stensætning.
Stk. 2. Afgrænsningen af den militære havn på Marinestation
København fremgår af vedlagte bilag til bekendtgørelsen. (udeladt her)
Stk. 3. På land er det militære område ved flådestationerne Korsør
og Frederikshavn samt marinestationerne København og Slipshavn
afgrænset ved anvendelse af én eller flere af følgende metoder:
1) Forbudstavler,
2) sort-gule pæle,
3) kæder/bomme,
4) hegn, eller
5) poster og patruljer.
§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, straffes med bøde.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2002.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 1999
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Korsør Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 1-9-2017 - Plan 1: 20-4-2016

Beliggenhed
Storebælt
55°19,7'N 11°07,8'E - kort 143

fotograferet oktober 2001

Anmærkning
Havnekran og anlægsbro anlagt NE for slipen.

Havnen
der er beliggende ca. 700 m S for indsejlingen til Korsør Havn, ejes
af Korsør Lystbådehavn A.m.b.a.

Dybder
Se plan.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,3 m højvande og storm fra
S indtil 0,9 m lavvande.

Besejling
Havnen, der kan besejles både dag og nat, skal besejles med
langsom fart.
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Fartbegrænsning
Der skal altid sejles efter de aktuelle forhold og ikke med en fart
over 3 knob.

Afmærkning
Revet Blinde Badstue, der er beliggende ca. 200 m S for
indsejlingen til lystbådehavnen, er på W-siden afmærket med 2
grønne tønder (1.4. - 15.11.).
N-siden af indsejlingen til havnen er afmærket med 1 rød tønde
med topbetegnelse (1.4. - 15.11.).

Fyr
Se plan.

Ressourcer
Dieselolie. En 7-tons mastekran. Slæbested. Campingplads 2 km.

Havnekontor
Telefon 58 37 59 30 (kl. 0800-0900, 1/5-1/9 tillige kl. 1800-1900)
Telefax 58 37 59 58
VHF kanal 16
E-post: marina@korsoerlystbaadehavn.dk
Hjemmeside: www.korsoerlystbaadehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Inden for havnens ydermoler.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Havnereglement for Korsør Lystbådehavn af 23.
november 2005)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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