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

Kragenæs Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-8-2015 - Plan 1: 26-8-2015

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Ståldyb, Lolland N-kyst

54°54,9'N 11°21,5'E - kort 160

fotograferet august 2016

Havnen

ejes af Lolland Kommune og består af to havnebassiner og N for

disse to færgelejer, hvorfra der er færgefart til Fejø og Femø.

Dybder

Se plan.

På grund af stedvis tangaflejring i renden kan dybden i denne

aftage. Med N-lig storm og højvande kan der føres tang og andre

søplanter ind i renden.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-lig

storm kan give indtil 1,2 m højvande og S-lig storm indtil 0,6 m lavvande.

Strøm

Skruevand fra færger i færgeleje giver kraftig strøm/understrøm ud

for havneindsejlingen.
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Fartbegrænsning

3 knob. Vis hensyn til færgetrafikken.

Afmærkning

Den gravede rende er på N-siden afmærket med 5 grønne stager

med topbetegnelse, og på S-siden med 2 røde stumptønder med

topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse.

Båker

Kragenæs Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (260°) gennem

den gravede rende til havnen.

Bagbåken: Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med

opadvendt spids.

Fyr

Kragenæs Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder

holdt overet (260°) gennem den gravede rende til havnen.

Kragenæs Færgehavn Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene

leder holdt overet (269,1°) fra den inderste del af renden til færgelejerne.

Kabler

Ca. 200 m N for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til

Fejø; kabelbåker og kabelfyr ved Kragenæs.

Ressourcer

Gratis internet. Diesel på havnen. Olie hos købmanden. Mastekran

250 kg.

Havnekontor

Telefon 54 93 70 56 (1. april til 30. september, kl. 0800-1200 og kl. 1400-2100)

Mobil 21 47 74 56

Telefax 54 93 70 84

E-post: havnekontor@mail.dk

Hjemmeside: www.224.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 med

nedenstående koordinater: Side 2



1) 54º54,993500'N 011º21,681317'E (N-lige molehoved)

2) 54º54,941983'N 011º21,591983'E (S-lige molehoved)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af ordensreglement for Kragenæs 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".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 26-8-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kramnitse Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 29-7-2015 - Plan 1: 29-7-2015

Beliggenhed

Østersøen, Femern Bælt, Kramnitse Gab, Lolland S-kyst

54°42,4'N 11°15,0'E - kort 196

fotograferet august 2015

Havnen

er beliggende ca. 4,5 sm NW for Rødbyhavn og består af et aflangt bassin.

Dybder

Se plan.

Dybden i indsejlingen og havnebassinet er usikker på grund af

periodevis tilsanding.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde ca. 10 m, bredde ca. 5 m og

dybgang ca. 1,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

Kraftige NE-lige storme kan give indtil 1,5 m højvande og kraftige

W-lige storme indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

NW-gående strøm kan give besejlingsvanskeligheder.
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Besejling

Ved anduvning holdes en N-lig kurs direkte mod fyret på hovedet

af den W-lige dækmole.

Fartbegrænsning

2 knob.

Fyr

Se plan.

Fyret er placeret på en 4 m høj, rød pæl.

Ressourcer

Proviant 1/4-1/10. Bedding til mindre både.

Havnekontor

Telefon 54 94 61 13

Mobiltelefon 30 46 27 28

E-post: fiskeri@mail.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

Opdateret: 29-7-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kulhuse Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-6-2011 - Plan 1: 15-6-2011

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord, Kulhus Rende

55°56,2'N 11°54,4'E - kort 117

fotograferet juli 2011

Havnen

der ejes af Foreningen Kulhuse Havn, består af en ca. 300 m lang

vestmole og en noget kortere mole E for denne. I havnen findes et

færgeleje, hvorfra der er færge til Sølager Færgeleje. En 20 m bred

rende fører ind til havnen.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden 2,8 m og i selve havnen 2,5 m. Bag

fortøjningspælene i den inderste del dog kun 2,0 m. Indsejlingen og

havnen tilsander let.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 12-14 m og bredde ca. 3-4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

Vinde fra NW kan normalt give indtil 1,0 m højvande og vinde fra

SE indtil 1,0 m lavvande.
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Strøm

I Kulhuse Rende kan strømmen løbe med stor fart især i perioder

med N-lige eller S-lige vinde af kulingstyrke og derover.

Besejling

Med kuling fra W kan besejling være vanskelig.

Udgående skib skal i videst muligt omfang vente på indgående skib.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ved rendens N-ende er der i perioden 1/4-15/11 udlagt en grøn

stage med topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse.

Kabler

Kabel mellem Kulhuse Havn og Sølager; kabelbåker på begge kyster.

Ressourcer

El og vand på molerne. Bedding og slæbested. Brændstof 2 km.

Campingplads, gas og kiosk 500 m.

Proviant 1 km.

Havnekontor

Telefon 47 53 05 40 (tirsdag og torsdag kl. 15-16, lørdag og

søndag kl. 10-11)

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 er begrænset af havnens

dækkende værker samt af rette linjer gennem følgende koordinater:

1) 55º56,277133'N 011º54,297600'E (W-lige molehoved Fl.G.)

2) 55º56,277133'N 011º54,336067'E (40 m E for molefyr)

3) 55º56,253333'N 011º54,331367'E (E-lige molehoved).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensregler af 27. marts 2003 for Kulhuse 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", med følgende undtagelse: Side 2



Udgående trafik skal i videst muligt omfang holde tilbage for

indgående trafik.

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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Opdateret: 15-6-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Kulvig Jollehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-7-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Lillebælt, Vejle Fjord

55°37,5'N 9°50,9'E - kort 157

fotograferet juli 2000

Havnen

der beliggende på N-siden af Trelde Næs ca. 0,3 sm W for fyret,

består af et ca. 40 x 40 m stort bassin med bolværk langs W-siden.

Havnen ejes af Fredericia kommune.

Dybder

Dybden i indsejlingen er normalt 1,2 m og ved bolværket normalt

indtil 1,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 10 m.
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Vandstand

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

E-lig vind giver højvande og W-lig vind lavvande.

Besejling

På grund af tilsanding er havnen midlertidigt lukket for besejling.

Ressourcer

Proviant og flaskegas 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

Kyndbyværkets Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-2-2018 - Plan 1: 20-10-2017

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Kyndby Vig

55°48,6'N 11°52,6'E - kort 116

fotograferet september 2002

Havnen

der ejes af Ørsted A/S, drives af Kyndbyværket. Havneanlægget er

ikke tilgængeligt uden særlig tilladelse fra Kyndbyværket

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 120 m, bredde ca. 14 m.

Dybgang for større skibe bør ikke være mere end 6,0 m af hensyn

til manøvreevne.

Anm. Dybden i den gravede rende over Lynæs Sand er 6,4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

WNW-lig vind kan give indtil 1,2 m højvande og SSE-lig vind indtil

1,2 m lavvande.
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Fyr

På dækmolens hoved et fyr med rødt lys med isofase, grå pæl. S

for havnen, ca. 1200 m fra ovennævnte fyr, et fyr med rødt lys

med isofase, gittermast. Holdt overet i pejling 165° leder nævnte

fyr fra Lynæs Sand gravede rende til 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 midtfarvandsafmærkningen N for Hundested er

vist i søkortene.

Det tilrådes at benytte lods.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserbåde fra Helsingør og København.

Ressourcer

El og vand ved bolværk.

Havnekontor

Telefon 99 55 08 80 (døgnbemandet)

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, der følger havnens yderværker til

skæringspunktet med den under b) nævnte linie.

b) Mod W: En ret linie N-S fra dækmolens hoved samt en linie

følgende den buede dækmole til den N-S-gående dækmole, derfra

en ret linie langs dækmolen til skæringspunktet med den under a)

nævnte linie.

c) Mod S: En linie parallel med indfatningen for Kølevandsbassinet

og beliggende 80 m S for denne indskæring med den under b)

nævnte linie.
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Særlige bestemmelser

For sejlads i Lynæs Rende og inden for havnens område 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

Side 3



Opdateret: 20-10-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Københavns Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-2-2018 - Plan 1: 17-3-2017

Beliggenhed

Sundet

55°39,9'N 12°34,3'E - kort 134

Orientbassin, Kronløbsbassin og Nordbassin - fotograferet juli 2012

Anmærkning

1: Mellem Nyholm N og Christiansholm N er fjernet estakader. En

del af strækningen er afmærket med tov med refleksbånd og skilte i

1,8 m's højde, en del med gule stager med krydstopbetegnelse og

en del med gule blåsere.

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle estakader er fjernet.

2: Der er etableret en træbro ved Islands Brygge. 

3: Indtil videre udføres der anlægsarbejde af en ny cykel- og

gangbro. Der oprettes et afmærket forbudsområde N for Langebro.

I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads,

ankring, dykning og fiskeri.

4: Indtil videre er dybden ved kaj nr. 393 aftaget til 3,4m.

5: Indtil videre etableres en kofferdam ved Kalkbrænderihavnen.

Bag kofferdammen etableres et udløb. Arbejdet udføres fra land.

6: En bro etableres over Frederiksholmsløbet. Fra 9. oktober 2017

lukkes løbet for gennemsejling.

7: Indtil videre etableres betonhammerkonstruktioner på kajstrækningen
Side 1



ved Askedepot.

Midlertidige sænkekasser anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

8: Indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde på kajen ved 

Christianshavns Kanal.

Flåder anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen

Ejes af Arealudviklingsselskabet I/S. Dele af kajanlæggene, særligt i

Nordhavnen og Østhavnen, administreres af Copenhagen Malmö

Port AB.

Havnen består af 4 hovedafsnit:

Nordhavnen omfattende alle havneanlæg N for N-enden af kaj 168.

Inderhavnen omfattende alle havneanlæg mellem N-enden af kaj

168 og Langebro.

Sydhavnen omfattende alle havneanlæg S for Langebro.

Østhavnen omfattende alle havneanlæg på E-siden af Refshaleøen

og Amager.

Sejlløbene til og i Københavns Havn.

Fra Kongedybet fører hovedindsejlingsløbet Kronløbet til

Nordhavnen i mindst 150 m bredde og 10,0 m dybde. I den 155 m

brede indsejling mellem Kronløbsbølgebryderne er dybden 10,0 m i

en bredde på 135 m.

Indsejlingen til Nordhavnen kan også ske E-fra ad det 6,5 m dybe,

afmærkede Lynetteløb over Refshalen.

Indsejlingen til Svanemøllehavnen, Færgehavn Nord og

Kalkbrænderihavnen sker gennem det afmærkede og 6,3-6,7 m

dybe Kalkbrænderiløb, der i SSW-lig retning fører fra Skudeløbet til Kalkbrænderihavnen.

Fra Kronløbet kan passage af Yderhavnen ske gennem et

uddybningsområde med dybden 9,1 m. Den videre passage af

havnen kan fra ud for S-enden af Langeliniekaj til N-enden af

Kvæsthusbroen ske gennem et 50 m bredt sejlløb med dybden 8,5

m. 

Derfra fortsætter løbet mod S til Knippelsbro med en dybde på 7,5

m. Fra Knippelsbro til Langebro og S-efter langs Islands Brygge

fortsætter løbet med en dybde på 7,0 m. Fra ud for S-enden af

Islands Brygge fortsætter løbet med en dybde på 6,5 m, hvorefter

det ud for Teglholmen deler sig i de afmærkede løb Teglværksløb,

med dybden 6,0 m ind til Teglværkshavnen, og Sluseløbet med

bredden 65 m og dybden 3,5 m. S for Enghave Brygge findes

endvidere det afmærkede og 4,0 m dybe Frederiksholmsløbet.

Det afmærkede og 3,5-3,7 m dybe Kalvebodløbet fører fra Køge

Bugt N-over langs Vestamager ind til lystbådehavnen Kalveboderne

samt jernbanebroen og Sjællandsbroen umiddelbart N herfor. S for

jernbanebroen fører fra Kalvebodløbet i NW-lig retning en afmærket

og 3,0 m dyb rende ind til Fiskerhavnen.
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Til Amagerværket fører et løb fra NE.

Prøvestensløbet, der er 140 m bredt, fører ind til Prøvestenshavnen

fra NE.

Dybder

Se kort 134.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun ringe,

men storm mellem W og NW kan give indtil 1,6 m højvande og

storm mellem E og S indtil 1,0 m lavvande.

Oplysning om vandstanden fås ved henvendelse til Københavns

Havns Havnekontor på telefon 35 46 11 38 / 35 46 11 39 eller over

VHF kanal 12 (eller 16).

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 1,5-2 knob. Strømmen i

Kronløbet og i havnen følger som regel løbets retning, dog kan

N-gående strøm undertiden sætte temmelig hårdt over mod

Stubben og S-gående strøm ind mod Trekroner.

Besejling

Al sejlads ind i og ud af kanaler og bassiner skal foregå med stor

forsigtighed af hensyn til trafikken i havnens hovedløb.

Alle skibe, hvis dybgang ikke forhindrer det, skal holde til højre i

farvandet og benytte siderne af løbene. Et skib, der krydser et af

havnens løb, skal afpasse sin sejlads således, at det 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.

Vedr. bestemmelser for sejlads med fritidsfartøjer indenfor

Københavns Havns søområde, herunder besejling af Langelinie

Lystbådehavn, se Havnereglement for Københavns Havn §§ 14 og

16 under Særlige bestemmelser.

Vedr. bestemmelser for fritidsfartøjers besejling af marina i Søndre

Frihavn, se Havnereglement for Københavns Havn § 15 under

Særlige bestemmelser.

Slusen i Kalveboderne er midlertidigt lukket for gennemsejling, men

genåbnes i perioder for lystbåde. Oplysninger om genåbning og

perioder herfor, se Særlige bestemmelser.

Bro

Knippelsbro.................B: 34,0 m, H:  5,0 m

Langebro....................B: 35,0 m, H:  7,0 m

Bryggebroen................B: 19,0 m, H: 5,4 m (fast gennemsejlingsfag)

Bryggebroen................B: 34,0 m (svingfag)

Slusen i Kalveboderne...B: 10,0 m (længde 53 m)
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Sjællandsbroen............B: 16,0 m, H:  3,0 m

Jernbanebro................B: 17,0 m, H:  3,0 m

Kalvebodsbroen...........B: 35,0 m, H: 16,0 m

Sorterendebroen........................H:   6,0 m

Nyhavnsbroen..............B: 9,1 m, H:  1,8 m

Bryghusbroen...............B: 9,4 m, H:  2,0 m

Teglværksbroen............B: 15,0 m, H: 3,0 m

Vedr. bestemmelser for passage af Knippelsbro, Langebro,

Bryggebro og Teglværksbroen, se under de respektive broer.

Vedr. bestemmelser om sejlads gennem broerne ved Kalveboderne,

se Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning

Indenfor Københavns Havns søområde gælder følgende

fartbegrænsninger for erhvervsskibe under 50 meter i længden: 

8 knob N for og indtil passage af aksen ud for Amalienborg Slot

(Aksen: Centerlinien mellem Amalienborg Slot og Operaen).

6 knob i hovedløbet syd for aksen. 

4 knob i sideløb og kanalerne.

Indenfor Københavns Havns søområde må fritidsfartøjers fart ikke

overstige 6 knob i hovedløb og 4 knob i kanaler og sideløb.

Afmærkning

Se kort 134.

Båker

Se kort 134.

Fyr

Se kort 134.

Kabler

Se kort 134.

Ankerplads

Ankerplads 1 ca. 2,3 sm NE for Middelgrundsfortet er forbeholdt

skibe med en dybgang på 6 m eller derover. 

Ankerplads 2 ca. 2 sm NNW for Middelgrundsfortet er forbeholdt

skibe med mindre dybgang end 6 m. 

Ankerplads 3 ca. 1 sm NNW for Middelgrundsfortet er forbeholdt

skibe bestemt for Københavns Havn.

Opmærksomheden henledes på, at skibe ikke uden tvingende

nødvendighed må ankre i fyr- og båkelinier eller på en sådan måde,

at andre skibes sikre passage derved vanskeliggøres eller hindres.

Overtrædelser straffes med bøde.
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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

Lodsmødesteder er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

I henhold til Reglement for Københavns Havn må skibe med en

største længde på 80 m eller derover kun passere broerne med lods

om bord. Undtaget herfra er skibe, der sejler i regelmæssig fart på

havnen, dvs. som med samme fører normalt passerer broerne

mindst hver 14. dag. Se Reglement for Københavns Havn § 12

under Særlige bestemmelser.

I henhold til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods"

skal skibe anvende lods ved ankomst til og afgang fra

Amagerværkets Havn og Prøvestenshavn. Denne bestemmelse

finder ikke anvendelse på skibe med en længde (l.o.a.) på op til 90

m, som er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft. 

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

Private bugserbåde besørger bugsering i havnen og på reden og

påtager sig bugsering i alle omliggende farvande.

Ressourcer

El forefindes ved adskillige kajer i Færgehavn Nord,

Kalkbrænderihavn, Frihavnen m.v.

Vand fås fra vandledning langs kaj i det meste af Frihavnen, på

Langeliniekajen, Amagerværket, Prøvestenen m.v. Hvor der ikke

forefindes vandledning langs kaj, kan vand leveres med båd.

Proviant og enhver art af skibsfornødenheder leveres dag og nat

overalt i havnen og på reden.

Ballast eller affald fra skib modtages og bortskaffes af Copenhagen

Malmö Port AB efter særlige regler.

Olie kan fås fra olieselskabernes både.

Kraner og lossegrej i havnen.

Diverse kajkraner (løfteevne op til 100 tons). 3 containerkraner Side 5



(løfteevne op til 73 tons). Skrævetrucks (staddle-carriers) med

løfteevne op til 42 tons. Losseanlæg for cement, korn og salt.

Diverse trucks og mobilkraner.

Telefon til skibe.

Skibe beliggende ved Langeliniekajen kan få etableret telefonforbindelse.

Frihavnen.

Frihavnen er forsynet med silopakhuse til oplægning og omladning

af korn, med pakhuse og skure til oplægning af alle andre slags

varer samt tankanlæg til flydende brændsel. Al håndtering af varer

sker ved foranstaltning af Copenhagen Malmö Port AB Stevedoreafdeling.

Isbryderhjælp.

Isbryderhjælp kan fås.

Deviationsundersøgelse.

Ved svajning på Københavns Red kan man benytte retvisende

pejlinger af tårnene i København overet med Trekroner fyrtårn til

brug ved deviationsundersøgelser.

Kabelsikring, modmagnetisering og afmagnetisering.

til sikring af skibe kan foretages i København ved

afmagnetiseringsanlægget på Lynetten for skibe, der er i stand til

at gå gennem Lynetteløbet. Kontrolmåling kan foretages på skibe

med maksimal dybgående på 6,5 m.

Henvendelse om kabelsikring, modmagnetisering, afmagnetisering

og kontrolmåling rettes skriftligt til Søværnets Materielkommando,

1433 Holmen, København K eller telefonisk til 32 66 41 59. Afgift

for afmagnetisering eller kontrolmåling oplyses ved henvendelse til

Søværnets Materielkommando.

Udgifter til lods, bugserbåd og lignende afholdes af skibet.

Anlægget holdes normalt åbent fra mandag til fredag kl. 0800-1500.

Såfremt et rederi ønsker sine skibe behandlet uden for anlæggets

normale åbningstider eller på søn- og helligdage, vil dette kunne

ske, når tilmelding i disse tilfælde sker således:

Senest kl. 1000 den sidste normale åbningsdag før den lørdag eller

søn- og helligdag, hvorpå behandlingen ønskes udført.

Havnekontor

Copenhagen Malmö Port AB

Telefon 35 46 11 11

Telefax 35 46 11 58

VHF kanal 16 og 12

E-post: cmport@cmport.dk

Hjemmeside: www.cmport.com

Københavns Havn A/S 

Telefon 33 47 99 99
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Telefax 33 47 99 86

E-post: cphport@cphport.dk

Hjemmeside: www.cphport.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Se kort 133 og 134.

Sikringsområder

I Kronløbet og i følgende bassiner samt ud for følgende

kajstrækninger er oprettet sikringsområder (ISPS), hvori al

uvedkommende sejlads er forbudt:

Færgehavn Nord, Kalkbrænderiløbet (kaj 400-404), Oceankaj (kaj

330-334), Orientbassinet, Kronløbsbassinet, Frihavnen (kaj

220-228), Yderhavn (kaj 191-199), Nordre Toldbod (kaj 176-178), 

Amagerværket og Prøvestenen (kaj 825 og 830-866) i en afstand

af 30 meter fra kajen. 

Sikringsområderne i den N-lige og E-lige del af havnen er vist på

planen Sikringsområder. I de viste områder gælder følgende restriktioner:

Uvedkommende sejlads forbudt*). Legitimation skal forevises på

forlangende. Ærinde skal kunne dokumenteres. Fotografering /

videooptagelse forbudt.

*) Jævnfør § 5 i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne".

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havnereglement for Københavns Havn af 15. april 2008).

Havnens område

§ 1 Dette reglement er gældende for Københavns Havns søområde

samt de landområder, som er ejet og / eller administreret af

Arealudviklingsselskabet I/S. Mod nord, øst og vest begrænses

Københavns Havns søområde af en linje gennem følgende punkter

(Udeladt - se kort 133 og 134).

Havnens sydgrænse begrænses af forbindelseslinjen fra Harrestrup

Ås udløb i retning mod grænsebåken på dæmningen, og føres langs

Kalvebodløbet (fangedæmningen ) til et punkt ca. 700 meter syd

for Kalvebodbroen (Position udeladt) og herfra til land (Se kort

133). 

Den tidligere orlogshavn, hvis område er begrænset af

nedenstående koordinater, er ikke omfattet af dette reglement. 
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1) 55º41,3333'N, 12º36,1050'E, Hønsebroen N

2) 55º41,0716'N, 12º35,9666'E, Dokøen WNW

3) 55º41,0183'N, 12º36,3916'E, Nyholmsbroen

4) 55º41,0416'N, 12º36,5683'E, Søminegraven S

5) 55º41,2366'N, 12º36,4900'E, Søminegraven N

6) 55º41,3066'N, 12º36,5300'E, Krudtløbet S

7) 55º41,3516'N, 12º36,5150'E, Krudtløbet N

8) 55º41,3700'N, 12º36,4649'E, Sixtus E

9) 55º41,3816'N, 12º36,4133'E, Sixtus N

10) 55º41,3633'N, 12º36,3216'E, Kasernehavnen N

11) 55º41,3383'N, 12º36,2550'E, Kasernehavnen W

12) 55º41,3333'N, 12º36,1050'E, Hønsebroen N

13) 55º40,7350'N, 12º36,1566'E, Frederiksholmsbroen

14) 55º40,7700'N, 12º36,0216'E, Christiansholm E

15) 55º40,6816'N, 12º35,9466'E, Arsenalgraven S

Position 1) - 12) afgrænser området omkring Nyholm

Position 13) - 15) afgrænser området ved Arsenaløen NE

Havnegrænser er vist i kort 133 og 134.

§ 2 For overholdelse af orden indenfor Københavns Havns område

gælder det i bilag 1 til Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 1146 af

25. november 2004 anførte "Standardreglement for overholdelse af

orden i danske erhvervshavne." 

Endvidere gælder nedenstående særlige bestemmelser for

Københavns Havn.

Løbene til havnen

§ 3 er udeladt.

Særlige sejladsbestemmelser

§ 4 Særlige regler for sejlads med fritidsfartøjer fremgår af §§

14-16. 

I øvrigt gælder: 

1. Intet skib må anløbe Københavns Havn og intet skib må afgå fra

kaj, uden tilladelse forud er indhentet hos havnekontoret, såfremt

det er praktisk muligt, jf. standardreglementets §§ 1 og 3, telefon

35 46 11 38 / 35 46 11 39 eller over VHF kanal 12.

2. Såfremt et skib ikke afgår fra kaj til det angivne tidspunkt, skal

ny afgangstilladelse indhentes.

3. Såfremt et anløbende skib ikke kan overholde det anmeldte

ankomsttidspunkt (for tidlig eller for sen ankomst), må indsejling i

havnen ikke påbegyndes, før ny tilladelse er indhentet.

4. Før et skib anløber havnen, skal nationalflaget være hejst og

ankrene klar til at falde. 
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5. Indenfor Københavns Havns søområde gælder følgende

fartbegrænsninger for erhvervsskibe under 50 meter i længden: 

a. Nord for og indtil passage af aksen, ud for Amalienborg Slot, 8

knob (aksen: Centerlinien mellem Amalienborg Slot og Operaen) 

b. I hovedløbet syd for aksen, 6 knob.

c. I sideløb og kanalerne, 4 knob. 

6. Al sejlads ind i og ud af kanaler og bassiner skal foregå med stor

forsigtighed af hensyn til trafikken i havnens hovedløb. 

7. Alle skibe, hvis dybgang ikke forhindrer det, skal holde til højre i

farvandet og benytte siderne af løbene. Et skib, der krydser et af

havnens løb, skal afpasse sin sejlads således, at det 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.

Brandfarlige væsker og bestemmelser for fareklasse I og II

§§ 5 og 6 er udeladt.

Prøvestenen og Amagerværket

§§ 7, 8, 9, 10 og 11 er udeladt.

Passage af broer i havnens hovedløb

§ 12 Skibe, som ikke fremdrives ved egen maskinkraft, samt alle

skibe med en største længde på 100 meter eller derover, må kun

passere broerne med tilstrækkelig kraftig bugserhjælp.

Havnemyndighederne kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

Skibe med en største længde på 80 meter eller derover, må kun

passere broerne med lods om bord. Dispensation herfra kan

meddeles af havnefogeden for skibe der sejler i regelmæssig fart på

havnen, dvs. som med samme fører normalt passerer broerne

mindst hver 14. dag.

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s, i Inderhavnen og

Sydhavnen, kan broerne, inkl. Bryggebroen, ikke åbnes for

passage. 

§ 13 Fra broerne vil der blive vist følgende signaler:

1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også

for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys, der betyder, at nordfra kommende

skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 3).
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3. 2 faste røde lys, der betyder, at nordfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra syd skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys, der betyder, at sydfra kommende

skib er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 5).

5. 3 faste røde lys, der betyder, at et sydfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra nord skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig, der betyder, at

broen holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe,

som kan passere på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys, der

betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen.

Passage sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys, der

betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen.

Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Brobetjeningen kan ændre et givet signal, når dette skønnes nødvendigt.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden oplukning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal, eller som

afventer signal.

Fritidsfartøjer

§ 14 Ved sejlads med fritidsfartøjer indenfor Københavns Havns

søområde, skal den sejlende optræde hensynsfuldt og udvise

agtpågivenhed således, at der ikke opstår fare eller forvoldes

skade eller ulempe for andre, og således at den erhvervsmæssige

sejlads og andre aktiviteter i havnen ikke unødigt forstyrres eller
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hindres. Der skal ligeledes vises hensyn over for personer, der bor

eller opholder sig langs Københavns Havns løb og kanaler.

1. Indenfor Københavns Havns søområde må fritidsfartøjers fart

ikke overstige følgende grænser:

a. i hovedløb: 6 knob

b. i kanaler og sideløb: 4 knob

2. Sejlads i havnen med fritidsfartøjer skal foregå med forsigtighed

og må ikke være til gene for den øvrige trafik.

3. Sejlads med fritidsfartøjer til og fra havnen skal foregå gennem Lynetteløbet.

4. Sejlads med fritidsfartøjer i Yderhavnen, nord for Toldboden og

Elefanten/Batteriet Sixtus, skal foregå i havnens østlige side, øst

for de gule specialafmærkninger.

5. Til og fra Gammel Lystbådehavn, Langelinie, skal sejlads foregå

på tværs af det uddybede løb, uden gene for den øvrige sejlads. 

6. Regler for fritidsfartøjers ind- og udsejling af Søndre Frihavn er

anført i dette reglements § 15. 

7. Ved sejlads mellem nord for Toldboden og Elefanten/Batteriet

Sixtus og Slusen i syd skal fritidsfartøjer fremdrives enten ved

motor eller ved bugsering.

8. Sejlads med vandscootere, jetski, vandski, windsurfing samt

andre vandsportsaktiviteter, må kun finde sted på Københavns

Havns søområde efter forudgående, skriftlig aftale.

9. Fritidsfartøjer, der befinder sig på Københavns Havns søområde,

skal være forsynet med navn og hjemmehavn, eller andet

identifikationsmærke, af passende størrelse, dog minimum 50 mm i

højden og placeret på et synligt sted, således at fartøjet kan

identificeres fra land. 

10. Sejlads med lejebåde (robåde o.l.) må kun foregå i kanalerne

og i havneområdet syd for Christiansholm. 

11. Ro- og sejlbåde skal, når de jf. de internationale søvejsregler

ikke fører de påbudte sidelys, føre et hvidt lys agter, synligt hele

horisonten rundt.

Besejling af marina i Søndre Frihavn. Fritidsfartøjer

§ 15 

1. I Yderhavnen må fritidsfartøjer kun krydse på tværs af det

uddybede løb og kun ud for den nordligste af de gule

specialafmærkninger i havnens østlige side. 
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2. Fritidsfartøjer, der vil anløbe Søndre Frihavn, skal afvente

erhvervstrafikkens passage ved den nordligste af de gule

specialafmærkninger i det uddybede løbs østlige side. Fritidsfartøjer

må ikke krydse det uddybede løb eller besejle Søndre Frihavn under

ankomst/afgang af erhvervstrafik. 

3. Al sejlads til og fra Søndre Frihavn skal ske under udvisning af

særlig agtpågivenhed overfor erhvervstrafikken uanset

nedenstående, og opmærksomheden skal henledes på de nedenfor

beskrevne besejlingssignaler, der er placeret henholdsvis ved

Redmolen og i Søndre Frihavn. 

Sejlads med kajakker og robåde mellem Sandkaj, Nordre Molehoved,

og inderhavnen i Københavns Havn må alene foregå i en direkte

linje mellem Nordre Molehoved og spidsen af Marmormolen på tværs

af Nordbassinet og mellem Spidsen af Marmormole og Søndre

Frihavn, Østbassinet, ligeledes i en ret linje. Mellem spidsen af

Østmolen (Langelinie) skal sejladsen foregå i Østbassinet til og fra

Pramrenden. Til og fra Pramrenden skal hovedløbet passeres i en

lige linje til fritids-sejlruterne langs hovedløbets østside.

4. Krydsning af det uddybede løb er forbudt, når der bliver vist 3

røde blinkende lys lodret over hinanden fra besejlingssignalet på

Redmolen, position (Udeladt - se kort 134). Det gælder for alle

fartøjer, der ligger i venteposition ved den nordligste af de gule

specialafmærkninger i det uddybede løbs østlige side på position

(Udeladt - se kort 134).

5. Udsejling fra Søndre Frihavn er forbudt, når der bliver vist 3 røde

blinkende lys lodret over hinanden fra besejlingssignalet på

bølgebryder ved Amerikakaj, position (Udeladt - se kort 134). Det

gælder for alle fartøjer, der ligger i Søndre Frihavn. 

6. Robåde, kanoer og kajakker skal ved ind- og udsejling af Søndre

Frihavn benytte Pramrenden i Østbassinets sydlige ende.

Andet

§16 Sejlads, herunder passagersejlads, med gummibåd eller både af

andet oppusteligt materiale (eks. RIB-typer) samt tilsvarende både

bygget i hårdt materiale er ud over de for denne type gældende

regler også omfattet af reglerne i henhold til indledningen i § 14

samt pkt. 1- 9. 

Københavns havns administration kan, for specialfartøjer, skriftligt

fravige enkelte af de i dette reglement beskrevne punkter. 

Straf

§17 Overtrædelse af bestemmelserne i det standardreglement, der

er nævnt i § 2, kan straffes med bøde i medfør af § 3, stk. 1 og 3, i
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bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004. 

Overtrædelse af de særlige bestemmelser for Københavns havn, §§

4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 og 16, kan straffes med bøde i medfør af

§ 3, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004,

medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 i lov nr. 326 af

28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7,

stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af

Kystdirektoratet ved brev af 15. april 2008 til ikrafttræden straks.

Bestemmelser om sejlads gennem broerne ved Kalveboderne i

medfør af lov om sikkerhed til søs, jf. Søfartsstyrelsens

bekendtgørelse om sejlads gennem visse broer i danske farvande.

§ 1. Broerne ved Kalveboderne er Sorterendebroen, der forbinder

Avedøre Holme med Skrædderholmen, samt Kalvebodbroen, der

forbinder Skrædderholmen med Amager.

§ 2. Sorterendebroen er en lavbro, der hviler på 2 landfæster og 6

strømpiller. Mindste gennemsejlingshøjde er 6 m ved

middelvandstand. Broen er ikke afmærket.

§ 3. Kalvebodbroen er en højbro, der hviler på 4 landpiller og 6

strømpiller. De midterste fag er gennemsejlingsfag, hvor den

mindste gennemsejlingshøjde er 16 m ved middelvandstand.

Gennemsejlingsbredden er 35 m vinkelret på sejlrenden. Vedrørende

afmærkning med fyr m.v. henvises til søkort og fyrlisten.

§ 4. Følgende bestemmelser gælder for passage af Kalvebodbroen:

a. Det E-lige gennemsejlingsfag må kun benyttes af N-gående

skibe, og det W-lige gennemsejlingsfag må kun benyttes af

S-gående skibe.

b. Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at

passere denne, plads til at rette kursen ind mod det korrekte gennemsejlingsfag.

c. Inden for en afstand af 200 meter fra broen er sejlads på tværs

af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt.

d. Inden for en afstand af 200 meter fra broen må der kun ankres,

når det er strengt nødvendigt f.eks. for at undgå påsejling af broen.

§ 5. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige broerne fra både eller fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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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. 

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.

Bilag 1

Bilag til »Bekendtgørelsen om forbud mod adgang til og ophold på

Flådestation Korsør og Flådestation Frederikshavn samt

Marinestation København og Marinestation Slipshavn«.

Marinestation København's afgrænsning på Nyholm er følgende (alle

positionsangivelser er opgivet i GEO/EUROEF89)

mod vest af estakadernes afgrænsning af Flådens Leje fra

Københavns Havn

angivet ved følgende positioner

55°41'20,0" N 12°36'06,3" E

55°41'04,3" N 12°35'58,0" E

mod syd af en ret linje fra estakadernes vestlige begrænsning midt
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gennem Maskingraven til Nyholmsbroens nordlige befæstning

angivet ved følgende positioner

55°41'04,3" N 12°35'58,0" E

55°41'01,1" N 12°36'23,5" E

mod øst af en linje midt gennem Søminegraven og Krudtløbet, indtil

den nordlige afgrænsning

angivet ved følgende positioner

55°41'02,5" N 12°36'34,1" E

55°41'14,2" N 12°36'29,4" E

55°41'18,4" N 12°36'31,8" E

55°41'21,1" N 12°36'30,9" E

mod nord af en linje i vandområdet mellem Sixtus Vold Nord og

Refshaleøen fra Krudtløbet til indsejlingen til Kasernehavnen.

Herefter af estakaderne langs Elefanten til deres afgrænsning af

Flådens Lejes nordvestlige hjørne

angivet ved følgende positioner

55°41'21,1" N 12°36'30,9" E

55°41'22,2" N 12°36'27,9" E

55°41'22,9" N 12°36'24,8" E

55°41'21,8" N 12°36'19,3" E

55°41'20,3" N 12°36'15,3" E

55°41'20,0" N 12°36'06,3" E

Marinestation Københavns afgrænsning på Arsenaløen er følgende:

mod nord af en linje midt gennem Proviantmagasingraven til Frederiksholmsbroen

angivet ved følgende positioner

55°40'46,2" N 12°36'01,3" E

55°40'44,1" N 12°36'09,4" E

og

mod vest af en linje midt gennem Arsenalgraven

angivet ved følgende positioner

55°40'46,2" N 12°36'01,3" E

55°40'40,9" N 12°35'56,8" E

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Oceankaj - fotograferet august 2015

Frihavnen med marina i Vestbassinet - fotograferet juli 2006

Inderhavnen - fotograferet juli 2006
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Sydhavnen - fotograferet juli 2012

Prøvesten - fotograferet juli 2006

Lynetteløbet - fotograferet juli 2006
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Opdateret: 17-3-2017
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Opdateret: 17-3-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Københavns Havn (Kalveboderne)

Sidste opdateringer • Tekst: 20-10-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Sundet, Kalvebodløbet

55°38,4'N 12°32,7'E - kort 133 og 134

fotograferet juli 2000

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Københavns Motorbådsklub

Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2004 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Sundet, Amager E-kyst

55°40,8'N 12°37,3'E - kort 134

fotograferet juli 2000

Havnen

ejes af Arealudviklingsselskabet I/S og administreres af Københavns Motorbådsklub.

Største skibe

Dybgang 1,2 m.

Havnekontor

Telefon / telefax 32 95 86 08
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Køge Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-12-2017 - Plan 1: 22-12-2017

Beliggenhed

Sundet, Køge Bugt

55°27,3'N 12°11,9'E - kort 132

fotograferet juli 2008

Anmærkning

Indtil videre udvides havnen. Forbudsområder er etableret N og S

for indsejlingen.

Havnen

der ejes af Køge kommune, består af Nordhavn med en svajecirkel

på 190 m og Sydhavn. Åbassin, der administreres af Køge Marina,

er adskilt fra havnen ved en klapbro med en gennemsejlingsbredde

på 12,5 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 160 m og bredde 25 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Kraftige vinde kan give indtil 1,6 m høj- eller lavvande.
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Besejling

Lystfartøjer må ikke uden tilladelse fra havnemesteren fortøje ved

kaj i Køge Trafikhavn, men henvises til Køge Marina beliggende ca.

1 sm N for Trafikhavnen.

Meldepligt.

1/2 time før ankomst, afgang eller forhaling skal der afgives melding

til anden skibstrafik på VHF kanal 16.

Såfremt den annoncerede afgang/forhaling bliver udsat, skal der

senest 10 minutter før afgives korrigerende melding.

Såfremt skibets planlagte ankomst og/eller afgangstid ændrer sig

mere end 3 timer skal havnevagten informeres om dette.

Informationen anvendes til rapportering i SafeSeaNet.

Forinden ankomst/afgang, skal skibet sikre sig kendskab til evt.

anden erhvervstrafik i havnen og dens nærområde.

Under besejling af Køge Havn skal skibene lytte på VHF kanal 16 og12.

Fartbegrænsning

Maks. 5 knob eller sikker styrefart.

Båker

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Fra et punkt ca. 650 m N for indsejlingen til Nordhavn udgår en

5250 m lang E-W-gående kloakledning, hvis inderste 1150 m er

afmærket med båker med gulmalet diamanttopbetegnelse.

350 m fra kysten, i båkelinjen, findes et ca. 10 m langt

saltvandsindtag (sugeledning), der rager indtil 1 m op over havbunden.

Ankerplads

Ca. 2 sm E for havnen på ca. 55°27,0'N 12°16,0'E.

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

Lodssøgende skibe kommende fra N skal tage lods ved

lodsmødestedet S for Drogden, og lodssøgende skibe kommende fra

S skal tage lods ved lodsmødestederne ca. 10 sm eller ca. 14 sm E

for havnen.
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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

Bugserassistance kan bestilles hele døgnet på telefon 21 25 80 89.

Ressourcer

En 40-tons og en 28-tons kran med lukkegrab og polygrab, en

15-tons kran med kævlegrab, lukkegrab og polygrab. To 12-tons

kraner. Lokale maskinværksteder. Vejerboder. Dykkerassistance.

Havnekontor

Telefon 56 64 62 60 (Døgnvagt - kontoret er bemandet man-tors

08-16 og fre 08-13)

Telefax 56 63 74 00

VHF kanal 16 og 12

E-post: info@koegehavn.dk

Hjemmeside: www.koegehavn.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) 55º27,301200'N 012º12,111333'E, 

2) 55º27,256350'N 012º12,122883'E, (Molefyr Fl.R.3s).

Mod SW begrænses havnens søområde af en ret linje mellem kaj 18

og kaj 19 ved klapbroen.

3) 55º27,260333'N 012º11,247733'E, W-lige hjørne kaj 18

4) 55º27,263633'N 012º11,237367'E, S-lige hjørne kaj 19.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Køge Havn af 30. november 2012)

Sejladsregler.

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af

Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
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m.m. i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende

tilføjelser og præciseringer:

Fartbegrænsning.

Maks. 5 knob eller sikker styrefart.

Meldepligt.

1/2 time før ankomst, afgang eller forhaling skal der afgives melding

til anden skibstrafik på VHF kanal 16.

Såfremt den annoncerede afgang/forhaling bliver udsat, skal der

senest 10 minutter før afgives korrigerende melding.

Såfremt skibets planlagte ankomst og/eller afgangstid ændrer sig

mere end 3 timer skal havnevagten informeres om dette.

Informationen anvendes til rapportering i SafeSeaNet.

Forinden ankomst/afgang, skal skibet sikre sig kendskab til evt.

anden erhvervstrafik i havnen og dens nærområde.

Under besejling af Køge Havn skal skibene lytte på VHF kanal 16 og12.

Fiskefartøjer.

Fiskefartøjer må kun benytte kajerne 20-22 med mindre andet er aftalt.

Ankring.

Ankring i havnens bassiner og sejlløb er forbudt med mindre det

sker for at forhindre havari eller anden alvorlig skade.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 22-12-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Køge Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 1-12-2017

Beliggenhed

Sundet, Køge Bugt

55°28,2'N 12°11,8'E - kort 132

Set fra N - fotograferet juli 2014

Havnen

der ejes af Køge Kommune, er beliggende ca. 1 sm N for Køge Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Vinde mellem NE og SE kan give indtil 1,6 m højvande og W-lige

vinde indtil 0,9 m lavvande.

Fartbegrænsning

Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til

de andre både, og hastigheden må ikke overstige 2 knob.

Fyr

Se plan.
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Kabler

Se plan.

Ankringsforbud

i havnen pga. luftslanger til bobleanlæg.

Bugsering

er ikke nødvendig under normale forhold, men havnens motorbåd

kan assistere.

Ressourcer

El og vand på alle broer. Benzin og diesel fra standere på

brohoved. Bådlift til to private værfter på havnen. En 12-tons

bådlift, max. bredde 3,8 m. En 800-kg mastekran. Skibselektriker.

Motorværksted via havnekontoret.

Havnekontor

Telefon og telefax 56 66 16 89

Mobiltelefon 20 42 16 89

E-post: marina@koege.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Marinaens søområde er afgrænset af havnens ydre dækkende

værker og en linje mellem sydlig rødt molefyr på position   

55º28,299¿N 12º12,058¿E og nordligt grønt molefyr på position

55º28,316¿N 12º12,034¿E.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Køge Marina af 22. april 2015)

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:

Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til

de andre både, og hastigheden må ikke overstige 2 knob.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Set fra E - fotograferet juni 2014

Opdateret: 1-12-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Langelinie Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-5-2012 - Plan 1: 11-2-2009

Beliggenhed

Sundet

55°41,6'N 12°36,0'E - kort 134

fotograferet august 2009

Havnen

ejes af Arealudviklingsselskabet I/S og administreres af Langelinie

Lystbådehavns Bådelaug.

Dybder

Se plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun ringe,

men storm mellem W og NW kan give indtil 1,6 m højvande og

storm mellem E og S indtil 1,0 m lavvande.

Besejling

Ved sejlads med fritidsfartøjer indenfor Københavns Havns

søområde, skal den sejlende optræde hensynsfuldt og udvise

agtpågivenhed således, at der ikke opstår fare eller forvoldes

skade eller ulempe for andre, og således at den erhvervsmæssige

sejlads og andre aktiviteter i havnen ikke unødigt forstyrres eller

hindres. Der skal ligeledes vises hensyn over for personer, der bor

eller opholder sig langs Københavns Havns løb og kanaler.

Sejlads i havnen med fritidsfartøjer skal foregå med forsigtighed og
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må ikke være til gene for den øvrige trafik.

Sejlads med fritidsfartøjer til og fra havnen skal foregå gennem Lynetteløbet.

Sejlads med fritidsfartøjer i Yderhavnen, nord for Toldboden og

Elefanten/Batteriet Sixtus, skal foregå i havnens østlige side, øst

for de gule specialafmærkninger.

Til og fra Langelinie Lystbådehavn skal sejlads foregå på tværs af

det uddybede løb, uden gene for den øvrige sejlads. 

Ved sejlads mellem nord for Toldboden og Elefanten/Batteriet

Sixtus og Slusen i syd skal fritidsfartøjer fremdrives enten ved

motor eller ved bugsering. 

Se i øvrigt Københavns Havn, Særlige bestemmelser,

Havnereglement for Københavns Havn § 14.

Fartbegrænsning

Indenfor Københavns Havns søområde må fritidsfartøjers fart ikke

overstige 6 knob i hovedløb og 4 knob i kanaler og sideløb.

Fyr

Se plan.

Kabler

udgår til Refshaleøen fra lystbådehavnens S-lige mole og fra

Langeliniekajens S-ende. Se i øvrigt plan.

Havnekontor

Telefon 35 26 23 38

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: 11-2-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Langø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-3-2018 - Plan 1: 20-6-2007

Beliggenhed

Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst

54°49,0'N 11°01,0'E - kort 144

fotograferet juli 2012

Anmærkning

Indtil videre er midtfarvandsafmærkning ikke på plads og i orden.

Havnen

består af en fiskerihavn og en lystbådehavn, der ejes af

henholdsvis I/S Langø Havn og I/S Langø Bådelaug.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle fiskerihavnen: Længde 38 m, bredde 12 m og

dybgang ca. 1,9 m. Lystbådehavnen: Længde 20 m, bredde 4,2 m

og dybgang ca. 1,9 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Kuling til storm mellem N og NE kan give indtil 1 m højvande og

kuling til storm mellem S og SW indtil 1 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Ca. 0,6 sm N for havnen findes en hvid stage med rød

kugletopbetegnelse. Løbet til havnen er på W-siden afmærket med

2 grønne stager med topbetegnelse samt en E-afmærkning i form af

en sort/gul/sort stage med topbetegnelse. På E-siden er løbet

afmærket med 3 røde stager med topbetegnelse. Ved

E-afmærkningen fører et løb til lystbådehavnen. Dette løb er

afmærket med med en grøn og en rød stage med topbetegnelse (1/4-15/11).

Båker

Langø Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (169°) gennem

sejlløbet til havnen.

Bagbåken: Pæl med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåken: Pæl med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr

Langø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt

overet (169°) gennem sejlløbet til havnen.

Lystbådehavnens molehoveder er facadebelyste (1/4-15/11).

Ressourcer

Diesel fra tank på havnen. Skibs- og bådebyggerværft for træ- og

glasfiberfartøjer. Slæbested og bedding til fartøjer på indtil 5 tons.

En 20-tons kran findes.

Havnekontor

Telefon 54 94 83 55 (fiskerihavnen)

Telefon 54 94 86 09 (lystbådehavnen)

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 fiskerihavnen hørende søområde er begrænset af:

Mod E: En ca. 160 m lang S-N-gående mole udgående fra land.

Mod N: En ca. 65 m lang E-W-gående mole udgående fra E-molens

N-ende (fortsættelse af E-molen).

Mod W: En ca. 140 m lang S-N-gående mole udgående fra land og

grænsende til Langø Lystbådehavn.

Det til lystbådehavnen hørende søområde er begrænset af:
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Mod E: En ca. 140 m lang S-N-gående mole udgående fra land og

grænsende til Langø Fiskerihavn.

Mod N: En ca. 50 m lang E-W-gående mole udgående fra nær

yderenden af E-molen samt en ca. 30 m lang W-E-gående mole i

fortsættelse af W-molens yderende.

Mod W: En ca. 150 m lang S-N-gående mole udgående fra land og

fortsættende over i en ca. 30 m lang W-E-gående N-mole.

Særlige bestemmelser

Sejladsen til havnen foregår ad den gravede og afmærkede indsejlingsrende.

For al sejlads i denne rende gælder den af Søfartsstyrelsen til

enhver tid udfærdigede "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i

visse danske farvande".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 20-6-2007
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Langør Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-9-2014 - Plan 1: 14-7-2016

Beliggenhed

Kattegat, Stavns Fjord, Samsø E-kyst

55°54,6'N 10°38,5'E - kort 112

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Samsø kommune, består af et kajanlæg med

anlægspladser på S- og W-siden samt af 2 bassiner SW herfor.

Yderbassin har egen indsejling.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 40 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

Vinde mellem W og N kan give indtil 1,0 m højvande og vinde

mellem SW og SE indtil 1,0 m lavvande.
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Strøm

Tidevandet fra Stavns Fjord passerer renden vinkelret forbi

havneindløbet ca. 50 m E for havnen mellem den røde og den

grønne bøje.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

I Stavns Fjord Vildtreservat (Landbrugsministeriets bekendtgørelse

af 31. august 1987) er det forbudt at sejle med motordrevet fartøj

med højere hastighed end 5 knob (dog 10 knob i det afmærkede

sejlløb fra Kattegat til Langør Havn).

Afmærkning

Se plan.

Ankerplads

N for en linie fra spidsen af Lilleør til spidsen af Langør ved den

grønne bøje er der en udmærket ankerplads. Der skal påregnes

tungt ankergrej med vindstyrker over 10 m/s, da bunden er meget blød.

Ressourcer

El og vand på alle broer. Diesel og benzin på dunke. Bedding til

mindre fartøjer. Reparatør og dykker kan rekvireres. En 300-kg

mastekran. Bus i skoleferien. Genbrugscontainere. Campingplads 3 km.

Havnekontor

Telefon 86 59 12 03 (Ballen Havn) / 30 10 54 64

E-post: auhp@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:

a) Mod W og SW: Havnens dækmoler af sten.

b) Mod SE: En linie fra den S-lige dækmoles E-lige ende til den ud

for den E-lige bro beliggende grønne tønde og derfra videre til det

E-lige hjørne (ved roklubben).

Særlige bestemmelser

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse: Side 2



Ved broer er pladser for hjemmehørende både afmærket med

plader, rød side optaget, grøn side pladsen ledig til den på pladsen

anførte dato. Ved hjemmehørende bådes fravær over 3 døgn skal

grøn side benyttes.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 14-7-2016

Side 4



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

Lemvig Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-12-2017 - Plan 1: 16-12-2015

Beliggenhed

Limfjorden, Nissum Bredning, Lem Vig

56°33,1'N 8°18,3'E - kort 108

Lemvig Havn set fra NW - fotograferet august 2016

Anmærkning

Indtil videre udføres anlægsarbejder i den østlige del af

havnen.Flåder anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen

der ejes af Lemvig kommune, består af den gamle fiskerihavn,

Gammelhavn og Østre Havn. Gæstepladser for lystsejlere: Langs

dækmolen i Gammelhavn og yderst på dækmolen i den gamle fiskerihavn.

En gravet rende fører gennem vigen ind til havnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 130 m.

Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,25 m.

SW-lige og NW-lige vinde kan give indtil 1,85 m højvande. SE-lige

og E-lige vinde kan give indtil 0,8 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Den gravede rende, der fører til havnen, er på N- og W-siden

afmærket med 12 grønne tønder. På S- og E-siden er renden

afmærket med 3 røde tønder. En gul/sort tønde med

N-topbetegnelse ca. 150 m N for Gammelhavn N-mole ligger

omtrent ved skillepunktet mellem de to løb.

Gammelhavn N-moles hoved er facadebelyst.

Fyr

På Søgård Mark står to fyr, der viser rødt, fast lys og med

trekanttopbetegnelse. Holdt overet i pejling 243,5° leder de midt i

den gravede rende mellem Gjeller Odde og Inderrøn samt S om Rønnen.

SW for Lemvig Havn står to fyr, der viser rødt, fast lys og med rød

trekanttopbetegnelse. Holdt overet i pejling 177,7° leder de fri af

Vinkel Hage hen imod havnen.

Ovennævnte fyr brænder ikke, når havnen er spærret af is.

Ankerplads

Mindre skibe kan ankre N for den gamle fiskerihavn, større skibe i

Lemvig Havn ledefyrlinje N for Søgård Mark ledefyrlinje.

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.

Side 2



Lodstvang

Ved passage af Jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg, de

uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde

samt Oddesundbroen, se Løgstør Havn.

Bugsering

En 230 hk bugserbåd er til rådighed. Normalt ikke nødvendig.

Ressourcer

Diesel fra stander og tankvogn. Alle arter af motorreparationer kan

udføres. Slæbested. Smede- og elværksted. En mobilkran.

Campingplads og surfing 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 97 82 01 06 / 40 10 01 16

Telefax 96 63 12 38

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 linje fra position 56º33,334'N 8º17,846'E til

position 56º33,556'N 8º18,421'E.

b) Mod E, S og W af havnens værker.

Lemvig Havn er omfattet af ISPS-koden om sikring af havne og skibsfart.

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 Lemvig Havn og Lemvig Marina af

24. januar 2014)

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.

Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden inden for havnens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne", med følgende præcisering:
Side 3



Overalt i havnen gælder en hastighedsbegrænsning på 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4



"Gl. Havn" og "Østre Havn" set fra N - fotograferet august 2016

Opdateret: 16-12-2015

Side 5



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

Lemvig Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Limfjorden, Nissum Bredning, Lem Vig

56°33,9'N 8°17,9'E - kort 108

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Lemvig kommune, er beliggende på W-siden af Lem Vig,

ca. 1 sm N for Lemvig.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

dybgang ca. 2,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,25 m.

SW-lige og NW-lige vinde kan give indtil 1,85 m højvande og

SE-lige og E-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Side 1



Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan og kort 108.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabel mellem molefyrene, se plan.

Ankerplads

N for havnen i Lem Vig NW-lige del.

Ressourcer

Apotek, bank, brændstof, busforbindelse, cafe m.m., campingplads,

cykeludlejning, frisør, gas, kran, posthus, skibsproviantering,

togforbindelse samt værksted 1,5 - 2,5 km.

Havnekontor

Telefon 97 82 01 06

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) N-mole 56º33,911'N 008º17,981'E

2) S-mole 56º33,903'N 008º17,968'E

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Lemvig Havn og Lemvig Marina af

24. januar 2014)

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 marinaens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne", med følgende præcisering: Side 2



Overalt i marinaen gælder en hastighedsbegrænsning på 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 16-4-2003

Side 4



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

Lindholm Veterinære Instituts Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Stege Bugt

55°00,3'N 12°13,3'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

der tilhører Veterinærinstituttet, Afdeling for Virologi, består af et

færgeleje og et umiddelbart S herfor liggende havnebassin.

I henhold til politiforbud er det uvedkommende forbudt at anløbe

havnen og at gå i land på Lindholm. Der er som led i

sikkerhedsforanstaltningerne oprettet en forbudslinie rundt om øen

i en afstand af 100 m fra stranden.

Til færgelejet og havnen fører en uddybet sejlrende, der er ca. 200

m lang og har en bundbredde på 20 m.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden, færgelejet og havnen 3,1 m og langs

indersiden af E-lige mole indtil 2,6 m.

Side 1



Største skibe

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

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NE-lig vind kan give indtil 0,9 m højvande og SW-lig vind indtil 0,9

m lavvande.

Besejling

Ved besejling af færgeleje og havn, der kan besejles både dag og

nat, holdes NW-hjørnet af laboratoriebygningen midt mellem

opstanderne på færgebroklappen, hvor det røde og grønne fyr er

anbragt. Dette mærke leder NE-på gennem sejlrenden.

Havnen må ikke uden særlig tilladelse benyttes af andre end

instituttets fartøjer.

Fartbegrænsning

Største tilladte hastighed i indsejlingen og havnen 4 knob.

Afmærkning

Indsejlingsrenden er på SE-siden afmærket med 2 grønne tønder

med topbetegnelse og 2 grønne stager med topbetegnelse og på

NW-siden med en rød tønde med topbetegnelse. En rød/hvid

spirtønde med topbetegnelse ca. 0,4 sm SW for havnen.

Fyr

2 forfyr, der viser henholdsvis rødt og grønt lys med isofase

(Iso.R.2s og Iso.G.2s) på henholdsvis W- og E-siden af galgen i

færgelejet. 85 m NE for færgelejet et bagfyr, der viser hvidt lys

med isofase (Iso.W.4s). Bagfyret leder holdt midt imellem

ovennævnte forfyr gennem renden til færgelejet.

Fyrene brænder kun, når fartøj ventes.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Lindø Industripark

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Odense Fjord

55°28,4'N 10°32,3'E - kort 115

Odense Havneterminal i forgrunden og Lindø Industripark i baggrunden - fotograferet juli 2012

Anmærkning

Indtil videre, er Roholm vinkelfyret Oc.WRG.5s. slukket.

Havnen

er privat (Lindø Industripark A/S). 

Til havnen fører fra Gabet et afmærket, fyrbelyst og uddybet

sejlløb. Bundbredden i løbet gennem fjorden er minimum 50 m, og

der er adskillige naturlige vigepladser.

Dybder

Se kort 115.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 400 m, bredde 70 m og dybgang

6,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0

m lavvande.

Side 1



Strøm

Strømmen følger løbet. Ved Gabet kan der være stærk strøm.

Besejling

Al besejling må kun foregå efter aftale med havnekontoret hos

Lindø Industripark.

For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 20 m i

længde, som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen

mellem Gabet og Odense Havn holde lyttevagt på VHF, kanal 12,

og deltage i et positionsmeldesystem. Se Særlige bestemmelser,

Sejladsregler § 1 under Odense Havn for detaljer om meldesystemet.

Fartbegrænsning

Kun besejling med forsigtighed.

Afmærkning

Se kort 115.

Fyr

Se kort 115.

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 Gabet er vist i søkortene. 

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

På strækningen mellem Gabet og Lindø skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover, eller

2) skibe med en bredde på 15 m og derover.

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".

Bugsering

Bugserbåde kan rekvireres.

Ressourcer

Kraner med løfteevne på indtil 1000 tons. Værft, dok og værksted.

Side 2



Havnekontor

Telefon 30 83 08 69

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Se kort 115.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Odense Staalskibsværft A/S sø- og

havneområde af 20. september 2007)

Regler for sejlads.

I Odense Staalskibsværft A/S sø- og havneområde er

uvedkommende sejlads og anløb forbudt.

For sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal, se Odense Havn.

I øvrigt er "Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse

af orden i danske erhvervshavne" gældende.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



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

Listed Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 28-10-2009

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm NE-kyst

55°08,8'N 15°06,6'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen

der består af et yderhavnsbassin samt fire inderhavnsbassiner, er

et sikkert og roligt tilflugtssted for mindre fartøjer.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 16 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

Vinde fra NE giver indtil 1,0 m højvande og vinde fra S-SW indtil

1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

2 knob.

Side 1



Båker

Listed Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (201,6°) til

havneindsejlingen. Gittermaster med røde trekanttopbetegnelser.

Se i øvrigt plan.

Fyr

Listed Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (201,6°) til

havneindsejlingen. Fyrene viser rødt, fast lys og lyser 70° på hver

side af overetlinien. Molehovedet er belyst. Se i øvrigt plan.

Ressourcer

Bank, frisør, turistbureau og posthus 2 km.

Havnekontor

Telefon 56 49 64 54 / 56 49 60 90 (døgnvagt)

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: Havnens N-lige ydermole.

b) Mod W: En ret linie fra yderenden af N-lige ydermole til det

yderste af de på kysten tæt W for havnen stående ledefyr.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 28-10-2009

Side 3



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

Livø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 3-9-2014 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Limfjorden, Løgstør Bredning, Livø E-kyst

56°53,2'N 9°05,9'E - kort 109

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Miljøministeriet, benyttes som lystbådehavn, og om

sommeren er der færgeforbindelse til Rønbjerg.

Havnen er delt i et indre og ydre bådebassin med tværgående

mole. Den tværgående moles ydre ende har en overordnet funktion

som anlægsplads for den store færge, som i sommerhalvåret sejler

mellem Rønbjerg og Livø. Det indre bådebassin anvendes for

tværmolens vedkommende af den lille færge, som for ejeren

betjener Livø i vinterhalvåret og i øvrigt for at imødekomme særlige

behov kan supplere den store færge i sommerhalvåret.

Hunde har ingen adgang til Livø.

Dybder

Se plan.

Side 1



Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 6 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel. W-lige vinde i længere tid kan give

ca. 1 m højvande og E-lige vinde i længere tid ca. 1 m lavvande.

Besejling

Havnen kan besejles både nat og dag, men der findes ingen afmærkninger.

Fartbegrænsning

4 knob i havnen.

Ankerplads

ved havnen.

Ressourcer

Bad, campingplads og bytning af flaskegas 500 m. Faciliteterne

forefindes i perioden 1/4-30/9.

Havnekontor

Havnefoged

Troels Bjarup Nielsen

Telefon 21 66 16 62

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Søområdet mod N, S og W afgrænses af de respektive moler. Mod

E afgrænses havnens område af en N-S-gående linie fra NE-lige

dækmoles ydre ende.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 16-4-2003

Side 4



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

Lohals Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-9-2017 - Plan 1: 15-9-2017

Beliggenhed

Storebælt, Langeland NW-kyst

55°08,0'N 10°54,1'E - kort 143

fotograferet juli 2006

Havnen

ejes af Lohals Havn A/S og består af et enkelt bassin og af et

færgeleje på indsejlingens E-side samt af Lohals Lystbådehavn S herfor.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 6 m og dybgang 3,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

SW-lige vinde kan give indtil 1,2 m lavvande og NE-lige vinde indtil

1,5 m højvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Den grønne vinkel for Lohals Fyr (Iso.WRG.2s) er delvist skjult af

bygninger i pejling 031°-046°. Side 1



Ankerplads

God ankerplads S for havnen.

Ressourcer

Bedding for skibe indtil 15 tons og en 5-tons kran.

Dykkerassistance kan rekvireres. Apotek (håndkøb) og posthus

1000 m. Surfing 600 m.

Havnekontor

Telefon 62 55 13 85 (kl. 0800-1000, kl. 1700-2000)

Telefax 62 55 13 88

VHF

E-post: lohalshavn@mail.dk

Hjemmeside: www.langeland.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: 15-9-2017

Side 3



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

Lund Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-11-2004 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Østersøen, Fakse Bugt

55°14,3'N 12°18,1'E - kort 190

fotograferet maj 1997

Havnen

der er en selvejende institution, består af en ca. 200 m lang mole

med en ca. 70 m lang kaj på W-siden og en ca. 90 m lang bådebro

ca. 60 m W for molen. Molen er mod W beskyttet af en ca. 70 m

lang dækmole, som når op til overfladen ved middelvandstand.

Dybder

Dybden i indsejlingen 1,3 m og i havnen 1,3 m.

Såvel indsejlingen som havnen tilsander hyppigt.

Største skibe

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

NE-lig vind giver højvande og W-NW-lig vind lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

2 knob.

Ressourcer

El 380 V på broen.

Havnekontor

Telefon 56 50 82 43

E-post: kb.mhn@stevns.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 E af en linie

parallelt med og i en afstand af 50 m fra søndre mole, mod S af en

linie parallelt med og i en afstand af 50 m fra søndre mole og mod

W af en linie parallelt med og i en afstand af 100 m fra vestre dækmole.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Lundeborg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-1-2018 - Plan 1: 2-2-2018

Beliggenhed

Storebælt

55°08,4'N 10°47,2'E - kort 143

fotograferet juli 2006

Havnen

består af et N-ligt bassin, der ejes af Lundeborg Havn ApS, samt

et S-ligt bassin, der ejes af Svendborg Kommune. Det S-lige bassin

må kun anvendes af lystfartøjer.

På ydersiden af den S-lige dækmolen findes en 50 m lang

anlægsplads for skonnerter. Midten af anlægspladsen udgøres af en

18 m lang bro, og N og S herfor findes løbebroer på duc d'alber.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m og bredde ca. 6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige og NW-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og S-lige vinde

indtil 0,7 m lavvande.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

N og S for havnen.

Ressourcer

Diesel og olie kan fås. Bådebyggeri og bedding til skibe op til 30

tons samt en 1,5-tons kran findes.

Havnekontor

Lundeborg Havn ApS

Telefon 21 48 29 20

E-post: havnefoged@lundeborghavn.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: 2-2-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Lyngsbæk Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Ebeltoft Vig

56°13,6'N 10°37,2'E - kort 112

fotograferet juli 2016

Havnen

Broen ejes af Forsvaret og må kun anløbes efter særlig tilladelse.

Advarsel

Al sejlads, ankring, udlægning af bøjer og fiskeredskaber, stenfiskeri

samt nedramning af bundgarnspæle er forbudt i området, der

begrænses af en cirkellinie med centrum i fyret på broen og radius

500 m. I det forbudte område ca. 450 m S for broen er udlagt en

del større og mindre tønder.

Afmærkning

Se kort 112.

Fyr

Se kort 112.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Lyngsodde Ammoniakhavn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-6-2007 - Plan 1: 17-12-2003

Beliggenhed

Lillebælt, Snævringen

55°31,4'N 9°44,6'E - kort 158

fotograferet maj 1997

Havnen

består af et kajanlæg (åben kaj), der er ca. 55 m lang og forløber

parallelt med kysten i en afstand af ca. 25 m. Både N og S for

kajen er etableret to fortøjnings-duc d'alber. Kajanlægget, der

tilhører NY-NITROGEN A/S, må kun benyttes i forbindelse med

ejerens virksomhed.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 207 m.

Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,15 m.

NW-lig vind kan give indtil ca. 1 m højvande og SE-lig vind indtil

ca. 1 m lavvande.

Strøm

Der er lejlighedsvis meget kraftig S-gående strøm.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Ca. 200 m S for havnen er udlagt en gasledning mellem Nyhave

Huse og Stavrby Skov. Gasledningen er afmærket fyr og båker på

begge kyster.

Lods

Lodsbestilling, se under Fredericia Havn.

Lodstvang

Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og

lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af

bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering

Bugserbåde er nødvendige for større skibe. Bugserbåde fra Fredericia.

Ressourcer

Proviant kan leveres fra Fredericia. Bunkers kan leveres med bil

eller båd. Mobilkran kan rekvireres. Skibsværft i Fredericia. Adgang

til telefax.

Havnekontor

Telefon 75 94 51 11

Telefax 75 94 51 22

VHF kanal 16 - 13 og 12

E-post: nn@ny-nitrogen.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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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 17-12-2003

Side 4



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

Lynæs Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-6-2015 - Plan 1: 24-6-2015

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Skuldevig

55°56,5'N 11°52,0'E - kort 117

fotograferet juli 2010

Havnen

der er privat, består af Vesthavn og en lystbådehavn på E-siden af denne.

Molehøjden er ca. 1,6 m.

Langs den ydre del af den W-lige dækmole findes en anløbsbro.

Dybderne ud for anløbsbroen tillader kun mindre joller og kajakker

at anvende broen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle Vesthavn: Længde 18 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

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

N- og NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lige vinde

indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

I Kulhus Rende kan strømmen løbe med stor fart især i perioder med

N- eller S-lige vinde af kulingstyrke og derover.
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Fartbegrænsning

3 knob eller mindste styrefart

Afmærkning

Den røde stage E for vinkelfyret flyttes løbende under hensyntagen

til den forekommende sandvandring. Se i øvrigt plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

E for havnen.

Ressourcer

Træskibsbyggeri samt en 4-tons havnekran findes. Adgang til

telefax. Campingplads 700 m.

Havnekontor

Telefon 47 93 91 19 (hverdage kl. 09-10 og 16-17, lør-, søn- og

helligdage kl. 09-10)

Telefax 47 93 91 10

E-post: lynaes.havn@mail.dk

Hjemmeside: www.lynaes-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 er begrænset af havnens

dækkende værker på W-siden, samt af rette linjer gennem følgende punkter:

1) 55º56,399217'N 11º52,071633'E (V-molens molehoved, Lynæs Fyr)

2) 55º56,442000'N 11º52,234000'E

3) 55º56,478000'N 11º52,266000'E

4) 55º56,681783'N 11º52,266017'E (kyst, Skuldevig).

Se i øvrigt plan

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Lynæs Havn af 18. marts 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 3 knob eller mindste

styrefart. Ved passage af havnemundingen skal udgående skibe Side 2



vente for indgående skibe.

Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:

Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde.

Det er ikke tilladt at ankre i de gravede og afmærkede sejlløb ud for

havnen og i havnebassinerne. Både til ankers, der efter

havnemyndighedens skøn hindrer fri og sikker sejlads, kan forlanges

fjernet. Hvis dette ikke sker inden for den af havnemyndigheden

fastsatte tidsfrist, kan havnen flytte båden for ejerens regning.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 24-6-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Lyø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 30-1-2013 - Plan 1: 30-1-2013

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Lyø Krog, Lyø N-kyst

55°03,1'N 10°09,5'E - kort 152

fotograferet juli 2011

Havnen

består af brohoved og færgeleje, der ejes af Faaborg-Midtfyn

Kommune, og et privat bassin med plads til ca. 100 både, der ejes

af Lyø Bådelaug.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-

og E-lige vinde kan give indtil 1 m højvande og W- og SW-lige

vinde indtil 0,75 m lavvande.

Advarsel

I forbindelse med færgens anløb samt når færgen ligger i færgelejet,

kan der opstå kraftige understrømme. Understrømmene kan ikke

ses på havoverfladen og kan især påvirke mindre fartøjers

manøvreevne ved passage af færgen.
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Fyr

Til vejledning for færgen vises ved færgelejet forskellige hvide lys.

Den N-ligste duc d'albe ved færgelejet samt molehovedet ved

lystbådehavnens indsejling er belyst.

Se i øvrigt plan.

Ankerplads

ca. 600 m NW for broen i 10-15 m vand.

Ressourcer

Miljøstation, men ikke tømning af kloakvand. Færgeforbindelse til

Faaborg og Avernakø.

Havnekontor

Havnefoged Lars Enghus

Tlf. 23 45 47 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

Side 2



Opdateret: 30-1-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Løgstør Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-5-2017 - Plan 1: 11-1-2017

Beliggenhed

Limfjorden

56°58,1'N 9°14,7'E - kort 105

Kanalhavn og Vester Bådehavn - fotograferet august 2016

Havnen

består fra E til W af Muslingehavn, Østkaj, Dampskibsbroen, en lille

bådehavn, Kongekajen, beddingsbassin, Vester Bådehavn og

Kanalhavnen i en længde på 115 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Alle skibe, der kan sejle gennem fjordens

løb og render, kan anløbe havnen.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ringe, men

W-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig storm indtil 0,9

m lavvande.
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Afmærkning

Indsejlingen til Frederik d. VII's kanal er afmærket med en rød og en

grøn tønde, begge med topbetegnelse.

Fyr

På havnepladsen W for Dampskibsbroen findes 2 fyr, der viser

henholdsvis rødt og grønt lys med isofase. Begge fyr er forfyr i

ledefyrlinien, der leder gennem den gravede rende over Løgstør

Grunde. Begge forfyr vises fra samme hvide hus med rødt tag.

Bagfyret står ca. 1 sm E for Løgstør og viser hvidt lys med isofase.

Rødt hus med hvide kors på en båke. Fyr, der viser grønt blink,

findes på W-siden af indsejlingerne til Vester Bådehavn og Kanalhavn.

Ankerplads

i N-siden af 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

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.

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 53 m og derover 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. 

Skibe med en længde (l.o.a.) på 35 m og derover skal anvende lods

ved passage af Oddesundbroen. 
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I øvrigt henvises til Forsvarsministeriets "Bekendtgørelse om

udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og

"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af

lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Ressourcer

En 7,5-tons mobilkran. Dykkerassistance kan fås. Piktogrammer

angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet.

Havnekontor

Telefon 23 48 41 18

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°57.854N 09°14.466E, E-lige punkt ved svingbroen ved Limfjordsmuseet

2) 56°57.859N 09°14.445E, W-lige punkt vedsvingbroen ved Limfjordsmuseet

3) 56°58.121N, 09°14.719E, W-lige bølgebryder ved Kanalhavn

4) 56°58.104N, 09°14.795E, E-lige mole ved Kanalhavn

5) 56°58.119N, 09°14.861E, W-lige mole ved Vester Bådehavn

6) 56°58.121N, 09°14.880E, ydre E-lige kajhjørne ved Vester Bådehavn

7) 56°58.144N, 09°14.879E, knækpunkt NE for Vester Bådehavn

8) 56°58.203N, 09°15.165E, knækpunk N for Dampskibsbro

9) 56°58.288N, 09°15.654E, knækpunkt N for W-lige mole ved Muslingehavn

10) 56°58.288N, 09°15.698E, knækpunkt N for E-lige mole ved Muslingehavn

11) 56°58.269N, 09°15.699E, E-lige mole ved Muslingehavn

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Havne- og Ordensreglement for

Løgstør Havn af 10. oktober 2016)

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". Endvidere gælder
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bekendtgørelse om ¿standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne ¿med følgende tilføjelse: Havnen skal

besejles med højst 3 knob eller sikker styrefart.

For havnen gælder ¿Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne¿. Endvidere gælder

bekendtgørelsen om standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne for Østkajen på Løgstør Havn.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Muslingehavn og Østkaj - fotograferet august 2016

Opdateret: 11-1-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Løkken Læmole

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Skagerrak, Jammerbugt

57°22,4'N 9°42,1'E - kort 92

fotograferet maj 1997

Havnen

Læmolen, der administreres af Hjørring Kommune, er bygget for at

være de lokale fiskere til hjælp ved landing. Anløb kan kun

foretages med godt lokalkendskab. 

Under gunstige vejrforhold benyttes kajen på N-siden af molen

kortvarigt til losning, hvorefter bådene hales på land med ophalerspil.

Molen strækker sig 200 m mod NW og har en bredde på ca. 4,6 m.

Molehøjden ved siderne 0,8 m. Bølgeskærmen på S-siden af molen

er 2,0 m over daglig vande.

Dybder

Afhængigt af vejrforholdene finder tilsanding sted, hvorfor

dybderne langs molen er underkastet stadige forandringer.
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Fyr

På yderenden af molen et fyr, der viser hvidt blink. Rørmast.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Løver Odde Anløbs- og Bådebro

Sidste opdateringer • Tekst: 19-5-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord

55°29,9'N 9°37,3'E - kort 158

fotograferet maj 1997

Havnen

Broen, der ejes af Kolding kommune, anvendes som anløbs- og

bådebro for turistbåde i sommersæsonen.

Dybder

Dybden i indsejlingen 4-6 m, ved det 12 m lange og 6 m brede

brohoved 3,5-2,5 m og ved liggepladserne inden for brohovedet

2,2-1,5 m.

Største skibe

der kan anløbe brohovedet: Dybgang 2,5-3,5 m. Liggeplads:

Dybgang 1,5-2,2 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

SE-lige vinde kan give 1-1,5 m højvande og NW-lige vinde 1-1,5 m lavvande.

Kabler

Kabelfelt 900 m W for broen - kabler til Skærbækværket. Afmærket

på begge kyster med kabelbåker.

Ressourcer

Telefon i kioskens åbningstid.

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

Marbæk Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 12-12-2012

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord

55°49,7'N 12°03,7'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen

der er privatejet, ligger ca. 0,5 sm S for Frederikssund Havn og

består af 3 broer, som strækker sig henholdsvis ca. 145 m, 100 m

og 128 m mod W.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 12 m, bredde 3,5 m og

dybgang 1,7 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind 1,0 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

3 knob i indsejlingen og i havnen.

Afmærkning

Se plan.

Ankerplads

S for havnen.

Ressourcer

Værksted og bedding. En 13-tons mobilkran. Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 47 31 20 66

Telefax 47 38 66 20

E-post: marbaek@post11.tele.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:

En linie, der forløber ca. 10 m fra havnens yderværker.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 12-12-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Margretheholms Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 25-8-2017 - Plan 1: 25-8-2017

Beliggenhed

Sundet, Amager E-kyst

55°41,3'N 12°37,1'E - kort 134

fotograferet juli 2000

Havnen

ejes af Sejlklubben Lynetten.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 16 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

W-lig og NW-lig vind kan give indtil 0,8-1,0 m højvande og E- og

S-lig vind indtil 0,8-1,0 m lavvande.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan. Afmærkningen skal nøje respekteres.

Kabler

Se plan.

Ressourcer

Diesel og benzin fra seddelautomat. En 500-kg hydraulisk kran og

en 7,5-tons mobilkran. Bedding (6 tons). Miljøstation.

Havnekontor

Telefon 32 57 57 78 (mandag-fredag kl. 0800-1000 og 1230-1400

samt mandag og torsdag 1500-1800)

Telefax 32 54 02 23

E-post: info@lynetten.dk

Hjemmeside: www.lynetten.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 W for linjen mellem yderste E-lige hjørne af

dækmolen til inderste røde fyr.

Se i øvrigt plan

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 25-8-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Mariager Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 3-8-2011 - Plan 1: 3-8-2011

Beliggenhed

Kattegat, Mariager Fjord

56°39,2'N 9°59,0'E - kort 110

fotograferet juli 2011

Havnen

ligger i en bugt på S-siden af fjorden. Den gamle del af havnen

ejes af Mariagerfjord kommune, den nye del med bådebroerne af

Mariager Sejlklub. I den inderste del af den gamle havn findes et

lille fiskerihavnsbassin. Den øvrige del af den gamle havn anvendes

som lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Hård

NW-lig vind med hurtigt omslag til NE kan give indtil 1,4 m højvande

og hård SE-lig vind med hurtigt omslag til SW indtil 0,4 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob i havneområdet.

Afmærkning

Indløbet til bugten er afmærket med en grøn stage med

topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse.
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Båker

To båker med trekanttopbetegnelse i den E-lige del havnen leder

holdt overet (153°) gennem bugten til havnen.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

Skibe kan ankre mindst 150 m N for den grønne stage ved indsejlingsrenden.

Ressourcer

En mastekran (50 kg). Slæbested. Surfing 2 km.

Havnekontor

Telefon 97 11 30 00 (Mariagerfjord kommune)

E-post: raadhus@mariagerfjord.dk

Telefon 29 79 88 68 (Mariager Sejlklub)

Hjemmeside: www. mariagersejlklub.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: En ret linie, der er en forlængelse af matr. nr. 32 e

Mariager  bygrundes E-ligste skel. Linien rækker 126 m ud fra kystlinien.

b) Mod N: En ret linie, der strækker sig ud fra Koldbækkens udløb,

til den støder til endepunktet af linien, der afgrænser havnens

område mod W.

Særlige bestemmelser

Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling

af Mariager Fjord.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 3-8-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Marina Fjordparken, Aalborg

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Limfjorden

57°03,4'N 9°52,5'E - kort 107

fotograferet juli 2012

Havnen

ejes af den selvejende institution Aalborg Nørresundby Fritidshavne

og er under udbygning. 8 af de planlagte 9 broer er etableret.

Dybder

Dybden i den 30 m brede indsejling er 3,6 m og ved bådebroerne

3,0-2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande ved havnen er

0,3 m. W-lige vinde kan give indtil 1 m højvande og E-lige vinde

indtil 0,5 m lavvande.

Strøm

Strømforholdene ud for havnen er uregelmæssige. Strømmen kan

løbe samme vej flere dage i træk. W-lige storme giver kraftig

E-gående strøm.

Fartbegrænsning

3 knob.
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Fyr

Se plan.

Ankringsforbud

i havnen.

Ressourcer

Vand og strøm (220 V) på bådebroerne. Proviant ved campingplads

og vandrehjem. Dieselautomat ved bro 5 (vinkelbroen). En 15-tons

travelift. To mastekraner med løfteevne på henholdsvis 200 kg og

500 kg. Slæbested. Adgang til telefax. Miljøstation. Bank, frisør,

legeplads, apotek og turistbureau ca. 2,5 km.

Havnekontor

Telefon og telefax 98 10 25 75

VHF kun ved stævner.

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

Marina Minde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-11-2003 - Plan 1: 9-7-2003

Beliggenhed

Lillebælt, Flensborg Fjord, Holdnæs Snævring

54°53,8'N 9°37,2'E - kort 154

fotograferet maj 1997

Havnen

der er beliggende ca. 0,9 sm SE for Egernsund, består af 6

flydebroer og 1fast bro, som beskyttes af stenkastningsmoler. Den

N-ligste del af S-lige dækmole består af en 60 m lang flydemole.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 6 m og dybgang 4,0 m.

Vandstand

NE-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og SW-lig vind indtil 1,5

m lavvande.
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Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Fyr

der viser grønt, fast lys på S-lige dækmoles hoved.

Ankerplads

Ankerplads uden for havnen.

Ankringsforbud

Ankring N for havneindløbet forbudt.

Ressourcer

Diesel ved pier. Alle reparationer kan udføres af Skibsværft Toft i

Nybøl Nor. Her findes også kraner for både op til 60 tons samt en

1,2-tons mastekran. Værft. Slæbested. Busforbindelse og frisør 1

km. Bank og posthus 1500 m. Togforbindelse og apotek 3 km.

Havnekontor

Telefon 74 44 07 10 (kl. 0800-1200 og kl. 1400-1800)

Telefax 74 44 06 79

VHF

E-post: marma@marinaminde.com

Hjemmeside: www.marinaminde.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
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Opdateret: 9-7-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Marselisborg Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-4-2014 - Plan 1: 13-1-2016

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt

56°08,3'N 10°13,0'E - kort 127

fotograferet august 2009

Havnen

er en selvejende institution og består af Vestbassin, Yderbassin og Østbassin.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde max. 20 m, bredde 5 m og

dybgang 2,5-2,75 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. W-

og NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil

0,8 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Side 1



Fyr

Se plan.

Ankerplads

i Tangkrogen SW for havnen.

Ressourcer

El og vand på alle broer. Dieseltank ved søsætningskaj. Benzin 1,7

km. To

mastekraner (max. 500 kg). Slæbested. Adgang til telefax.

Miljøstation. Apotek, bank, frisør, turistinformation, færge- og

togforbindelse 2,5 km.

Havnekontor

Telefon og telefax 86 19 86 44 (Kl. 0900-1200)

Telefax: 86 19 87 99

E-post: mh@marselisborghavn.dk

Hjemmeside: www.marselisborghavn.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 begrænses mod søen af ydermolerne samt linierne

mellem disse tangerende ydersiderne af molehovederne.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 13-1-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Marstal Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-9-2015 - Plan 1: 16-9-2015

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Ærø E-pynt

54°51,0'N 10°31,4'E - kort 152

Havnen set fra N - fotograferet juli 2008

Havnen

der ejes af Ærø Kommune, kan anløbes gennem 3 løb:

Fra N gennem Rudkøbing Løb (3,2 m), fra W gennem Mørkedyb (3,2

m) og fra S gennem Marstal Søndre Løb (4,5 m).

Tilsanding kan forekomme i Rudkøbing Løb og Marstal Søndre Løb.

E for Ærøshale på strækningen fra midt mellem 1. og 2. bøjepar til

midt mellem 3. og 4. bøjepar er dybden 4,5 m kun til stede i en

bredde på 20 m i rendens midte. Uden for dette område aftager

dybden til ca. 4,0 m ved rendens kanter. Ca. 125 m NE for

indsejlingen ligger en fritliggende bølgebryder.

NW for Kalkovn findes 3 duc d'alber til brug for oplæggere.

Oplæggere fortøjes med kæder til 3 nedgravede cementklodser på

det læge område E for duc d'alberne samt til en stålpæl ved Kalkovn.

Dybder

Dybden i havnen er indtil 4,5 m. Ved kajerne: 3,0-4,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 115 m, bredde 25 m og dybgang

4,5 m. Havneindsejlingen er 32 m bred.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

Storm fra NE og E kan give indtil 1,2 m højvande. Storm fra SE, S

og SW kan give indtil 1,2 m lavvande.

Strøm

Med uroligt vejr kan der være  stærk strøm ved havneindløbet.

N-gående strøm sætter over mod skibsværftet. Strømmen i Marstal

Søndre Løb er som regel S-gående med S-lige til W-lige vinde med

en fart af op til 3-4 knob under ekstreme forhold og N-gående med

E-lige vinde.

Besejling

Såvel ved anduvning som ved passage af Marstal Havn S-fra skal

der holdes S og W om den fritliggende bølgebryder NE for

indsejlingen til havnen.

Et skib under indsejling til havnen ad Marstal Søndre Løb skal vente

på et skib, der er under udsejling. Skibe under indsejling bør

kontakte havnekontoret (tlf./VHF) for at sikre sig, at der ikke er

skibe under udsejling.

Skibe med dybgang over 4,2 m bør henvende sig til havnekontoret

før anløb. Alle skibe med deplacement over 300 tons bør melde

ankomst til havnekontoret. Aftale om skibspassage kan træffes

med havnekontoret.

Fartbegrænsning

Max. 5 knob. Der må ikke opbygges nævneværdig hækbølge uanset fart.

Afmærkning

Ved indsejling til løbet N-fra er udlagt en hvid stage med rød

kugletopbetegnelse. NW for Hovvig Grund er udlagt en sort/gul

stage med N-topbetegnelse. Løbet er på N- og W-siden afmærket

med grønne stager med topbetegnelse og på S- og E-siden med

røde stager med topbetegnelse.

Ved indsejlingen S-fra til Marstal Søndre Løb er udlagt en rød/hvid

spirtønde med kugletopbetegnelse. Renden er på W-siden afmærket

med grønne stager med topbetegnelse og på E-siden med røde

stager med topbetegnelse. På SE-siden af Hvinegrund er udlagt en

gul/sort stage med S-topbetegnelse.

Afmærkningen i havnen består af pæle med topbetegnelse, se i

øvrigt plan.

Båker

Marstal N Bag- og Forbåke, N for Marstal by, leder holdt overet

(254,8°) gennem den gravede rende mellem Meyers Grund og

Mandens Grund og N om Hovvig Grund til Marstal S ledelinje. 

Bagbåke: Pæl med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåke: Pæl med rød trekant med opadvendt spids.
Side 2



Marstal S Bag- og Forbåke, ved indsejlingen til havnen, leder holdt

overet i pejling (178,7°) fra Marstal N ledefyrlinie W om Hovvig

Grund og Hvinegrund til havnen. 

Bagbåke: Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåke: Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids.

Marstal Søndre Løb Bag- og Formærke, på søterritoriet NE for

havnen, leder holdt overet (319,4°) fra anduvningstønden gennem

den gravede rende.

Bagmærke: Grå gittermast på hvid rørmast.

Formærke: Grå gittermast på hvid rørmast.

Se i øvrigt plan.

Fyr

Marstal N Bag- og Forfyr leder holdt overet (254,8°) gennem den

gravede rende mellem Meyers Grund og Mandens Grund og N om

Hovvig Grund til Marstal S ledelinie. Fyrene viser rødt, fast lys. 

Marstal S Bag- og Forfyr leder holdt overet i pejling (178,7°) fra

Marstal N ledefyrlinje W om Hovvig Grund og Hvinegrund til havnen.

Fyrene viser grønt, fast lys.

Marstal Søndre Løb Bag- og Forfyr leder holdt overet (319,4°)

leder gennem Marstal Søndre Løb. Fyrene viser hvidt lys med

isofase. 

Marstal Fyr, på pieren N for havneindløbet. Vinkelfyr, der viser

hvidt, rødt og grønt lys med formørkelser. Den hvide fyrvinkel

(286,4°-290,4°) leder fra Marstal Søndre Løb fyrlinje mellem

Hestegrund og Hvinegrund til havnen eller Marstal S fyrlinje. Grå rørmast.

Se i øvrigt plan.

Kabler

Ca. 0,2 sm N for havneindsejlingen og mellem W-lige og E-lige

molehoved samt til S-enden af flydedokken. Umiddelbart S for

beddingerne er udlagt et kabel til strømforsyning af oplagte skibe.

Se plan.

Ankerplads

På reden N for Marstal N ledefyrlinje samt i Østersøen S for

anduvningstønden. Opmærksomheden henledes på kabelfeltet

Ristinge-Marstal. Kabelbåker med fyr på begge kyster.

Ankringsforbud

Se Kabler.

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
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Hjemmeside: www.danpilot.dk

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserbåd på 750 hk og 8,5 tons pæletræk er til rådighed.

Ressourcer

El ved kajerne samt alle broer i lystbådehavnen. Vand ved kajerne

samt i lystbådehavnen. Brændstof fra tankvogn ved kajerne. Flere

skibsværfter og motorfabrikker samt træskibsværft. En flydedok

med 3500 tons løfteevne, max. 115 x 15,5 m, dybgang 4,8 m samt

to reparationsværfter. To beddinger, der kan tage skibe på indtil 67

m længde, 11 m bredde, 3,6 m dybgang og 500 tons vægt, samt en

lille bedding for mindre fartøjer. To 6-tons kraner, to 4-tons kraner,

en 4,6-tons tårnkran samt en 18-tons og en 9-tons mobilkran. En

6-tons travelift i lystbådehavnen. Dykkerassistance.

Havnekontor

Telefon 63 52 63 65

Telefax 63 52 63 66

VHF kanal 71

E-post: havn@marstal.dk

Hjemmeside: www.aeroehavne.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Dette begrænses ud imod farvandet mod N af Marstal N fyrlinje,

imod E af en linje fra position 54°52'(07")N 10°31'(27")E (tidligere

Hovvig Grund Klokketønde) til sømærket på SE-ligste ende af

Hvinegrund og derfra følgende den E-lige begrænsning af Marstal

Søndre Løb til anduvningstønden og herfra til Ærøshale.

Særlige bestemmelser

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:

Ved den E-lige side af indfatningen for det N for havnemundingen

værende skibsværft er det forbudt at lægge fartøjer, både, flåder

o.lign., og fra fartøjer o.lign., der anbringes inden for bemeldte

værfts E-lige grænselinje, må der ikke række noget som helst ud

over denne.
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I øvrigt vil de bestemmelser med hensyn til værfternes trafik uden

for samme grænse, der i hvert enkelt tilfælde træffes af

havnebestyrelsen, være at følge.

Ingen ballast må tages eller henlægges på havnens grund uden

havneopsynets tilladelse og anvisning, og der må ikke graves

ballast eller tages sand, grus, tang og deslige på Ærøshale og i eller

omkring "Det lille Hav", lige så lidt som fra grundene E og S for havnemolen.

Anm. I området W for sejlrenden, der fra N fører ind i havnen, må

det påregnes, at der på strækningen fra indsejlingen til den N-lige

grænse for havnens område er rammet en del pæle til fortøjning af

både og joller samt til brug ved fiskeri.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Havnen set fra S - fotograferet juli 2008

Opdateret: 16-9-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Masnedø Gødningshavn

Sidste opdateringer • Tekst: 28-11-2012 - Plan 1: 13-4-2016

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Storstrøm, Masnedø S-pynt

54°58,6'N 11°53,6'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Flex Gødning A/S og består af en anlægsmole med

fortøjningsplads på E-siden samt af en E for denne liggende læmole.

Havnen er ikke offentlig tilgængelig.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 100 m, bredde 15 m og dybgang

5,0 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0

m lavvande under ekstreme forhold.

Strøm

Ved kraftige vindforhold er der hård NW- eller SE-gående strøm,

der gør passage af havneindløbet vanskelig.

Besejling

I havnen kan anker benyttes ved anduvning af kajplads.

Afmærkning

E-siden af grunden ved Masnedø Kalv er S-fra og N-efter afmærket

med en E-kardinalstage.

Kabler

Havnen er beliggende i kabelfeltet, der strækker sig fra

Storstrømsbroen over farvandet SW for Masnedø.

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

Masnedø Marinecenter

Sidste opdateringer • Tekst: 15-12-2017 - Plan 1: 15-12-2017

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Masnedsund, Masnedø E-kyst

54°59,7'N 11°53,4'E - kort 161

fotograferet august 1999

Anmærkning

Indtil videre etableres en ny bro øst for Masnedsundbroen.

Havnen

ejes af Masnedø Marinecenter A/S.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

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

N-lige vinde giver højvande og S-lige vinde lavvande. Storm fra

W-NE kan give indtil 1,4 m højvande og storm fra E-SW indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

Normalt skifter strømmen hver 6. time, men med storm fra E eller W

følger den vindens retning. Med kraftig E-gående strøm bør udvises

agtpågivenhed ved passage af Masnedsundbroen.

Fartbegrænsning

Manøvrefart.

Kabler

Kabelfeltet W for broen er afmærket med et sæt båker på Masnedø.

Kabelfeltet mellem broen og de E for gennemsejlingen stående duc

d'alber er afmærket med kabelbåker på Masnedø.

Ledninger

Gasledning W for broen.

Ressourcer

Værksted. Værft. En 2-tons mastekran og en 42-tons travelift.

380/230 volt. Tankanlæg med benzin og diesel. Cafeteria,

campingplads, restaurant, togforbindelse, bank, frisør, apotek og

turistbureau ca. 2-3 km.

Havnekontor

Telefon 55 35 40 00  (mandag-fredag kl. 0900-1700, lørdag kl. 0900-1200)

Telefax 55 34 01 25

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: 15-12-2017

Side 4



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

Mellerup Færgeleje

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°31,2'N 10°13,5'E - kort 111

fotograferet august 2015

Havnen

Færgelejet er kun til brug for Mellerup - Voer Færgefart, og ingen

andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte færgelejet.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 1



fotograferet august 2015

Side 2



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

Mellerup Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 8-6-2016 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°31,4'N 10°13,4'E - kort 111

fotograferet august 2015

Havnen

der ejes af medlemmerne, består af et 90 x 60 m stort bassin og

ligger på W-siden af fjorden ca. 400 m N for færgeforbindelsen

Mellerup-Voer. Til havnen fører en ca. 60 m lang og 8 m bred sejlrende.

Dybder

Dybden i renden er 2,0 m og i bassinet indtil 2,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,5 m og dybgang

1,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m.

NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige til SE-lige

vinde indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

Strømmen er max. 3 knob.

Side 1



Fartbegrænsning

2 knob.

Afmærkning

Ved yderenden af den ca. 60 m lange rende, der leder til havnen,

er udlagt en rød og en grøn ballon i perioden 1/4-15/11.

Båker

2 båker med rød trekanttopbetegnelse leder holdt overet (253,4°)

gennem renden til havnen.

Fyr

2 fyr, der viser grønt lys med isofase, er etableret på ovennævnte

båker. Fyrene lyser 4° på hver side af overetlinjen.

På N- og S-siden af indsejlingen til havnen findes på

molehovederne henholdsvis et fast grønt og et fast rødt fyr.

Kabler

er udlagt ved færgelejet S for havnen. Kablet er angivet på begge

kyster med skilt mærket Kabel.

Ankerplads

Der kan ankres ved havnen.

Ankringsforbud

Ankring er forbudt inden for en afstand af 100 m på hver side af

linien mellem kabelskiltene.

Ressourcer

En 200-kg mastekran. Slæbested.

Havnekontor

Telefon 86 44 20 59 / 20 20 58 48 (Formand Mellerup Bådelaug)

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.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



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

Melsted Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 15-6-2005

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm NE-kyst

55°12,3'N 14°59,0'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Melsted Havneforening, kan kun søges af lokalkendte

folk. Granitmolerne er 3 m brede og 1 m høje.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 7,5 m, bredde 2,5 m og dybgang

1,2 m.

Vandstand

Vinde mellem N og E giver indtil 1,0 m højvande og vind fra SW

indtil 1,0 m lavvande.

Besejling

Havnen kan besejles både dag og nat, men kun af stedkendte og

ikke med pålandsstorm.

Side 1



Afmærkning

Se plan.

Båker

Se plan.

Fyr

Se plan. Fyrene er kun tændt, hvis lokale både er på havet.

Ressourcer

Slæbested. Cafeteria, campingplads, cykeludlejning,

grillplads,legeplads, restaurant, gas, kiosk og skibsproviantering 1

km. Apotek, bad og bank 1,5 km. Miljøstation, frisør,

handicapvenlige faciliteter, vaskemaskine, turistbureau, kran,

diesel, færgeforbindelse og posthus 2 km.

Havnekontor

Telefon 56 48 53 00

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-mole og en ret linie i forlængelse af molens

yderste strækning indtil liniens skæring med fyrlinien.

b) Mod NW: Fyrlinien, regnet fra land indtil skæring med den under

a) nævnte linie.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 15-6-2005

Side 3



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

Middelfart Gammel Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-10-2017 - Plan 1: 20-10-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Snævringen

55°30,5'N 9°43,7'E - kort 158

Havnen set fra W - fotograferet august 2004

Havnen

der ejes af Middelfart Kommune, består af 3 områder: Kaj 1-4

består af et havnebassin og en mole, Kaj 5, som ligger åbent mod

Lillebælt, samt Sildemarken, umiddelbart W for havnebassinet. Her

er slæbested med kort anløbsbro og vinteropbevaringsplads.

Havnen anvendes til fiskeri samt anløb af lystbåde og mindre

erhvervsfartøjer med passagerer.

E for Middelfart Gammel Havn findes en privat lystbådehavn,

TEL-KA Marina.

Dybder

Se plan.

Opmærksomheden henledes på, at dybden på Kaj 4s E-ligste hjørne

er reduceret som følge af udskredne sten.

Største skibe

der kan besejle havnen: 

Længde 100 m og bredde 30 m

Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

E-lige og NE-lige vinde samt vindslæk efter W-lig storm kan give

indtil 1,5 m højvande. I en normal sommersæson indtil 0,6 m

højvande. W-lige og SW-lige vinde kan give indtil 1,2 m lavvande. I

en normal sommersæson indtil 0,6 m lavvande.

Besejling

Indsejling til havnebassinet må ske W-fra således, at man tæt W

for havnen står så nær ind til landgrunden, at man netop ser

ydermolens inderside. Derved kommer man inden for strømmen, der

i reglen løber W-på og ganske tæt til ydermolen, fordi den

udgående strøm i Lillebælt hyppigt giver idvande langs havnens

yderside. Med N-gående strøm må man komme N-fra og tage et

godt sving, når man løber ind i havnen. Ved besejling af kajerne må

der tages højde for strøm og fremspringet ved Ro/Ro-lejet.

Besejling af Kaj 5 bør ske W-fra. Der advares mod indsejling fra N

tværs gennem eventuelt strømskel ca. 100 m fra kaj.

Fartbegrænsning

3 knob eller sikker styrefart.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Kloakledning, se plan.

Ressourcer

Dieselolie og benzin med tankvogn (min. ca. 200 l). Et bådebyggeri

og en ophalerbedding for skibe på indtil 100 tons egenvægt. Ingen

kornelevator, men nedstyrtningsrør med en kapacitet på ca.

70-100 tons/time. Skibsproviantering 1,5 km.

Havnekontor

Middelfart Lystbådehavne

Telefon 88 88 49 10 / 20 41 92 60 (kontortid hver dag kl. 8.00-10.00)

E-post: havnen@middelfart.dk

TEL-KA Marina

Telefon 63 41 06 20

E-post: info@telkamarina.com

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
Side 2



kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af rette linjer

gennem følgende punkter:

1) 55º30,375383'N 009º44,058750'E (knækpunkt i stensætning) 

2) 55º30,541683'N 009º43,557933'E (kaj 5 / stensætning)

3) 55º30,520333'N 009º43,254917'E (245 m W for molefyr, F.G).

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

m.m. i visse danske farvande", dog med følgende tilføjelser:

Havnen anvendes til fiskeri samt anløb af lystbåde og mindre

erhvervsfartøjer med passagerer (lejrskoleskibe, lystfiskere mv.).

Fartbegrænsning: 3 knob

Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



E-lige del af havnen samt TEL-KA Marina - fotograferet august 2004

Opdateret: 20-10-2017

Side 4



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

Middelfart Havne (ADP A/S, Havn)

Sidste opdateringer • Tekst: 20-10-2017 - Plan 1: 20-10-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Snævringen

55°30,4'N 9°44,6'E - kort 158

fotograferet august 2004

Havnen

der tilhører Associated Danish Ports (ADP) A/S består af 2 kajanlæg

med en længde på henholdsvis 100 m og 52 m. 

E for ADP ligger Kappelsbjerg Lystbådebro.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 130 m.

Ledninger

Kloakledning E 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
Side 1



Lodsmødesteder er vist i søkortene.

På grund af strømforholdene bør ikke-stedkendte skibe benytte lods.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Havnekontor

Telefon 79 21 50 20

Telefax 79 21 50 24

VHF kanal 16 - 18 og 71

E-post: trafikafdelingen@adp.as.dk

Hjemmeside: www.adp-as.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: 20-10-2017

Side 3



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

Middelfart Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 15-1-2014 - Plan 1: 3-4-2013

Beliggenhed

Lillebælt, Fænø Sund, Teglgårds Bugt

55°29,5'N 9°43,7'E - kort 158

fotograferet august 2009

Havnen

der ejes af Middelfart kommune, er beliggende S for Middelfart ved

Russelbæks udløb i Teglgårds Bugt og beskyttes mod S og SW af

en ca. 550 m lang dækmole.

Dybder

Dybden i indsejlingen og ved bådebroerne er 3,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: længde 18 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NE-lige vinde og vindslæk efter SW-lige vinde kan give indtil 1,5 m

højvande (i juni-august normalt indtil 0,6 m højvande). SW-lige

vinde kan give indtil 1,2 m lavvande (i juni-august normalt indtil 0,6

m lavvande).

Fartbegrænsning

3 knob eller sikker styrefart.

Side 1



Afmærkning

Når bundgarnspæle sættes ud mod indløbet til lystbådehavnen,

placeres rødt hurtigblink på bundgarnets hovedpæl ca. 100 m W for molehovedet.

Fyr

På dækmolens hoved et fyr, der viser grønt, fast lys. Molen er belyst.

Kabler

Kabelfelt 0,75 sm W for havnen samt S for Fænø.

Ankerplads

Ankerpladser ved kysterne i Fænøsund og i Gamborg Fjord.

Ankringsforbud

i havneområdet.

Ressourcer

Sejl- og riggerværksted findes. Mastekran max. 500 kg og bådkran

max. 2000 kg. Slæbested. Dykkerassistance kan tilkaldes. Tog og

posthus 1,5 km. Apotek, bank, cykeludlejning og frisør 2 km. 7

autocamper pladser på havnen. Gratis busbilletter til centrum kan

fås på havnekontoret.

Havnekontor

Middelfart Lystbådehavne

Telefon 88 88 49 10 / 20 41 92 60 (kontortid hver dag kl. 8.00-10.00)

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 rette linjer gennem følgende punkter:

1) 55º29,520283'N 009º43,405650'E (molehoved, fyr F.G)

2) 55º29,568000'N 009º43,383000'E

3) 55º29,583000'N 009º43,488000'E

4) 55º29,537000'N 009º43,682000'E

5) 55º29,565333'N 009º43,765033'E (kyst, 290 m N for Servicekaj).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne af 8.

februar 2013) Side 2



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", dog med følgende tilføjelse:

Fartbegrænsning: 3 knob

Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 3-4-2013

Side 4



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

Middelgrunds Fort

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Sundet

55°43,2'N 12°40,0'E - kort 133

fotograferet august 2004

Havnen

der er privat ejet, må ikke anløbes uden tilladelse.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 1



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

Midskov Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Odense Fjord, Gabet

55°31,0'N 10°34,2'E - kort 115

fotograferet juli 2012

Havnen

tilhører DanPilot og er kun til brug for Lodsstation Odense.

Dybder

Dybden i havnen er 2,2 m.

Største skibe

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

Vandstand

Forskellen på middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NW-lige

vinde kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Side 1



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Mommark Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 29-1-2014 - Plan 1: 19-5-2004

Beliggenhed

Lillebælt, Als E-kyst

54°56,0'N 10°02,7'E - kort 152

fotograferet juli 2014

Anmærkning

Havnen er ombygget. Dybden i indsejlingen og havnebassinet er nu

3 m. Opdateret plan er under udarbejdelse.

Havnen

er privatejet og fungerer både som lystbådehavn og lille fiskerihavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 32 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NE-lige vinde kan give indtil 1,25 m højvande og W- til SW-lige

vinde indtil 1,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Side 1



Afmærkning

Ca. 250 m N for indsejlingen er udlagt en rød og en grøn stage med topbetegnelse.

Fyr

Se plan. På E- og W-molen findes to hvide, 9 m høje tårne

(tidligere fyrbygninger).

Ankerplads

uden for havnen ved W-lige vinde.

Ressourcer

Slip. Dykkerassistance. Proviant. Cykeludlån.

Havnekontor

Telefon 74 40 77 00 

Mobil 28 15 49 51

E-post: info@mommarkmarina.dk

Hjemmeside: www.mommarkmarina.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, mod N af en ret linie mellem indsejlingsmolernes hoveder.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 19-5-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Mosede Fiskerihavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 28-10-2009

Beliggenhed

Sundet, Køge Bugt

55°34,0'N 12°17,2'E - kort 132

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Foreningen Mosede Havn, er en fiskeri- og lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Ved langvarige S-lige og SE-lige vinde er der tilbøjelighed til tilsanding.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 24 m, bredde 5 m og dybgang

2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

Vinde mellem NE og SE kan give indtil 1,75 m højvande og vinde

mellem SW og NW 1,75 m lavvande. Side 1



Strøm

Kraftige E-lige vinde kan give en del S-gående strøm.

Fartbegrænsning

2 knob.

Fyr

Se plan. Molerne er facadebelyst.

Ledninger

Kloakledning udlagt ca. 500 m NE for havnen strækker sig ca. 700

m ud fra kysten.

Ankerplads

150-400 m E og NE for havnen.

Ressourcer

Olietank på N-molen i Fiskerihavn. Bedding for både op til 5 tons.

Dykkerklub. Adgang til telefax. Apotek, campingplads, frisør,

surfing, turistinformation, posthus og bank 2-3 km.

Havnekontor

Telefon 43 90 08 01 / 22 11 04 58 (0800-1500)

E-post: mosedehavn@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.mosedehavn.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 N: En linie i retning 270° fra N-molens N-ligste punkt til kysten.

b) Mod S: En linie i retning 300° fra W-ligste punkt på S-molen til kysten.

De øvrige grænser for søområdet dannes af havneværkerne samt

en linie mellem de ydre molehoveder.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 28-10-2009

Side 4



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

Mou Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 9-1-2013 - Plan 1: 28-9-2011

Beliggenhed

Limfjorden, Langerak

56°58,9'N 10°13,6'E - kort 106

fotograferet juli 2012

Havnen

ejes af Mou Bådelaug og består af et ca. 100 x 60 m stort bassin.

Dybder

Dybden i indsejlingen 2,5 m og i selve bassinet 2,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 4,0 m og dybgang

2,0 m.

Vandstand

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

NW-lige vinde kan give 1-2 m højvande og E-lige samt SE-lige

vinde 0,5-1 m lavvande.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Ved indsejlingen til broen er der i perioden 1/4-15/11 udlagt en rød

og en grøn stage med topbetegnelse og refleksbånd. Broerne er belyst.

Side 1



Ressourcer

Slæbested. Kran kan bestilles. Brændstof, gas, bus, frisør, kiosk,

posthus samt cafeteria og restaurant 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 21 43 35 61

E-post:  mail@mou-bro.dk

Hjemmeside: www.mou-bro.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: 28-9-2011

Side 3



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

Mullerup Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-6-2010 - Plan 1: 26-5-2010

Beliggenhed

Storebælt, Musholm Bugt

55°29,6'N 11°10,4'E - kort 141

fotograferet august 2009

Havnen

der er privatejet, består af to bassiner.

Dybder

Se plan.

Tilsanding langs S-lige molearm kan forekomme.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Fartbegrænsning

3 knob.

Ankerplads

I Musholm Havn kan der ankres i ca. 3 m vand med god holdebund.
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Ressourcer

Slæbested. Handicapvenlige faciliteter på havnen og kroen.

Havnekontor

Telefon 58 85 86 75 / 58 38 47 00

E-post: info@mulleruphavn.dk

Hjemmeside: www.mulleruphavn.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 ret linje mellem molehovederne (N-mole 55º29,628'N

11º10,317'E og S-mole 55º29,628'N 11º10,378'E).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Mullerup Havn af 6. 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:

Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende

nødvendighed, med mindre havnemyndigheden har givet særlig

tilladelse dertil.

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

Mårup Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-5-2008 - Plan 1: 5-7-2006

Beliggenhed

Kattegat, Mårup Vig, Samsø W-kyst

55°56,2'N 10°33,1'E - kort 112

fotograferet juli 2005

Havnen

ejes af Samsø kommune. En uddybet og afmærket rende fører til

dels det inderste havnebassin og dels bassinet inden for den ydre dækmole.

Den yderste SE-lige ende af midtermolen mod det inderste

havnebassin er forbeholdt læge-, præste- og rutebåd til Tunø.

Inderste havnebassin, nedenfor slæbestedet, er forbeholdt

hjemmehørende både, fortrinsvis joller.

Dybder

Se plan.

Ca. 0,1 sm S for havnen findes en pulle med 1,5 m vanddybde.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 5 m og dybgang ca.

2,6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Storm mellem NW og NE kan give indtil 0,9 m højvande og storm

mellem SW og SE indtil 0,9 m lavvande.
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Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

Med fralandsvind er der ankerplads med god holdebund i Sælvig og

Mårup Vig.

Ressourcer

Diesel. Slæbested. Postbåd til Tunø kan chartres. Frisør 3 km.

Busforbindelse 2,4 km.

Havnekontor

Telefon 86 59 12 03 (Ballen Havn) / 30 10 54 63

E-post: auhp@samsoe.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: 5-7-2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nakskov Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-2-2017 - Plan 1: 19-1-2018

Beliggenhed

Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst

54°50,0'N 11°07,2'E - kort 144

fotograferet juli 2012

Havnen

Er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lolland Kommune. Havnen

råder over kajarealer til større erhvervsskibe, men har ligeledes

faciliteter for lystfartøjer ved Havnegadekajen. Desuden har

Rosnæs Bådelaug broer for lystfartøjer bl.a. W for bådeværftet. 

En gravet rende fører gennem Nakskov Fjord ind til havnen. På

rendens første retlinede stræk ind mod Enehøje aftager rendens

bundbredde gradvist fra 100 m til 40 m. I rendens to første sving

er bundbredden op til 80 m. På de efterfølgende retlinede

strækninger og sving ind mod havnen er bundbredden 40 m.

Dybder

Dybden i den gravede rende 8,5 m og i havnen indtil 8,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 183 m, bredde 21 m og dybgang

8,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. I

ekstreme tilfælde kan storm mellem NE og E give indtil 1,5 m
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højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Den

aktuelle vandstand og historik kan aflæses på havnens hjemmeside: www.nakskovhavn.dk

Besejling

For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 20 m i

længde, som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen

mellem anduvningen NNW for Albuen og Nakskov Havn holde

lyttevagt på VHF, kanal 12, og deltage i et positionsmeldesystem.

Se Særlige bestemmelser, Sejladsregler for detaljer om

meldesystemet. 

Den gravede rende til havnen kan om natten kun besejles ved

hjælp af projektør. Gennem rendens retlinede strækninger vejleder

ledefyrene ved besejlingen.

Fartbegrænsning

I løbet mellem Nakskov Havns W-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm)

og 54°49'43''N 11°04'52''E må maskindrevne skibe ikke sejle med en

hastighed, der overstiger 5 knob.

I havnen må skibe og både ikke sejle med større fart end 5 knob.

Afmærkning

Den gravede rende er fra anduvningen NNW for Albuen til havnen

afmærket med stager på begge sider. På strækningen fra S for

Enehøje til havnen er renden desuden afmærket med røde og

grønne fyrpæle med radarreflektor.

I løbet N om Slotø er afmærkningen kun udlagt i perioden 15/4 - 15/11.

Båker

Fra NNW for Albuen til havnen leder ledebåker med orange eller

røde trekanttopbetegnelser gennem rendens retlinede strækninger.

Fyr

Fra NNW for Albuen til havnen leder ledefyr gennem rendens

retlinede strækninger.

På strækningen fra S for Enehøje til havnen leder tillige fyr på pæle

gennem renden. 

I havnen findes et fyr på pieren ved hjørnet af Vestre Kaj og

Toldbodkaj, der viser rødt blink.

Kabler

Tværs over sejlrenden i den W-lige del af havnen er udlagt 2

stærkstrømskabler, og ca. 60 m E herfor 4 stærkstrømskabler og 3

rørledninger i samme trace. Tværs over den indre del af havnen

ligger et stærkstrømskabel og en kloakledning.

Ankerplads

Mindre skibe kan ankre på Enehøje Red eller Albue Red.
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Lods

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 W for Nakskov Fjord er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover,

2) skibe med en bredde på 20 m og derover, eller

3) skibe med en længde (l.o.a.) på 130 m og derover.

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".

Bugsering

Bugserbåd med pæletræk på 5 tons.

Ressourcer

El- og vandtilslutning på hovedparten af kajerne. En del af

kajanlægget forstærket til  heavy-lift kranarbejde. Mobilkran med

16 m udlæg og fastkran med 100 tons løfteevne. Desuden findes

transportbånd m.m. til lastning af korn m.m. Reparationsfirmaer kan

tilkaldes. Bådeværft med ophalerbedding for fartøjer på indtil 20

tons egenvægt. 

I havnekontorets åbningstid sælges dieselolie fra havnens stander

på hjørnet af Toldbodkaj og Havnegadekaj. Bytning af flaskegas

400 m. Campingplads 2 km.

Havnekontor

Havnekontor

Tlf: 54 67 73 32

Vagttelefon:

24 45 82 90

Fax: 54 92 51 13

Email: havne@lolland.dk 

Åbningstider:

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00
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Fredag kl. 08.30 - 12.00

Hjemmeside: www.nakskovhavn.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: Nybro.

b) Mod W: En ret linje fra W-enden af Trælleholm

(54º49,998617'N,11º06,534767'E) mod N til W-hjørnet af havebyen

Rosnæs (54º49,848567'N,11º06,556867'E).

Se i øvrigt plan.

Nakskov Havn er omfattet af ISPS-koden om sikring af havne og skibsfart.

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 Nakskov Havn af 19. december 2014)

Sejladsregler.

I medfør af § 1, stk. 3, § 6, nr. 2 og 3, og § 32, stk. 8, i lov om

sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014,

fastsættes: 

Sejlads 

§ 1. For al sejlads i det uddybede og afmærkede løb ved og i

Nakskov Fjord finder den gældende bekendtgørelse om regler for

sejlads m.m. i visse danske farvande anvendelse. 

Meldesystem 

§ 2. På strækningen mellem anduvningen til sejlrenden mod Nakskov

Fjord og Nakskov Havn er der af sejladssikkerhedsmæssige grunde

etableret et positionsmeldesystem, hvis formål er at tilsikre, at

skibe på den nævnte strækning informeres om andre skibes

bevægelser. Herved kan modgående skibe planlægge en sikker

passage af hinanden i den snævre sejlrende, som uanset den

etablerede afmærkning kan frembyde vanskeligheder på grund af

sejlrendens skarpe drej og tilstødende områder med ringe

vanddybder. 

Stk. 2. I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter: Side 4



1) 0,6 sm NW for anduvningen til sejlrenden: 54°51,98' N 10°55,84'

E. 

2) Ved Ramsø bundfaste fyr, F.WG: 54°49,53' N 11°01,44' E. 

3) Nakskov Havn. 

§ 3. Følgende regler gælder for deltagelse i meldesystemet: 

Stk. 1. Meldesystemet omfatter alle skibe over 20 meter i længde,

som er udstyret med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over

VHF, kanal 12. 

Stk. 2. Skibe omfattet af stk. 1 skal holde lyttevagt på VHF, kanal

12, fra 10 minutter før afgang fra Nakskov Havn og under sejlads

mellem anduvningen og Nakskov Havn. 

Stk. 3. Ved passage af meldepunktet NW for anduvningen og ved

passage af meldepunktet ved Ramsø bundfaste fyr skal et skib

udsende følgende oplysninger: 

1) Skibets navn, 

2) sejlretning (indgående/udgående), 

3) position, og 

4) dybgang. 

Stk. 4. Ved afgang fra Nakskov Havn skal et skib udsende

oplysninger, der fremgår af stk. 3, nr. 1-4, samt tillige oplysning om

kajnummer. 

Stk. 5. Når et modgående skib hører en udsendelse afgivet i

overensstemmelse med stk. 3 og 4, skal det besvare udsendelsen

ved at identificere sig selv med oplysningerne, der fremgår af stk.

3, nr. 1-4, således at de to modgående skibe indbyrdes kan aftale

en sikker passage, så vidt muligt ved de etablerede vigepladser på

ruten, ved Enehøje på position 54°49,62' N 11°01,20' E eller ved

Kuddeholm på position  54°49,70' N 11°04,81' E.

Stk. 6. Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske

skibes besejling af strækningen i videst muligt omfang være

engelsk. 

Straf 

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde. 

(Uddrag af Ordensreglement for Nakskov Havn af 18. marts 2011)

Sejladsregler.

For al sejlads i Nakskov Fjord og det afmærkede løb i fjorden til

Nakskov Havn gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler

for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregel:

I løbet mellem Nakskov Havns W-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm)

og 54°49'43''N 11°04'52''E (54°49,716667'N 011°04,866667'E,

vigepladsen W for Kuddeholm) må skibe ikke sejle med større fart

end 5 knob.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
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overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende

tilføjelser og præciseringer:

Overalt i havnen må maskindrevne skibe og både ikke sejle med en

hastighed, der overstiger 5 knob. Dette gælder fra havnegrænsen

mod W (Rosnæs-Trælleholm) og til Nybro mod E, og i samtlige

bassiner m.v.

Sejlads i havnen med lystbåde skal foregå med forsigtighed og må

ikke være til gene for den øvrige trafik.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2012

fotograferet juli 2012

Opdateret: 19-1-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nappedam Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-7-2014 - Plan 1: 16-7-2014

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig

56°16,6'N 10°29,7'E - kort 112

fotograferet juli 2016

Havnen

der ejes af Nappedam Bådelaug, benyttes udelukkende som lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 18 m, bredde 6 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

NW-lige vinde kan give indtil 0,6 m højvande og SE-lige vinde indtil

0,6 m lavvande.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob eller sikker styrefart.
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Afmærkning

Rønsten, ca. 1 sm SW for havnen, er på S-siden afmærket med en

duc d'albe med rødt blinkfyr (brændetid: 1/4-15/11) og med en rød

stage med topbetegnelse.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

God ankerplads S for havnen.

Ressourcer

Slæbested. Apotek, bank, frisør, vaskemaskine, turistinformation,

købmand, posthus og 3 km. Mulighed for fyldning af dykkerflasker.

Havnekontor

Telefon 86 37 20 89, 40 57 19 30 og 24 22 22 90

VHF kanal 16 - 12 og 68

E-post: formand@nappedam.dk

Hjemmeside: www.nappedam.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 og af rette linjer gennem følgende punkter:

1) 56º16,563'N 010º29,756'E, sydøstlige molehoved,

2) 56º16,600'N 010º29,761'E, nordøstlige bådebros yderpunkt,

3) 56º16,618'N 010º29,767'E, kyst.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havnereglement for Nappedam Lystbådehavn af 18. 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".

Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende

præcisering: Fartbegrænsning inden for havnens område er 3 knob

eller sikker styrefart.
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Opdateret: 16-7-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nees Sund Færgelejer

Sidste opdateringer • Tekst: 20-5-2015 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Nees Sund

56°44,3'N 8°29,8'E - kort 108

fotograferet maj 1997

Havnen

Den faste færgefart er indstillet. Færgelejerne er kun til brug for

færgen, og ingen andre fartøjer, indbefattet lystfartøjer, må

benytte broerne.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Nekselø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 9-3-2018

Beliggenhed

Kattegat, Sejerø Bugt, Nekselø Bugt, Nekselø E-kyst

55°46,9'N 11°17,8'E - kort 128

fotograferet juli 2014

Havnen

ejes af Kalundborg Kommune og administreres af Havnsø Havn, den

består af en 195 m lang vejdæmning med et tværliggende 20 m

langt og bredt brohoved og 25 m bølgelæ. Der er færgeforbindelse

til Havnsø.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 13 m.

Vandstand

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

vind mellem N og NE kan give indtil 1,0 m højvande og hård S-lig

vind indtil 0,8 m lavvande.

Besejling

Broen kan kun besejles om dagen. Med vind fra S til NW kan broen

anløbes af fremmede lystfartøjer. Det frarådes at anløbe broen ved

frisk vind mellem NE og SE.
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Fartbegrænsning

3 knob eller sikker styrefart.

Ankerplads

findes NE for havnen.

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 af ret linje gennem nedenstående koordinater:

1) 55º46,883667'N 011º17,850183'E (Stenkastning, hoved)

2) 55º46,890300'N 011º17,878800'E (Læmolen)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Nekselø Havn af 27. april 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
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Opdateret: 9-3-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nexø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 5-6-2013 - Plan 1: 5-6-2013

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm SE-kyst

55°03,8'N 15°08,1'E - kort 189

fotograferet juli 2003

Havnen

der ejes af Nexø Havn A/S, består af:

a) En Trafikhavn forbeholdt fragtskibe, redningsskib og skibe til reparation.

b) En Fiskerihavn, der er inddelt i følgende bassiner:

Gamle Bassin forbeholdt mindre fiskerfartøjer/sommerhalvåret gæstelystbåde.

1., 2., 3., og 4. Bassin forbeholdt fiskerfartøjer.

Fortøjningspæle og fortøjningsringe er anbragt ved kajerne og

varpepæle på bølgebryderen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 78 m, bredde 21 m og dybgang

4,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er sjældent

over 0,6 m. E-lig vind giver sædvanligvis lavvande, men kan dog

efter vedvarende W-lig vind give højvande. NW-lige til N-lige vinde

og især NE-lige vinde giver højvande.
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Strøm

Pålandsstorm giver udgående strøm (NE-gående) i havneindløbet.

Strømmens hastighed kan blive indtil 1,5 knob. Strømmen løber

stærkest i området ud for indsejlingen til Trafikhavn.

Der kan være en tværgående havstrøm lige ud for indsejlingen, der

kan påvirke styringen.

Besejling

Havnen kan om dagen anduves i mærket: Venstre kant af Nexø

Kirke overet med højre kant af E-lige molehoved. Om natten

anduves i ledefyrlinien. Under pålandskuling kan havnen ikke søges

af større fartøjer.

Trafiksignal.

Når havnen er optaget, tændes på en hvid silo W for indsejlingen 3

røde, faste fyr, der er anbragt lodret over hinanden. Brændetid:

Hele døgnet, så længe havnen er spærret. Om dagen hejses tillige

en sort kugle på havnens flagstang. Se i øvrigt plan.

Fartbegrænsning

Indsejlingen og havnebassinerne skal besejles med langsom fart. Se

i øvrigt Særlige bestemmelser.

Fyr

Nexø Havn Bag- og Forfyr, leder holdt overet (232°) ind i

indsejlingen til havnen. Fyrene viser grønt, fast lys og lyser i

pejlinger fra 130° til 350°.

Bagfyret: På gavl af en bygning.

Forfyret: Grøn gittermast ved Gamle Bassin.

Nexø Havn, på NE-enden af Søndre-Mole. Rødt, fast lys. Rødt

stativ. Fyret kan i frostperioder lyse med nedsat lysstyrke.

Nexø Havn NE, på bølgebryder. Rødt blink. Rød gittermast. Fyret

kan i frostperioder lyse med nedsat lysstyrke. Se i øvrigt plan.

Ankerplads

Nexø Red er en god ankerplads.

Bugsering

Fartøj til mindre bugseringer.

Redningsstation

med motorbåd ved havnen.

Ressourcer

Diesel leveres pr. båd. Tørdok for skibe på indtil 54 m længde, 9,4

m bredde og 3,7 m dybgående.

I S-enden en skibselevator med løfteevne på 650 tons egenvægt.

Største mål på fartøjer: Længde 50 m, bredde 9,75 m og dybgang
Side 2



5,0 m.

Skibsbyggeri og oplag af tømmer og jern til skibes reparation

forefindes ved havnen. I byen findes maskin- og smedeværksteder.

Frømandsassistance kan rekvireres. Færgeforbindelse til Polen.

Campingplads og cykeludlejning 1 km. Surfing 2 km.

Havnekontor

Telefon 56 49 22 50 (mandag-torsdag kl. 0700-1530 og fredag kl. 0800-1200)

Telefax 56 49 44 97

VHF kanal 16 - 13 og 12

E-post: havn@nexo.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 Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

med nedenstående tilføjelser:

Al sejlads med hurtiggående motorbåde (speedbåde) inden for

havnens område er forbudt; dog er sejlads til og fra anløbsplads

tilladt med en fart af højst 4 knob.

Egentlig lystsejlads er forbudt inden for havnens område.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Fiskerihavnen - fotograferet juli 2003

Trafikhavnen - fotograferet juli 2003

Opdateret: 5-6-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nibe Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-7-2017 - Plan 1: 1-9-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Nibe Bredning

56°59,3'N 9°38,0'E - kort 105

fotograferet juli 2006

Havnen

består af et ca. 50 m langt NNE-SSW-gående bolværk ud mod Nibe

Bredning og et jollebassin tilhørende Aalborg kommune. På N-siden

af den kommunale havn findes en lystbådehavn, der ejes af den

selvejende institution Nibe Lystbådehavn. Jollebassinet står i

forbindelse med lystbådehavnen. Fra Nibe Bredning fører en

uddybet indsejlingsrende til havnen.

Dybder

Dybden i den 15 m brede rende er 2,5 m. Langs bolværket og indtil

30 m ud for dette er dybden 2,5 m. Dybden i lystbådehavnen er

2,0-2,5 m og i jollebassinet 1,0 m.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 20 m, bredde 5 m og dybgang 2,3 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

W-lig vind kan give indtil 0,6 m højvande og E-lig vind indtil 0,4 m lavvande.
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Strøm

Kraftig N-gående strøm i renden ved ebbe.

Fartbegrænsning

3 knob i havnen og 5 knob i den afmærkede rende.

Afmærkning

Rendens N-ende er afmærket med en rød og en grøn lystønde.

Renden er på E-siden afmærket for hver 100 m med røde pæle med

cylindertopbetegnelse og på W-siden med grønne pæle med

kegletopbetegnelse for hver 100 m. Afmærkningen er etableret i

perioden 1/4-15/11. Fra renden i retning mod den E-lige del af

Draget er der udlagt 6 rød/hvide tønder i perioden 1/4-15/11.

Fyr

Nibe Havn For- og Bagfyr, der viser rødt, fast lys, leder overet i

pejling 184,2° gennem renden til havnen. Se i øvrigt plan.

Ankerplads

N for den gravede rende.

Ressourcer

Diesel fra stander. Benzin i dunke. To mastekraner 500/300 kg.

Slæbested. Adgang til e-post. Campingplads 2 km.

Havnekontor

Telefon 98 35 30 25

VHF kanal 16 - 14

E-post: havnekontoret@nibe-havn.dk

Hjemmeside: www.nibe-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

Søområdet for Nibe Lystbådehavn begrænses af havnens ydre

værker samt det NNE-SSW-gående bolværk og uddybningsområdet

indtil 30 m fra bolværket. Mod SW grænser søområdet til

bådehavnsbassinet tilhørende Aalborg Kommune.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 1-9-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nivå Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-3-2018 - Plan 1: 23-11-2005

Beliggenhed

Sundet, Nivå Bugt

55°56,4'N 12°31,6'E - kort 131

fotograferet august 2016

Anmærkning

Indtil videre, er der rapporteret reduceret dybde på 2 m i

indsejlingen til havnen.

Havnen

ejes af Fredensborg kommune og administreres af Nivå Havn.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 2,5 m og i havnen indtil 2,5 m. Se plan.

Største skibe

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

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Vinde fra WNW kan give indtil 1,0 m højvande og vinde fra SSW

indtil 0,5 m lavvande.
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Besejling

Ca. 260 m NE for N-lige molehoved i pejling 034,2º er rapporteret

en sten, hvorover dybden er ca. 2 m.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

der viser rødt, fast lys på S-molens hoved. Rød pæl. S-molens

hoved er belyst. Se i øvrigt plan.

Ressourcer

En 350-kg o g en 1600 kg mastekran. Tømning af toilettank.

Brændstof, kiosk, posthus, apotek, bank, frisør og togforbindelse 2 km.

Havnekontor

Telefon 49 14 48 76 eller 72 56 53 05 (Åbent 15/4-14/6 og

16/8-14/4 kl. 1000-1200 samt 15/6-15/8 kl. 1400-1600)

Telefax 72 56 53 07

VHF kanal 12

E-post: nivaahavn@fredensborg.dk

Hjemmeside: www.fredensborg.dk/sw16358.asp

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: 23-11-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nordby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-8-2015 - Plan 1: 7-10-2015

Beliggenhed

Nordsøen, Grådyb, Fanø Lo, Fanø NE-kyst

55°27,0'N 8°24,5'E - kort 95

fotograferet september 2002

Havnen

ejes af Fanø kommune.

Dybder

Dybden ved middelspringtidslavvande i sejlrenden Slunden og

videre ad Fanø Lo til havnen er 2,7 m (ved middelhøjvande ca. 4,0

m). Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m og dybgang 3,6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middelspringtidslavvande er

ca. 1,3 m. SW-lige og W-lige vinde giver indtil 1,3 m højvande

(under storm indtil 2,5-3 m). NE-lige og E-lige vinde indtil 1,5 m

lavvande (under storm betydeligt mere).

Strøm

Flod- og ebbestrømmen løber langs med kajerne og er ikke til gene

for besejlingen.
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Besejling

Regler for besejling af sejlrenderne Fanø Lo og Slunden, se Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Sejlrenderne Fanø Lo og Slunden er afmærket for både dag- og

natsejlads, se kort 95.

Lods

Det tilrådes skibe med stor dybgang at benytte lods. Vedrørende

lodsbestilling og lodstvang, se under Esbjerg Havn.

Ressourcer

Campingplads, brændstof og flaskegas 1 km. Der er forbindelse med

Esbjerg ved færge og motorbåd.

Havnekontor

Telefon 76 66 06 20 (Fanø kommune)

Telefax 76 66 06 00 (Fanø kommune)

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 Pakhusbanken, som

det N-ligste, til en afgrænsning mod S, af en linie fra

Lystbådehavnens E-lige molehoved til det yderste af Svenskeren,

hvortil ordensreglement for Fanø Lystbådehavn er gældende.

Særlige bestemmelser

Regler for sejlads.

For sejlads i sejlrenderne Fanø Lo og Slunden har Søfartsstyrelsen

udstedt bekendtgørelse nr. 1035 af 14. december 1994.

§ 1. Færgesejladsen mellem Esbjerg og  Nordby finder sted gennem

Slunden sejlrende og den sydlige del af sejlrenden  Fanø Lo fra

Kremer Sand S fyrpæl til  Nordby. Sejlrenderne er at betragte som 

snævre løb, idet besejlingsforholdene gør  det vanskeligt for et

skib, der sejler i  sejlrendernes længderetning, at overholde de

almindelige vigeregler for skibe.

Stk. 2. Handelsskibe, der ønsker at anløbe Nordby havneanlæg,

skal træffe  aftale med DSB-Fanøoverfarten om benyttelse af Side 2



Slunden sejlrende med henblik  på at koordinere sejladsen.

§ 2. Fritidsfartøjer må kun benytte sejlrenden i Fanø Lo og Slunden

for direkte sejlads til og fra havneanlæggene i Nordby, og et

fritidsfartøj skal under sejladsen holde sig så nær, som det er

sikkert og  muligt, til sejlrendens ydergrænse på  fartøjets

styrbords side.

Stk. 2. Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre passagen for et skib,

som kun kan sejle sikkert i sejlrenden.

Stk. 3. Fritidsfartøjer, der er forsynet med motor, skal benytte

denne under sejladsen.

§ 3. Udgående fritidsfartøjer fra Nordby må kun passere sejlrenden

i Fanø Lo umiddelbart efter færgens ankomst til eller  afgang fra

færgelejet i Nordby.

Stk. 2. Indgående fritidsfartøjer fra den nordlige del af Fanø Lo må

kun passere  Kremer Sand S. fyrpæl umiddelbart efter  færgens

passage af fyrpælen.

Stk. 3. Når en færge og et fritidsfartøj samtidig er under anduvning

af Slunden fra Grådyb, skal fritidsfartøjet vente og lade færgen

sejle først ind i sejlrenden.

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 7-10-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Norden Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 25-3-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed

Limfjorden

57°03,2'N 9°51,9'E - kort 107

fotograferet juli 2013

Havnen

Broen, der ejes af Mølholmparken A/S, må ikke anløbes uden

forudgående tilladelse fra Aalborg Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe broen: Længde 100 m og dybgang 4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande ved broen er

ca. 0,3 m. W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige

vinde indtil 0,5 m lavvande.

Strøm

Strømmen løber overvejende enten SW eller NE.

Besejling

Den SW-lige del af kajanlægget kan ikke anløbes. Se plan.
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Fartbegrænsning

Sejlads må, inden for havnens område, foregå med højest 6 knob.

Ledninger

SW for broen er udlagt en ca. 180 m lang spildevandsledning

afmærket med båker. Se plan.

Ankringsforbud

uden foregående tilladelse fra Aalborg Havn.

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.

Havnekontor

Aalborg Havn

Telefon 99 30 15 00 (hovedlinje)

Telefon 99 30 15 20 (Havnekontor/døgnvagt)

Telefax 99 30 15 15

E-post: trafik@aalborghavn.dk

VHF kanal 16 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

se Aalborg Havn, Særlige bestemmelser.
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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

Nordhammer Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 18-6-2014 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Orø Østre Løb

55°45,4'N 11°51,0'E - kort 116

fotograferet juli 2014

Anmærkning

Havnen er blevet udvidet med en ny, E-lig dækmole. Se foto.

Plan er under udarbejdelse.

Havnen

ejes af Nordhammer Bådelaug.

Dybder

Dybden i indsejlingen er ca. 2,0 m, i det S-lige bassin 1,8 m og ved

broerne ca. 1,5-1,3 m.

Største skibe

der kan besejle molen: Længde 12,5 m, bredde 4 m og dybgang 1,6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Vinde mellem NW og N kan give indtil 1,1 m højvande og vinde

mellem SE og S indtil 1,0 m lavvande.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ved indsejlingen til havnen er udlagt en rød stage med topbetegnelse.

Fyr

På W-molens hoved et grønt fyr, Fl.G.3s, og på E-molens hoved et

rødt fyr, Fl.R.3s.

Fyrene er tændt i perioden 1/4-15/11.

Ressourcer

Kro 1,5 km. Kran 500 kg.

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

Nordjyllandsværkets Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-11-2017 - Plan 1: 30-8-2006

Beliggenhed

Limfjorden, Langerak

57°04,3'N 10°02,3'E - kort 107

fotograferet maj 1997

Havnen

er ejet af Aalborg Havn A/S og kajområderne benyttes udelukkende

til erhvervstrafik.

Dybder

Se kort 107 og plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 230 m, bredde 32 m og dybgang

9,3 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige vinde indtil

0,5 m lavvande.
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Strøm

Strømmen løber altid langs med havnens hovedkaj, men kan være

meget uregelmæssig.

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.

Afmærkning

Se kort 107.

Ledninger

Luftledning.

Fra havnen går to luftledninger til Bredhage; den frie

gennemsejlingshøjde er 49,5 m.

Spildevandsledning.

NW for kulpladsen ligger en spildevandsledning under fjorden.

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

Bugserbåde findes i Aalborg.

Havnekontor

Telefon 99 54 52 50 (kl. 0700-1500)

Telefon 99 54 56 40 (uden for normal arbejdstid)

Telefax 99 54 54 55
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VHF kanal 16 - 13 og 12

E-post: ank@elsam.com

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 af en lige linie mod fjorden i

afstanden 100 m fra kajkanten (kystlinien) langs Limfjordens

nordside. Den østlige grænse for fjordbolværket er sammenfaldende

med kølevandsindtaget østligste side. Den vestlige grænse for

fjordbolværket er sammenfaldende med østlige side af

kølevandsudløbet. Se i øvrigt plan og kort 107.

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 Nordjyllandsværkets Havn af 14.

december 2004)

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 inden for havnens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne" med følgende præciseringer og tilføjelser:

Al sejlads til og fra havneanlægget skal foregå med stor

forsigtighed. Skibet skal i god tid tilkendegive ankomst og afgang

til/fra havneanlægget ved afgivelse af en lang tone.

Sejlads ved havneanlægget med lystfartøjer skal foregå med

forsigtighed og må ikke være gene for anden trafik.

Skibe, der skal forlade havnen, forhale eller foretage anden form

for havnemanøvre, skal senest 15 minutter før melde dette til havnemyndigheden.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 30-8-2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Norsminde Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-6-2004 - Plan 1: 13-4-2005

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt

56°01,4'N 10°15,8'E - kort 112

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Fonden Norsminde Lystbådehavn. Den er beliggende ved

indsejlingen til Norsminde Fjord, er til brug for lystbåde og består af

et bassin med 3 ca. 50 m lange bådebroer. NW for bådebroerne

findes en lagune for joller.

En 23 m bred indsejlingsrende fører til havnen.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden 2,2 m og i havnen indtil 1,8 m. I lagunen

0,9 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3,75 m og dybgang

1,8 m.
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Vandstand

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

mellem NW og N kan give indtil 0,8 m højvande og vind mellem SE

og S indtil 0,8 m lavvande.

Strøm

Ind og ud af fjorden kan løbe en ret kraftig strøm (3-4 knob).

Besejling

Anduvningen af havnen sker i en smal indskæring i landgrunden

mellem Kysing Hage og Hesbjerg Grund. Kysing Hage er en

sandhage, hvorpå der findes stenrøser. Hagen er på N-siden

afmærket med en N-afmærkning; sort-gul tønde med topbetegnelse

i perioden 1/4-15/11. Hesbjerg Grund er afmærket med en grøn

spidstønde med topbetegnelse.

Skibe skal i indsejlingsrende og havn være opmærksomme på at

holde styrefart i tilfælde af kraftig strøm ind eller ud af fjorden.

Fartbegrænsning

Max. 2 knob, dog styrefart.

Afmærkning

4 røde stager, se plan.

Fyr

på molehovedet, der viser grønt, fast lys, se plan.

Ankerplads

i lagunen på W-siden af indsejlingsmolen med op til 8,0 m vand.

Ressourcer

Der er el og vand på alle broer. Dieselolie fra stander. En 250 kg

mastekran. Slæbested med traktor.

Havnekontor

Telefon 20 14 16 54

Hjemmeside: www.norsminde-havn.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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Særlige bestemmelser

For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen

til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse

danske farvande dog med nedenstående tilføjelser:

1. Den maksimale tilladte fart i havnen er 2 knob, dog styrefart.

2. Indgående både viger for udgående.

3. Ind- og udsejling gennem havneløbet skal foregå med størst

mulig agtpågivenhed fra såvel jollesejlere og roere som kajakker,

kanoer og andre fartøjer, der bruger havnen.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Nyborg Havn (Avernakke Terminalen)

Sidste opdateringer • Tekst: 28-5-2014 - Plan 1: 21-7-2017

Beliggenhed

Storebælt, Nyborg Fjord

55°17,9'N 10°47,3'E - kort 143

fotograferet juli 2010

Havnen

Terminalen, der tilhører Associated Danish Port A/S og

administreres af Nyborg Havn A/S, er anlægsplads for tankskibe.

Der kan fortøjes på alle tre sider af pierens hoved.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe terminalen: Længde 200 m og dybgang 8,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Storm mellem WNW og NE kan give indtil 1,0 m højvande og storm

mellem SSW og SE indtil 0,7 m lavvande.

Afmærkning

Se kort 143 og plan.
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Båker

Nyborg Fjord Bag- og Forbåke, E for Dyrehave Skov, leder holdt

overet (306°) SW om pynten ved Slipshavn og Lindholm Grund.

Bagbåken og forbåken: Hvide tremmebåker med rund skive på toppen.

Fyr

Slipshavn Fyr, på pynten, hvidmalet trebenet stativ med rødt

bælte. Fyret viser grønt blink og lyser i pejlinger fra 259°-180°.

Nyborg Fjord Bag- og Forfyr, E for Dyrehave Skov, leder holdt

overet (306°) SW om pynten ved Slipshavn og Lindholm Grund.

Fyrene viser hvidt lys med isofase. Fyrene lyser 90° på begge sider

af overetlinien. Fyrenes E-lige vinkel brydes og skjules flere steder

bag Slipshavn Skov, tankanlægget ved Avernakke m.v. samt

undertiden af et ved Avernakke Terminalen liggende tankskib.

Dynen, W-siden af Nyborg Fjord, duc d'albe. Rødt blink, lyser i

pejlinger fra 152,5°-005,5°.

Avernakke Hage S, W-siden af Nyborg Fjord, duc d'albe. Rødt blink,

lyser i pejlinger fra 152,5°-332,5°.

Ankerplads

S for Knudshoved i ca. 16 m vand og SW for terminalen i 6 m vand

for mindre skibe.

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 SSE for Knudshoved er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserbåd findes normalt. Kan ellers rekvireres med 8-10 timers varsel.

Ressourcer

Brændstof fra tankbil. Mobilkran fra Nyborg Havn med løfteevne på

8 tons. Maskinværksted i Nyborg. Dykker.

Havnekontor

Telefon 79 21 50 70

Telefon 79 21 50 82 (døgnvagt)

Telefax 65 31 15 80

VHF kanal 16 og 12

E-post: post@adp-as.dk
Side 2



Hjemmeside: www.adp-as.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 terminalen hørende søområde begrænses af linier gennem

følgende punkter:

1) 55º17'54.39"N 10º47'20.50"Ø

2) 55º17'49.39"N 10º47'11.63"Ø

3) 55º17'40.19"N 10º47'27.57"Ø

4) 55º17'46.50"N 10º47'38.20"Ø

5) 55º17'54.38"N 10º47'21.03"Ø

Se i øvrigt plan.

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 Nyborg Trafikhavn (Lindholm og

Avernakke Oliepier) af 29. juni 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".

Opretholdelse af orden.

For overholdelse af orden inden for havnens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne" med følgende ændringer og tilføjelser:

Ethvert fartøj, som vil afsejle fra havnen, må først forvisse sig om,

at intet skib er for indgående.

Besejling og benyttelse af faciliteter må kun ske efter aftale med

Nyborg Havn. Anløb skal anmeldes mindst 1 time i forvejen.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Nyborg Havn (Lindholm Terminalen)

Sidste opdateringer • Tekst: 23-2-2018 - Plan 1: 21-7-2017

Beliggenhed

Storebælt, Nyborg Fjord

55°17,9'N 10°48,8'E - kort 143

fotograferet juli 2010

Anmærkning

Indtil videre er afmærkningen rød stumptønde med topbetegnelse forsvundet.

Havnen

Terminalen, der tilhører Associated Danish Port A/S og

administreres af Nyborg Havn A/S, består af 2 kajer på hver 240 m

og 1 kaj på 80 m samt 3 anlægspierer à 2 x 70 m og et færgeleje.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle terminalen: Længde 230 m og dybgang 10,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Storm mellem WNW og NE kan give indtil 1,0 m højvande og storm

mellem SSW og SE indtil 0,7 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Manøvrefart.

Afmærkning

Se kort 143 og plan.

Båker

Nyborg Fjord Bag- og Forbåke, E for Dyrehave Skov, leder holdt

overet (306°) SW om pynten ved Slipshavn og Lindholm Grund. 

Bagbåken og forbåken: Hvide tremmebåker med rund skive på toppen.

Lindholm Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (058,5°) gennem

den inderste del af den afmærkede rende til Lindholm Terminalen.

Bagbåken: Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåken: Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr

Slipshavn Fyr, på pynten, hvidmalet trebenet stativ med rødt

bælte. Fyret viser grønt blink og lyser i pejlinger fra 259°-180°.

Nyborg Fjord Bag- og Forfyr, E for Dyrehave Skov, leder holdt

overet (306°) SW om pynten ved Slipshavn og Lindholm Grund.

Fyrene viser hvidt lys med isofase. Fyrene lyser 90° på begge sider

af overetlinien. Fyrenes E-lige vinkel brydes og skjules flere steder

bag Slipshavn Skov, tankanlægget ved Avernakke m.v. samt

undertiden af et ved Avernakke Terminalen liggende tankskib.

Lindholm Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (058,5°) gennem

den inderste del af den afmærkede rende til Lindholm Terminalen.

Fyrene viser rødt lys med isofase og lyser 115° på begge sider af

overetlinien. Langs båketrekanternes sider er etableret hvid

belysning (lysstofrør), som er tændt hele døgnet.

Ankerplads

Ankerplads i Nyborg Fjord W for Nyborg Fjord Ledefyrlinie, se dog

Særlige bestemmelser.

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

Hjemmeside: www.pilotage.dk

Lodsmødested SSE for Knudshoved er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".
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Bugsering

Bugserbåd kan rekvireres med ca. 8-10 timers varsel.

Ressourcer

Tre mobilkraner (1 à 45 tons, 1 à 25 tons og 1 à 8 tons). Mobilt

transportbånd (600 tons/time). Maskinværksted i Nyborg. Lindholm Servicecenter.

Havnekontor

Telefon 79 21 50 70

Telefon 79 21 50 82 (Havnevagt)

Telefax 65 31 15 80

VHF kanal 16 og 12

E-post: post@adp-as.dk

Hjemmeside: www.adp-as.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 terminalen hørende søområde begrænses af linier gennem

følgende punkter:

1) 55 18'06.61"N 10º48'18.17"Ø

2) 55º18'08.64"N 10º48'08.71"Ø

3) 55º17'42.49"N 10º48'08.46"Ø

4) 55º17'38.35"N 10º48'15.63"Ø

5) 55º17'43.86"N 10º48'54.25"Ø

Se i øvrigt plan.

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 Nyborg Trafikhavn (Lindholm og

Avernakke Oliepier) af 29. juni 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".

Opretholdelse af orden.

For overholdelse af orden inden for havnens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i
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danske erhvervshavne" med følgende ændringer og tilføjelser:

Ethvert fartøj, som vil afsejle fra havnen, må først forvisse sig om,

at intet skib er for indgående.

Besejling og benyttelse af faciliteter må kun ske efter aftale med

Nyborg Havn. Anløb skal anmeldes mindst 1 time i forvejen.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Nyborg Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 16-2-2018

Beliggenhed

Storebælt, Nyborg Fjord

55°18,4'N 10°47,6'E - kort 143

fotograferet august 2015

Anmærkning

I N-lige del af Vesterhavn er udlagt en 60 x 3,6 m lang flydebro.

Yderligere oplysninger om broen vil blive givet, når disse er

modtaget hos GST.

Havnen

der ejes af Nyborg kommune, består af Marinaen, Fiskerihavnen,

Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen. Ind til

jollebassinet i N-lige del af fiskeri- og lystbådehavnen er etableret

en kanal med klapbro. Broen er forsynet med automatisk åbning fra vandsiden.

Dybder

Se plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Storm mellem WNW og NE kan give ca. 1 m højvande og storm

mellem SSW og SE ca. 0,7 m lavvande.
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Besejling

På grund af tilsanding i området W for 8 m-området tilrådes det

med en dybgang på over 1,5 m at anløbe lystbådehavnen E om de

røde blinkfyr. Se kort 143.

Fartbegrænsning

Sejlads indenfor havnens område skal foregå med langsom fart med

maksimum   5 km/t (3 knob).

Afmærkning

Se plan.

Båker

Nyborg Fjord Bag- og Forbåke, E for Dyrehave Skov, leder holdt

overet (306°) SW om pynten ved Slipshavn og Lindholm Grund. 

Bagbåken og forbåken: Hvide tremmebåker med rund skive på toppen.

Fyr

Se indsejlingsplan i kort 143.

Nyborg Fjord Bag- og Forfyr lyser 90° på begge sider af

overetlinjen. Fyrenes E-lige vinkel brydes og skjules flere steder

bag Slipshavn Skov, tankanlægget ved Avernakke m.v. samt

undertiden af et ved Avernakke Terminalen liggende tankskib.

Kabler

Kabler til fyrene på W-siden af det uddybede område.

Ankerplads

S for Knudshoved i ca. 16 m vand og SW for Avernakke Terminalen

i 6 m vand for mindre skibe.

Bugsering

Bugserbåd kan rekvireres med ca. 8-10 timers varsel.

Ressourcer

Et smede- og maskinværksted. Svømmedykker. Tankanlæg med

benzin- og dieselstander. Bådlift med 17 tons løfteevne. To mastekraner.

Havnekontor

Telefon 63 33 79 83 (Havnefoged/vagttelefon)

Åbningstider juni - august kl. 0800-0900 og 1600-1800 (resten af

året kl. 0800-0900)

Havneleder Per Weiskvist

E-post: pew@nyborg.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

Søområdet for Nyborg Marina begrænses af en linje fra det S-ligste

punkt på statsbanepieren mellem 4. og 5. færgeleje mod S til den

S-ligste duc d'albe med rødt blink, videre 30 m mod W, derfra mod

NW til marinaens S-ligste læmoles landforbindelse ved Avernakke,

derefter følgende havnens værker mod N og højredrejende til

S-spidsen af Dampskibsmolen ("Tyrmolen"), hvorfra den

sammenfaldende med begrænsningslinjen for statsbanernes

søområde fortsætter til det SW-ligste punkt på pieren mellem 2. og

3. færgeleje og herfra til bolværket for enden af pieren mellem 4. og

5. færgeleje og langs dette til pierens S-ligste punkt.

Særlige bestemmelser

Regler for sejlads.

For sejlads indenfor havnens områder gælder den til enhver tid af

Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads

m.m. i visse danske farvande". 

Opretholdelse af orden.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Sejlads indenfor havnens område skal foregå med langsom fart med

maksimum 5 km/t (3 knob).

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 2015

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

Nykøbing Falster Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-8-2017 - Plan 1: 2-7-2014

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst

54°45,6'N 11°51,7'E - kort 163

fotograferet juli 2011

Havnen

der ejes af Guldborgsund Kommune, råder over et kajanlæg ud til

Guldborg Sund for større erhvervsskibe. N for kajanlægget findes en

lystbåde- og fiskerihavn, der administreres af Lystbådehavnen i

Nykøbing F A.m.b.a., og S for kajanlægget Søndre-Bådehavn for

joller og mindre lystbåde.

En lystbådehavn, der administreres af Toreby Sejlklub, findes i

Sundby på W-siden af sundet på S-siden af den gamle

jernbanedæmning. Endvidere findes et broanlæg, Lergravsbroen, til

fiskerfartøjer og lystfartøjer 1 km S for byen.

Dybder

Mindste dybde i sejlløbet N for Nykøbing er 6,1 m. I det ca. 5 sømil

lange, afmærkede sejlløb S for Nykøbing er konstateret dybder på

ned til 1,9 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 129 m, bredde 20 m og dybgang

5,8 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,5 m højvande, mens storm

mellem SE og SW kan give indtil 0,6-0,8 m lavvande.

Strøm

Storm mellem NW og NE giver S-gående strøm og storm mellem SE

og SW giver N-gående strøm.

Besejling

Løbet gennem Guldborg Sund N for Nykøbing er godt afmærket,

men smalt og bugtet. Særligt E for Hjelms Nakke, hvor

Guldborgsundtunnellen går under sundet og Hjelms Rende er

gravet, indsnævres løbet betydeligt.

På grund af det bugtede løb og den hårde strøm, der i uroligt vejr

kan løbe i de snævre dele af løbet, frarådes det større skibe at

besejle dette farvand uden lods, medmindre man er lokalt kendt.    

  

Løbet gennem Guldborg Sund S for Nykøbing er afmærket, men

endnu smallere og mere bugtet end N for byen. Kun korte og

veldrejende skibe kan gå igennem uden fare for at slå skruen i

stykker på de tæt ved løbets sider liggende sten. Løbet benyttes

således fortrinsvis af lystbåde.

Fartbegrænsning

Ved havnen og i den gravede Hjelms Rende må farten ikke

overstige 5 knob.

Afmærkning

Se kort 163 og plan.

Afmærkningen af løbene fra Guldborg til Stegens Odde flyttes efter dybdeforholdene.

Kabler

På begge sider af Kong Frederik IX's Bro findes undersøiske kabler.

Kabler i det N-lige farvand: Over sundet ved Pandebjerg, ved

Hjelms Nakke og ved Grimmers Nakke. Kabler i det S-lige farvand:

Over sundet ved Hasselø Plantage samt fra Flatø til Hasselø.

Ankringsforbud

Det er forbudt at ankre i sejlrenderne, medmindre det er bydende nødvendigt.

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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Lodsmødestedet ved Skellerev E for Femø er vist i søkortene.

Større skibe bør 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

Under isperioder findes isbryder. Bugserassistance er ikke

påkrævet. Mindre bugserbåd findes.

Ressourcer

Flere maskinfabrikker, hvorfra stålskibe og maskiner kan repareres,

findes i byen. Dykker på havnen. En 32-tons og en 40-tons

mobilkran, samt to lastebånd, hver med en kapacitet på 350 tons/time.

Havnekontor

Guldborgsund Havne, Erhvervshavn

Telefon 54 85 05 63 (døgnvagt. Kontoret er bemandet man ¿ tors

08 ¿ 16 og fre 08 ¿ 12) 

Telefax 54 82 05 64

E-post: havnen@guldborgsund.dk

Hjemmeside: www.guldborgsundhavne.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, tværs på sejlløbet, gennem havnepladsens

N-ligste punkt.

b) Mod E: Landgrænserne.

c) Mod S: En ret linie, tværs på sejlløbet, gennem et punkt

beliggende 50 m S for Lergravsbroen.

d) Mod W: En brudt linie 100 m W for havnens yderste kajer samt

videre mod S af en ret linie 100 m W for linien gennem dækmolen

ved Søndre-Bådehavn og dækmolen ved Lergravsbroen.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Lystbådehavnen i Nykøbing Falster

af 8. februar 2005)
Side 3



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 lystbådehavnen gælder "Standardreglement for overholdelse af

orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelser:

Højest tilladte fart i havnen er 3 knob.

Sejlads med vandscootere og tilsvarende er ikke tilladt.

Det påhviler enhver i sejl- og motorbåde at tage behørigt hensyn

til roklubbens- og juniorafdelingens søværts aktiviteter. Især skal

opmærksomheden henledes på robådes og optimistjollers

begrænsede manøvreringsevne.

(Uddrag af Ordensreglement for Toreby Sejlklub af 21. marts 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 lystbådehavnen gælder "Standardreglement for overholdelse af

orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelse:

Maksimale fart i havnen og indsejlingen er 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Lystbåde- og fiskerihavnen N for kajen ud til sundet - fotograferet juli 2006

Lergravsbroen - fotograferet juli 2006

Lystbådehavn i Sundby - fotograferet juli 2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nykøbing Mors Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-6-2017 - Plan 1: 23-3-2018

Beliggenhed

Limfjorden, Salling Sund, Nykøbing Bugt

56°47,6'N 8°52,0'E - kort 109

fotograferet september 2007

Havnen

består af Nordhavn, Gl. Lystbådehavn, Fiskerihavn og Sønderhavn,

der ejes af Morsø kommune.

Mors Lystbådehavn, beliggende på indersiden af den S-lige

dækmole og i den tidligere færgehavn, ejes af foreningen MorsHavn.dk.

En gravet rende fører til havnen.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden 4,5 m. Dybden i havnen, se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 125 m, bredde 30 m og dybgang

4,3 m.

Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel. W-, SW- og NW-lige vinde kan give

indtil 1,75 m højvande og E-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob i indsejlingen til havnen. Skilt på S-molens hoved. For

at undgå at sætte hækbølger ind i havnen skal farten mindskes i
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god tid før passage af læmolen.

Afmærkning

Den gravede rende er på E-siden afmærket med en gul/sort/gul

spirtønde med W-topbetegnelse samt grønne tønder. W-siden er

afmærket med røde tønder.

Fyr

Nykøbing E Ledefyr NE for Nordhavn. 2 fyr, der viser rødt isofase

lys, leder, holdt overet i pejling 345°, gennem den yderste del af

den gravede rende til havnen.

Nykøbing W Ledefyr N for det N-lige havnebassin. 2 fyr, der viser

grønt fast lys, leder, holdt overet i pejling 323,6°, gennem den

inderste del af den gravede rende til havnen.

Indsejlingens S-lige molehoved er facadebelyst.

Ankerplads

uden for havnen og sejlrenden.

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.

Ressourcer

El og vand vedkajer og pontonbroer. Diesel til erhvervs- og

lystfartøjer. En 18-tons og en 12-tons mobilkran. Dykkerassistance

kan fås.
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Havnekontor

Mobil 23 32 35 33 (Havnefoged)

Telefon 99 70 67 02 (Morsø Kommune (i dagtimerne fra kl. 7-15))

Mobil 23 41 17 50 (Kranfører)

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 Nykøbing Mors Havn hørende søområde begrænses af en linie

mellem yderenden af havnens ydermoler.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for Mors Lystbådehavn af 7. december 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:

Ved sejlads inden for Mors Lystbådehavns område må farten ikke

overstige 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 23-3-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nykøbing Sjælland Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-8-2016 - Plan 1: 9-12-2009

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Nykøbing Bugt

55°54,8'N 11°40,3'E - kort 116

fotograferet september 2007

Anmærkning

Indtil videre findes der indenfor en afstand af ca. 10 m fra S-lige

molehoved dybder ned til 1,5 m. Områdets udstrækning er markeret

med en rød blåser umiddelbart SE for molehovedet

Havnen

der ejes af Odsherred kommune, består fra E mod W af den gamle

havn, den nye havn og lystbådehavnen. Lystbåde kan anløbe såvel

den gamle og nye havn som lystbådehavnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 10 m og dybgang

2,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig

og NW-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande og S-lig og SE-lig

storm indtil 1,0 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

i bugten ud for havnen mod W.

Ankringsforbud

Overalt i lystbådehavnen er der langs pælene udlagt luftslanger (issikringsanlæg).

Ressourcer

Diesel. Benzin 1 km. Slæbested. En 500-kg og en 15-tons

mastekran. Flaskegas og proviant 500 m. Grovsejlmager.

Havnekontor

Telefon 59 91 00 77 (1/3-30/11 hverdage kl. 1200-1300,

derudover efter aftale)

Telefax 59 91 00 77 

E-post: cas@nrk.dk

Hjemmeside: www.isefjorden.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, foruden havnens værker, det areal af

søterritoriet, der opstår ved forlængelse af E-molen ud for den

gamle havn til skæring ved en forlængelse af S-molen ud for den

nye havn.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af ordensregler af 20. februar 2004 for Nykøbing og Rørvig 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 Side 2



overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre

fiskerihavne" med følgende præciseringer og tilføjelser:

Sejlads i havnen skal foregå med sikker fart, max. 3 knob.

Indgående skibe skal vente på udgående skibe.

Ankring inden for havnens område er forbudt.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet september 2007

Opdateret: 9-12-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nyord Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-5-2015 - Plan 1: 9-6-2017

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Bøgestrøm, Nyord S-kyst

55°02,4'N 12°11,6'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Foreningen Nyord Havn og består af et enkelt bassin.

En gravet rende fører til havnen.

Dybder

Dybden i indsejlingen 2,2 m og i bassinet indtil 2,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 6 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille.

NW-NE-lige vinde giver indtil 0,6 m højvande og SE-lige vinde indtil

0,5 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Max. 5 knob (efter forholdene).

Fyr

Fyr, der viser rødt, fast lys, på W-molens hoved.

Ankerplads

ved havnen.

Ressourcer

Dieselolie fra tank. En 500-kg kran. Slæbested.

Havnekontor

Telefon 20 89 45 90 (kl. 1900-2000).

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 samt indsejlingsrenden indtil 30 m fra bolværket.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 9-6-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nysted Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Østersøen, Lolland S-kyst

54°39,8'N 11°43,7'E - kort 197

fotograferet juli 2001

Havnen

ejes af Guldborgsund Kommune. Til havnen fører en ca. 20 m bred,

gravet rende. I indsejlingen og i havnen findes 2 fortøjningspæle.

Dybder

Dybden i havnen indtil 3,5 m, i den gravede rende 3,5 m, i løbet E

for den gravede rende min. 3,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 80 m.

Vandstand

NE-lig storm kan give ca. 1,2 m højvande og NW-lig storm 1,2 m lavvande.

Strøm

Regelmæssig strøm forekommer ikke, men E-lige vinde kan give

indgående og W-lige udgående strøm.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Et bugtet løb fører mellem pullerne E for den gravede rende til
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Nysted Havn. Løbets begyndelse er mellem Flinthorne Rev og Pollen

ved E-mærket, der afmærker E-enden af Pollen. Herfra fortsættes

NW-over i løbet mellem den røde og grønne tønde, der afmærker

henholdsvis NE-siden af Jonsgrund og 2,7 m-pullen W for Lille

Skåneholm. Fra tønderne fortsættes NNW-over i løbet E om Mads

Pulle, der er afmærket med et N-mærke. Efter passage af N-mærket

fortsættes W-over i løbet N om Mads Pulle og videre mellem den

røde og grønne tønde S for Knollen. Efter passage af den grønne

tønde fortsættes NW-over i løbet indtil den gravede rende over

Rødstens Revle.

Fartbegrænsning

Sejlrenden frem til Nysted Havn må fra Skanse Bro og frem til en

linje mellem Kruses Mole/duc d¿albe besejles med 5 knob og N for

denne linje må havneområdet besejles med maksimum 3 knob eller

sikker styrefart.

Afmærkning

Ved den gravede rendes begyndelse og ved rendens drej er på

N-siden udlagt henholdsvis 2 og 1 grønne tønder med

topbetegnelse og på S-siden henholdsvis 2 og 1 røde tønder med

topbetegnelse. Herudover er renden afmærket med grønne og røde

stager med topbetegnelse.

Ankerplads

findes W for Rødstens Revle (4 m dybde, blød bund med tang).

Efter passage mellem tønderne ved den gravede rendes begyndelse

ankres der umiddelbart S for renden (i mærket Nysted Kirke overet

med S-enden af vejen, som leder N-på til Nysted, fra en position

0,2 sm SE af fyret på Skansehage).

Ressourcer

El ved kaj og broer. Reparatør og dykker kan tilkaldes. Bytning af

flaskegas 1 km. Campingplads 1,2 km.

Havnekontor

Telefon 54 87 12 73

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Det havnen hørende søområde er begrænset af rette linjer gennem

nedenstående koordinater.
Side 2



1) 54°39,25'N 011°43,70'E, kyst, Skansehage

2) 54°39,24'N 011°43,58'E, knækpunkt 100 m W for Skansehage

3) 54°39,80'N 011°43,59'E, knækpunkt Kalveholm E

4) 54°39,95'N 011°43,56'E, Ålholm Sluse.

Se i øvrigt kort 163.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havnereglement for Nysted Havn 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:

Sejlrenden frem til Nysted Havn må fra Skanse Bro og frem til en

linje mellem Kruses Mole/duc d¿albe besejles med 5 knob og N for

denne linje må havneområdet besejles med maksimum 3 knob eller

sikker styrefart.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Nysted Kalkværks Ladebro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Østersøen, Lolland S-kyst

54°39,4'N 11°43,9'E - kort 197

Havnen

Broen, der ejes af Guldborgsund Kommune, er en ca. 11 x 9 m

T-formet træbro beliggende for enden af en ca. 60 m lang dæmning.

Advarsel

Broen kan indtil videre ikke anløbes, da den er ødelagt og under reparation.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Næstved Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal

55°13,6'N 11°45,4'E - kort 164

fotograferet juli 2001

Havnen

er en kommunal selvstyrehavn ejet af Næstved Kommune. Havnen

består af en række bassiner, der i retning fra NE til SW er følgende:

Vestre Havnebassin, Svajebassin og Søndre Havnebassin.

En 4,5 sm lang, gravet sejlrende med bundbredde 20 m fører

gennem Karrebæksminde Havn og Karrebæk Fjord; videre gennem

en kanal, hvor bundbredden er 16 m, til Næstved.

Dybder

Dybden i renden er 6,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen er med max. længde 119 m: Max. bredde

14,40 m ved dybgang 4,80 m og max. dybgang 5,60 m ved bredde

12,20 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

NW-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og SE-lige vinde indtil

0,5 m lavvande.
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Strøm

i Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord, se under

Karrebæksminde Havn.

I Næstved Havn og den gravede kanal er der altid udgående strøm

0,1-0,5 knob.

Besejling

se under Karrebæksminde Havn.

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.

Fartbegrænsning

I løbet fra dækmolerne gennem Karrebæksmindebroen til Karrebæk

Fjord samt fra Ydernæs gennem kanalen til Næstved må skibe kun

sejle med den for bevarelse af manøvreevnen nødvendige fart.

I det afmærkede løb gennem Karrebæk Fjord må skibe ikke sejle

med større fart end 6 knob.

Afmærkning

af sejlrenden gennem Karrebæk Fjord, se kort 164.

Båker

Stenbæksholm Bag- og Forbåke leder holdt overet (042,8°) gennem

sejlrenden fra Karrebæksminde til en kurve i sejlrenden ca. 1500 m

før kanalmundingen.

Bagbåken: SW for Stenbæksholm. Grå mast med rød trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: Tæt N for kurven. Grå mast med rød trekant med

opadvendt spids.

Karrebæk Mølle og Forbåke leder holdt overet (243,7°) fra kurven i

sejlrenden og videre gennem sejlrenden til kanalmundingen.

Karrebæk Mølle: Gammel vindmølle med vinger N for Karrebæk By.

Forbåken: Tæt W for kurven. Grå mast med rød diamant.

Fyr

Stenbæksholm Bag- og Forfyr viser rødt lys med isofase. Fyrene

lyser synkront og leder holdt overet (042,8°) gennem sejlrenden

fra Karrebæksminde til en kurve i sejlrenden ca. 1500 m før kanalmundingen.

Bagfyr i Karrebæk Mølle og Karrebæk Forfyr viser rødt lys med

isofase. Fyrene lyser synkront og leder holdt overet (243,7°) fra

kurven i sejlrenden og videre gennem sejlrenden til kanalmundingen.

Fyrbelysning på Karrebæksmindebroen og Næstved Svingbro, se

broplaner i kort 164.
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Kabler

Under kanalen er ført 5 elkabler alle 1 m under fast bund, se kort 164.

Ledninger

Under kanalen er ført 1 spildevandsledning og 2 gasledninger, se

kort 164.Tværs over N-lige del af Søndre Havnebassin i Næstved er

endvidere nedgravet 1 fjernvarmeledning, se plan.

Over kanalen er ført en højspændingsledning med en fri

gennemsejlingshøjde på 33 m, se kort 164.

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.

Brug af slæbebåd ved passage af Karrebæksmindebroen og ved svaj

i Næstved Havn sker efter samråd med lods eller havnekontor.

Ressourcer

Havnen kan håndtere alle typer skibsaffald, olie, spildevand, etc.

To hydrauliske lossemaskiner.

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.
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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 vandområde er mod SW afgrænset af en

linie i forlængelse af den SW-lige kystlinie på Ydernæs tværs over

kanalen samt af en linie tværs over indsejlingen til Næstved Kanalhavn.

Særlige bestemmelser

Sejladsregler for Næstved 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

manøvreevnen nødvendige fart.

Erhvervsskibe skal i god tid før afgang fra Næstved Havn til

havnekontoret anmelde nøjagtigt klokkeslæt for afgang.

Sejladsregler for sejlløbet til Næstved Havn (Karrebæk Fjord m.m.).

For al sejlads i det afmærkede løb fra havneområdet i

Karrebæksminde gennem Karrebæk Fjord og den gravede rende til

Næstved Havn gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler

for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:

a. Det afmærkede løb fra havneområdet i Karrebæksminde gennem

Karrebæk Fjord og den gravede rende til Næstved Havn anses for

at være et snævert løb.

b. I det afmærkede løb gennem Karrebæk Fjord må skibe ikke sejle

med større fart end 6 knob. I løbet fra dækmolerne gennem

Karrebæksmindebroen til Karrebæk Fjord samt fra Ydernæs gennem

kanalen til Næstved må skibe kun sejle med den for bevarelse af

manøvreevnen nødvendige fart.

c. I det afmærkede løb fra havneområdet i Karrebæksminde 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.

d. I det afmærkede løb fra havneområdet i Karrebæksminde gennem

Karrebæk Fjord og den gravede rende til Næstved Havn er badning,

windsurfing og vandskiløb forbudt. Når tankskibe besejler løbet, kan

andre skibe tilbageholdes, således at passage i løbet undgås.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:

Det er forbudt uden særlig tilladelse at henlægge fartøjer noget

sted i havneområdet. Side 4



Badning, windsurfing, vandskiløb og brug af vandscootere inden for

havnens område er forbudt.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 5



fotograferet juli 2001

Opdateret: 22-8-2012 Side 6



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

Næstved Kanalhavn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-8-2014 - Plan 1: 6-8-2014

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal

55°12,5'N 11°42,9'E - kort 164

fotograferet august 2016

Havnen

der ejes af Næstved Sejlklub, består af et ca. 100 m langt bassin.

Sejladsen til havnen sker ad den gravede kanal til Næstved.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 4 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

Fartbegrænsning

Styrefart.

Afmærkning

Se plan.

Side 1



Ankringsforbud

overalt i havnen.

Ressourcer

El og vand på alle broer. Dykkerassistance kan rekvireres.

Havnekontor

Telefon 55 72 38 91 (klubhuset, torsdag kl. 1630-1730)

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 tværs over indsejlingen

mellem stagerne.

1) 55º12,510'N 011º42,835'E (Grøn stage)

2) 55º12,514'N 011º42,844'E (Rød stage).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Næstved Sejlklub (Næstved

Kanalhavn) 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:

1) Ved udsejling fra Næstved Kanalhavn, skal der tages specielt

hensyn til trafikken på Kanalen til Næstved Havn. Særligt hensyn

skal der tages til trafikken fra Næstved, da oversigten kun er ca.

200 m. 

2) Ved indsejling til Næstved Kanalhavn, må der højest sejles med

styrefart. 

3) Ved sejlads på Kanalen til/fra Næstved Havn gælder reglerne for

Næstved Havn m.v.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 6-8-2014

Side 4



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

Nørre Uttrup Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 27-8-2014 - Plan 1: 27-8-2014

Beliggenhed

Limfjorden

57°04,2'N 9°57,4'E - kort 107

fotograferet juli 2006

Havnen

der ejes af Sundby-Hvorup Sejlklub, er beliggende i en lagune E for

Nørre Uttrup.

Dybder

Se plan.

I perioden 15/11-1/4 kan der forekomme tilsanding.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 15 m, bredde 5 m og dybgang 1,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige vinde indtil

0,6 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob i renden og havnen.

Side 1



Afmærkning

Ved yderenden af renden er udlagt en rød/hvid spirtønde med rød

kugletopbetegnelse. På rendens N-side er udlagt 6 grønne stager

med topbetegnelse og på rendens S-side 6 røde stager med

topbetegnelse. 

I bassinet umiddelbart S for forbåken er udlagt en grøn stage med

topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse.

Afmærkningen er udlagt i perioden 1/4-15/11.

Båker

2 båker forsynet med hvide trekanter med rød kant leder overet i

pejling 315° gennem den meget smalle rende til havnen.

Ressourcer

El og vand på broerne. Ophalerbedding og slæbested samt mastekran.

Miljøstation og apotek 3 km. Restaurant 2 km. Brændstof, bytning

af flaskegas og proviant 700 m.

Havnekontor

Telefon 98 19 04 43 (klubhus)

Hjemmeside: www.shs-sejlklub.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 tværs over indsejlingen, ca.

75 m SE for forbåken (RW). 

1) 57°04,196'N 009°57,567'E (N-side af indsejling)

2) 57°04,185'N 009°57,560'E (S-side af indsejling).

Se i øvrigt plan

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havne- og ordensreglement for Nørre Uttrup

Lystbådehavn af 8. august 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:
Side 2



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.

Sejlads i renden skal ske i overensstemmelse med Søfartsstyrelsen

fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske

farvande", kapitel 3, § 11 stk. 1. Ved et løb, der er så snævert, at

to modgående skibe ikke uden fare kan passere hinanden, skal det

skib, der er for indgående, vente. 

Og kapitel 4, § 12. For kunstigt vedligeholdte løb og i deres

umiddelbare nærhed fastsættes desuden følgende regler: 

Maskindrevne skibe skal under fornøden hensyntagen til sikker

navigering afpasse farten således, at løbet ikke beskadiges. Hvor

særlige forhold gør sig gældende kan der ved reglement for

vedkommende løb være fastsat en maksimumsfart. Her 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 27-8-2014

Side 4



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

Nørrekås Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-2-2013 - Plan 1: 20-2-2013

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm W-kyst

55°06,3'N 14°41,6'E - kort 189

fotograferet juli 2012

Havnen

der ejes af Bornholms Regionskommune, består af Yderhavn,

Inderhavn og Gamle Havn.

Gennemsejlingsåbningerne til de to bassiner i Gamle Havn er 6 m brede.

Dybder

Dybden ved broerne i yderhavnen er fra 3,0 m til 0,5 m, i de to

bassiner i den gamle havn er dybden indtil 2,0 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m. Større skibe henvises til

Rønne Havn.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NE-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og SW-lig storm indtil

1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

Se Særlige bestemmelser.

Side 1



Fyr

Nørrekås Vinkelfyr ca. 500 m NE for havnen. Se i øvrigt plan.

Ressourcer

El og vand på de fleste broer. Dykkerassistance. Apotek 800 m,

Værft og posthus 1 km. Campingplads 1,5 km. Skibsproviantering

ca. 3 km.

Havnekontor

Telefon 56 92 23 20 kl. 0900-1000 og 1600-1700

Telefax 56 91 11 00

VHF kanal 12 (Rønne Havn)

E-post: yachtroenne@mail.dk

Hjemmeside: www.brk.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 værker

samt en ret linje fra bølgebryderens N-ligste punkt (55º06,395'N

014º41,670'E) til kysten ud for Nørrekås Fyr 55º06,417'N 014º41,962'E).

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Nørrekås

Lystbådehavn 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 præciseringer:

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: 20-2-2013

Side 4



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

Nørresand Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 8-1-2014 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm NE-kyst

55°12,9'N 14°58,0'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen

består af Yderhavn og Inderhavn.

Dybder

Dybden i indsejlingen og i selve havnen er 3,6 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 35 m, bredde ca. 10 m og

dybgang ca. 3,0 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.

Strøm

Strømmen følger som regel vinden.

Side 1



Besejling

Havnen må kun besejles i lyst og sigtbart vejr. Alternativ havn er

Gudhjem eller Tejn.

Fartbegrænsning

Se Særlige bestemmelser.

Ressourcer

Diesel. Campingplads 900 m.

Havnekontor

Telefon 56 48 53 32 / 20 21 56 60 (kl. 0800-1600)

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°12,931'N 014°57,910'E) til (55°12,884'N

014°57,959'E). Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Nørresand 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



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 13-7-2016

Side 4



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

Nørresundby Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-5-2017 - Plan 1: 20-10-2004

Beliggenhed

Limfjorden

57°03,4'N 9°55,2'E - kort 107

fotograferet juli 2013

Havnen

ejes af Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

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 0,4 m.

W-lige vinde giver indtil 1 m højvande og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Strøm

E-gående strøm i indsejlingen kun 25 m fra Vejbroen over

Limfjorden. Stærk strøm (3-4 knob) kan forekomme.

Besejling

Havnen kan besejles både dag og nat. Se dog Særlige

bestemmelser under Aalborg Havn.

Side 1



Fartbegrænsning

3 knob.

Ressourcer

Slæbested. Mastekran. Værksted, tog og turistbureau 2 km.

Havnekontor

Telefon 98 17 60 17

E-post: nsshavn@get2net.dk

Hjemmeside: www.nsshavn.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: 20-10-2004

Side 3



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

Odden Færgehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed

Kattegat, Sejerø Bugt, Sjællands Odde S-kyst

55°58,4'N 11°18,0'E - kort 128

fotograferet maj 1997

Havnen

er kun til brug for færgefarten Sjællands Odde-Ebeltoft, og ingen

andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

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

Odden Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 5-3-2014

Beliggenhed

Kattegat, Hesselø Bugt, Sjællands Odde N-kyst

55°58,3'N 11°22,2'E - kort 128

fotograferet august 2009

Anmærkning

Indtil videre er dybder på 1 m rapporteret i den S-lige del af

indsejlingen til havnen.

Havnen

ejes af Odsherred Kommune og består af en forhavn og en inderhavn.

Dybder

Se plan.

På grund af tilsanding kan dybderne variere ca. 0,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m og dybgang 3,0-3,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m.

N-lig og NW-lig kuling kan give indtil 1,2 m højvande og E-lig og

S-lig kuling indtil 1,0 m lavvande.

Side 1



Besejling

Tilsanding kan forekomme om efteråret og derved gøre besejling af

havnen vanskelig for større skibe.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Diesel og olie. Maskinværksted og bådebyggeri samt bedding til

langkølede både op til 50 tons. Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 59 32 63 23 (kl. 0730-0830) / 51 35 74 04

Telefax 59 32 63 33

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: 5-3-2014

Side 3



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

Oddesund Nord Lystbåde- og Fiskerihavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-2-2018 - Plan 1: 27-1-2016

Beliggenhed

Limfjorden, Oddesund, Odby Bugt

56°35,0'N 8°33,0'E - kort 108

fotograferet august 2016

Anmærkning

Indtil videre vil der i dagtimerne lejlighedsvis være udlagt dele af

opdrætsanlæg i området E for havnen. Opdrætsanlægget er

afmærket med 

2 gule blåser og 2 gule stage med krydstopbetegnelse.

Havnen

der ejes af Struer Kommune, består af et ca. 130 m langt og ca.

70 m bredt bassin beskyttet af en ca. 170 m lang N-mole og en ca.

60 m lang E-mole. Bådebro langs indersiden af N-molen.

Havneindløbet beskyttes af en flydende bølgebryder.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 3,5 m, i yderhavnen 3,0 m og i

inderhavnen 2,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 25 m og dybgang 3,0 m.

Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lig kuling kan give indtil 1,0 m højvande og alle E-lige vinde

indtil 1,0 m lavvande. Langvarig vind fra W med hurtig omskift til E

giver særlig høj vandstand og langvarig vind fra E særlig lav vandstand.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Kabler

Ca. 200 m SE for indsejlingen findes et kabelfelt.

Ankerplads

NW for havnen.

Ressourcer

Diesel. El 220 V og vand ved alle kajer.

Havnekontor

Telefon 25 40 67 70

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 linie mellem

yderenderne af havnens ydermoler.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 27-1-2016

Side 4



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

Odense Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 22-6-2016

Beliggenhed

Kattegat, Odense Kanal

55°24,6'N 10°22,6'E - kort 115

fotograferet juli 2012

Anmærkning

Indtil videre, er Roholm vinkelfyret Oc.WRG.5s. slukket.

Havnen

er en kommunal selvstyrehavn. Den deler sig mod S i Bassin 1

(E-lige), Bassin 2 (mellemste) og Bassin 3 (W-lige).

I havnens S-lige del findes Odense Kommunale Havn bestående af

kaj 12-19 og 27-29 samt kanalerne, der forbinder Bassin 1 og 2.

I havnens N-lige del findes 200 m bolværk og lossebro ved H. J.

Hansen Skibsophugning samt 420 m bolværk ved Fynsværket.

Ved Lindø ca. 3 sm S for Gabet er der etableret 280 m kaj. Se

Lindø Terminalen.

Bådehavne:

I Bassin 2, S-enden, samt Gl. Havnekaj (kaj 18-20) findes pladser

og faciliteter for lystbåde.

Ved Kanalvej ud for svajebassinet findes en lystbådebro.

Endvidere findes der ca. 1 km N for toldboden en havn for

motorbåde. Indsejlingen til denne er delvis overdækket.

Indsejlingens bredde er 4,8 m og afstanden fra daglig vandstand til

overdækningens underkant ca. 4 m. Dybden i havnens E-lige del er

2,5 m og i den øvrige del 2,0 m.

Sejlløbets bredde: Side 1



Bredden er i kanalen på lige strækninger ca. 60 m foroven og 35 m i

bunden og i krumninger henholdsvis ca. 70 m og mindst 35 m. Der

er vigepladser for mindre skibe ved Nisted og ved N-enden af

kanalen. Bundbredden i det gravede løb gennem fjorden er minimum

50 m, og der er adskillige naturlige vigepladser.

Dybder

Dybden fra Gabet til Lindø Terminalen er 11,0 m. I resten af

sejlløbet samt i havnen inklusive svajebassinerne og ved

Fynsværkets bolværk 7,5 m. Ved enkelte bolværksstrækninger er

dybden dog mindre. Se i øvrigt planer. Da der sker tilsanding eller

tilmudring på visse strækninger af sejlløbet, kan man ikke regne

med, at løbets normale dybde på 11,0 og 7,5 m til stadighed vil

være til stede i fuld bundbredde.

Største skibe

der kan besejle Inderhavn: Længde max. 160 m og dybgang 6,8 m.

Skibe på indtil ca. 160 m længde kan svaje i E-lige og W-lige svajebassiner.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

Højvande i havnen falder i reglen sammen med månens kulmination,

mens højvande ved Gabet i reglen kommer ca. 1 time tidligere.

Storm mellem W og NE kan give indtil 1,8 m højvande og storm

mellem E og SW indtil 1,5 m lavvande.

Strøm

Ved Gabet kan der være stærk strøm.

Besejling

For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 20 m i

længde, som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen

mellem Gabet og Odense Havn holde lyttevagt på VHF, kanal 12,

og deltage i et positionsmeldesystem. Se Særlige bestemmelser,

Sejladsregler § 1 for detaljer om meldesystemet.

Fartbegrænsning

I Kanalen må maskindrevne skibe og fartøjer ikke sejle med en

hastighed, der overstiger 6 knob. Se i øvrigt Særlige bestemmelser,

Sejladsregler, § 2.

Afmærkning

Se kort 115.

Kilometerstenene langs kanalens W-lige bred angiver afstanden i

km fra Bassin 2 S-ende.
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Kabler

Et kabel er udlagt tværs over kanalen ved Stige Færgested og N for Motorbådshavnen.

Kablerne er ved landingsstederne afmærket med plader mærket

Kabel, ankring og ålestangning forbudt og ca. 200 m fra

landingsstederne med plader mærket 200 m til kabel.

N for Norgekaj er udlagt 3 kabler tværs over kanalen og ved

Fynsværket 2.

Ca. 8 m SW for Stige Færgested er udlagt et telefonkabel tværs

over kanalen.

Se i øvrigt kort 115.

Ankerplads

Større skibe kan ankre uden for Gabet, mindre skibe inden for Gabet.

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 Gabet er vist i søkortene. 

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

På strækningen mellem Gabet og Lindø skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover, eller

2) skibe med en bredde på 15 m og derover.

På strækningen mellem Lindø og Odense Havn og under forhaling

inden for Odense Havns område skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 70 m og derover, eller

2) skibe med en bredde på 11 m og derover.

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".

Bugsering

Bugserbåd kan rekvireres.

Ressourcer

El findes enkelte steder. Reparationer udføres af Lindøværftet eller

lokal smedie. Dykkerassistance.
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Havnekontor

Telefon 72 28 20 00 / 72 28 20 10 (døgnvagt)

Telefax 72 28 20 30

VHF kanal 12 (lyttevagt mandag-fredag kl. 0800-1530)

E-post: info@odensehavn.dk / havnekontor@odensehavn.dk

Hjemmeside: www.odensehavn.dk

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 på den yderste del af det mellem kanalbredderne og

det mellem kajen og modstående bred dannede bassin, på den

inderste del består den af østre og vestre havnebassin.

Det til havnen hørende søområde er begrænset af: 

Mod N en ret linie tværs over kanalen ud for 3 km-stenen ved

vejen til Nisted.

Særlige bestemmelser

Sejladsregler.

I medfør af §1, stk. 2, §6, nr. 1 og §32, stk. 4, i lov om sikkerhed

til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og efter

bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsætter

Søfartsstyrelsen følgende bekendtgørelse nr. 717 af 26. august

2002 om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal:

Meldesystem

§ 1. På strækningen mellem Gabet og Odense Havn er der af

sejladssikkerhedsmæssige grunde etableret et

positionsmeldesystem, hvis formål er at tilsikre, at skibe på den

nævnte strækning informeres om andre skibes bevægelser. Herved

kan modgående skibe planlægge en sikker passage af hinanden i

den snævre sejlrende, som uanset den etablerede afmærkning kan

frembyde vanskeligheder på grund af sejlrendens skarpe drej og

tilstødende områder med ringe vanddybder.

Stk. 2. I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter:

1)  Ved passage af 55°33,5'N (ved anduvningsbøjen).

2)  Lindø-terminalen: 55°28,5' N 10°32,4' Ø.

3)  Klintebjerg Havn: 55°28,7' N 10°27,2' Ø.

4)  Odense Havn.

Stk.3. Følgende regler gælder for deltagelse i meldesystemet:

1) Meldesystemet omfatter alle skibe over 20 meter i længde, som

er udstyret med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over

VHF, kanal 12. Side 4



2) Skibe i Odense Havn skal holde lyttevagt på VHF, kanal 12, fra

30 minutter før afgang, og deltagende skibe skal holde lyttevagt på

samme kanal under sejlads mellem anduvningsbøjen og Odense Havn.

3) Ved passage af anduvningsbøjen for indgående, ved passage af

meldepunkterne ved Lindø-terminalen og Klintebjerg Havn og ved

afgang fra Odense Havn skal et skib udsende følgende oplysninger:

Skibets navn, sejlretning (indgående/udgående), position og

dybgang. Ved afgang fra Odense 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 en sikker passage.

5) Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske skibes

besejling af strækningen i videst muligt omfang være engelsk.

Generelle bestemmelser

§ 2. For al sejlads i det uddybede og afmærkede løb i Odense Fjord

og Odense Kanal, dvs. strækningen mellem Gabet og Odense Havn

gælder de af Søfartsstyrelsen i bekendtgørelse om regler for sejlads

m.m. i visse danske farvande fastsatte bestemmelser med

nedenstående tilføjelser: 

1) I Kanalen må maskindrevne skibe og fartøjer ikke sejle med en

hastighed, der overstiger 6 knob. 

2) Skibe og fartøjer, som ligger fortøjet eller ligger stoppet, og

pramme og flåder, hvad enten de ligger stille eller gør fart, skal af

maskindrevne skibe passeres med særlig forsigtighed og om

fornødent med stoppet maskine.

3) Ved slæbning af pram, flåde eller genstand, hvis længde

overstiger 30 m, skal der på strækningen mellem Roholm og Odense

Havn foruden det slæbende skib anvendes bugserbåd agter.

4) Det er i sejlløbet mellem Espenøre Hage og Odense Havn og i

dettes nærhed forbudt at udføre arbejder, som kan medføre fare

for, at sejlløbet forurenes af derved løsnet materiale.

5) Bjærgning af skib eller fartøj ved hjælp af bjærgningsbåd eller

bugserbåd skal straks anmeldes til havnevæsenet i Odense, hvis

anvisninger skal følges.

6) Under isforhold skal førerne af skibe og fartøjer nøje følge de af

havnevæsenet i Odense givne anvisninger for sejladsen i Fjorden

og Kanalen samt de i "Efterretninger for Søfarende" offentliggjorte bestemmelser.

§ 3. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde. 

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden i Odense Havn gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske

erhvervshavne" med følgende tilføjelser:

Største tilladte hastighed for motorbåde er 6 sømil i timen.
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Tankskibe med brandfarlige væsker af klasse I samt andre skibe

med mere end 20 hl væske af klasse I må ikke sejle længere ind i

havnen end til havnevæsenets anlægsplads for tankskibe.

Ethvert skib, der ligger uden på et andet, helt eller delvis, skal fra

solnedgang til solopgang føre en lanterne med hvidt lys, der er

anbragt ved skibssiden i den side og på det sted, der er nærmest

farvandet, og således, at den lyser uhindret ud over vandet.

Det er forbudt at svaje rundt ved at sætte skibets stævn mod

bolværk under samtidig brug af skruen.

Såfremt et skib medfører mindre partier brandfarlige væsker i dunke

eller tønder, der ikke skal losses i havnen, kan der af havneopsynet

meddeles tilladelse til, at disse varer forbliver om bord under

skibets losning.

Losning af tankskibe med brandfarlige væsker går forud for losning

af skibe med brandfarlige væsker i dunke og tønder.

Tankskibe, der skal losse ved havnevæsenets anlægsplads, skal

forinden losningen påbegyndes, svaje rundt, således at stævnen

vender bort fra Odense Havn.

(Uddrag af Ordensreglement for Odense Kommunale Havn af 15.

august 2007)

Følgende er gældende for Odense Kommunale Havn, idet den i

ordensmæssig henseende henhører under Odense Havn.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden i Odense Kommunale Havn gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske

lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelser:

Fartøjer med motor må højst sejle med en fart af 3 knob i havnens område.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 2015

fotograferet august 2015

H.J. Hansen Skibsophugning og Fynsværket - fotograferet september 2002
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Odense Havneterminal

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Odense Fjord

55°28,3'N 10°32,2'E - kort 115

Odense Havneterminal i forgrunden og Lindø Industripark i baggrunden - fotograferet juli 2012

Anmærkning

1. Et område på søterritoriet NE for Odense Havneterminal er fyldt

op. Området vil blive vist i kortene, når GST har fået bearbejdet

alle indkomne data.

2. Indtil videre, er Roholm vinkelfyret Oc.WRG.5s. slukket.

Havnen

Terminalen, der hører til Odense Havn, består af en 280 m lang kaj.

Til terminalen fører fra Gabet et afmærket, fyrbelyst og uddybet sejlløb.

Bundbredden i løbet gennem fjorden er minimum 50 m, og der er

adskillige naturlige vigepladser.

Dybder

Se kort 115.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 250 m, bredde 35 m og dybgang

10,0 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde kan give indtil 1,2 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0

m lavvande.

Strøm

Strømmen følger løbet. Ved Gabet kan der være stærk strøm.

Besejling

For at sikre skibes passage af hinanden skal alle skibe over 20 m i

længde, som er udstyret med VHF, under sejlads på strækningen

mellem Gabet og Odense Havn holde lyttevagt på VHF, kanal 12,

og deltage i et positionsmeldesystem. Se Særlige bestemmelser,

Sejladsregler § 1 under Odense Havn for detaljer om meldesystemet.

Afmærkning

Se kort 115.

Fyr

Se kort 115.

NW-lige hjørne af terminalen er belyst.

Ankerplads

Større skibe kan ankre uden for Gabet. Mindre skibe kan ankre

inden for Gabet.

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 Gabet er vist i søkortene. 

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

På strækningen mellem Gabet og Lindø skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover, eller

2) skibe med en bredde på 15 m og derover.

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".
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Bugsering

Bugserbåde kan rekvireres.

Ressourcer

El findes enkelte steder. Vand leveres fra vandledning på kajen ved

henvendelse til Odense Havn.

Kraner m.m.

Odense Havn har følgende kraner til udlejning:

1 stykgods- og massegodskran med løfteevne 12-34 tons.

1 stykgods- og massegodskran med løfteevne 12-14 tons.

1 stykgods- og massegodskran med løfteevne 20-37 tons.

Ved kajens N-ende er en bulkterminal. Båndkapacitet 500 tons/time.

Bulkvarerne bliver lagt i 6 forskellige partier. Kapacitet 12 000 tons.

Ved Odense Havn er yderligere følgende faciliteter:

1 pakhus med 1000 m2 gulvareal.

1 plansilo med 1000 m2 gulvareal.

Havnekontor

Telefon 66 12 00 25 / 66 12 07 92 (Odense Havn)

Telefax 65 91 47 74

VHF kanal 12

E-post: odense.port@odensehavn.dk

Hjemmeside: www.odensehavn.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 søområde hører et område beliggende inden for 100

meters afstand fra indfatningen af det ved Lindø Terminalens

inddæmmede havneområde, idet dog søområdet mod NW

begrænses af en linie beliggende parallelt med og i en afstand af 30

m i SE-lig retning fra fyrlinien i pejling 050,7°/230,7°, fyrene jvf.

fyrlisten nr. 2369a og b, Vigerø bag- og forfyr.

Særlige bestemmelser

Se Særlige bestemmelser, Sejladsregler under Odense Havn.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Omø Havn (Kirkehavn)

Sidste opdateringer • Tekst: 2-7-2008 - Plan 1: 3-5-2006

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Omø N-kyst

55°10,3'N 11°09,6'E - kort 143

fotograferet juli 2006

Havnen

består af færgehavn, fiskerihavn og lystbådehavn. Fiskerihavnen og

færgehavnen ejes af Slagelse kommune og lystbådehavnen af

Fonden for Omø Lystbådehavn.

Det N-ligste færgeleje er kun til brug for færgefarten til Stigsnæs,

og ingen andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte færgelejet. 

Til havnen fører NE-fra en ca. 100 m lang og 25 m bred, gravet rende.

Dybder

Se plan.

På N- og W-siden af N-molens hoved er konstateret

dybdeforringelser. 

Da der langs kysten finder stærk materialevandring sted, sander

sejlløbet ofte til.

Største skibe

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

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

NE-lig vind kan give 1,2 m højvande og SW-lig vind indtil 1,2 m lavvande.
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Fyr

Se plan.

Ankerplads

Der kan ankres uden for havnen med vinde mellem E og SE.

Ressourcer

Turistrundfart med traktor. Simple overnatningsmuligheder. Mobilt

anlæg for tømning af holdingtanke. Apotek (håndkøb) og købmand

1100 m.

Havnekontor

Telefon 58 19 90 90

Telefax 58 19 92 90

E-post: omoehavn@mail.dk

Hjemmeside: www.omoe-net.dk

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.

Det til Omø Havn hørende søområde er afgrænset mod

lystbådehavnens bassin af en ret linie fra E-siden af færgelejet til

hovedet af lystbådehavnens dækmole.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 25. juli 2003 for Omø Havn)

For Omø Lystbådehavn gælder ligeledes Ordensreglement for Omø Havn.

Færgelejet er kun til brug for færgefarten til Stigsnæs, og ingen

andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte færgelejet. 

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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Opdateret: 3-5-2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Onsevig Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-5-2013 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Storebælt, Lolland NW-kyst

54°56,8'N 11°06,5'E - kort 142

fotograferet juli 2012

Havnen

ejes af I/S Onsevig Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 6 m og dybgang 2,4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

N-lig og NE-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SW-lig vind

indtil 0,7 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Løbet til havnen er på W-siden afmærket med 2 grønne tønder med

topbetegnelse samt en N-kardinal og på E-siden med 3 røde tønder

med topbetegnelse.
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Fyr

Havnefyr og ledefyr, se plan. Molerne er facadebelyst.

Ankerplads

findes SW for havnen, max. 2,0 m dybgang.

Ressourcer

Brændstof i dunke. Slæbested. En bedding, der kan tage både på

indtil 6 BRT. En 500 kg mastekran.

Havnekontor

Telefon 54 93 22 31 (kiosken)

Hjemmeside: www.onsevighavn.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: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Oreby Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst

54°49,6'N 11°35,6'E - kort 160

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Oreby-Berritzgaard Godser.

Bolværkshøjde 0,8-1,2 m.

Dybder

Dybden i Oreby Rende 3,0 m, ved bolværket 1,5-2,0 m og i

bådehavnen 1,0 m. På strækningen fra Oreby til Sakskøbing 3,0 m.

Største skibe

der kan besejle broen: Kun lystbåde.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Vind

mellem NW og NE giver med stiv kuling indtil 0,6 m højvande, mens

vind fra E gennem S til W med kuling giver indtil 1,0 m lavvande. Side 1



Strøm

Strømmen kan løbe meget stærkt.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Se Særlige bestemmelser.

Afmærkning

Oreby Rende er på SW-siden afmærket med grønne stager med

topbetegnelse og på NE-siden med røde stager med topbetegnelse.

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser

For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til

Sakskøbing Havn gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om

regler for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:

Det udgående skib skal vente på det indgående skib.

På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havn NW-lige grænse

må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog

må maskindrevne skibe under 30 BRT samt lystbåde sejle med en

fart af op til 6 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Orehoved Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 14-12-2016 - Plan 1: 22-7-2009

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Storstrøm, Falster N-kyst

54°57,5'N 11°51,2'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Guldborgsund Kommune og administreres af Guldborgsund

Havne. Sejladsen til Orehoved Havn foregår ad det uddybede løb

over Vedby Hage.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 150 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

N-lige vinde giver indtil 0,7 m højvande og SSW-lige vinde giver

indtil 0,6 m lavvande.
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Besejling

Lystfartøjer henvises til andre havne.

Afmærkning

Indsejlingsrenden og det uddybede område er på N-siden afmærket

med 3 grønne stager med topbetegnelse og 3 gule stager med

topbetegnelse. S-siden er afmærket med 7 røde stager med

topbetegnelse. Se i øvrigt plan.

Båker

Orehoved Fyr og Orehoved Havn Forbåke leder holdt overet

(272,5°) gennem indsejlingsrenden til havnen.

Orehoved Fyr: Havnens NW-lige del. Hvidt tårn. Fyret er forsynet

med en rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåken: Havnens N-lige del. Pæl med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr

Orehoved Fyr (røde vinkel) og Orehoved Havn Forfyr viser rødt lys

med isofase. Fyrene leder holdt overet (272,5°) gennem

indsejlingsrenden til havnen.

Kabler

Ud for havnen findes et kabelfelt; kabelbåker med fyr SW 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

Lodsmødestederne ved Bredegrund i indsejlingen til Storstrøm

W-lige del og ved Hestehoved i indsejlingen til Grønsund E-lige del

er vist i henholdsvis kort 160 og 162.

Skibe over 350 BRT bør benytte lods.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserbåd er under normale forhold ikke påkrævet, men kan

rekvireres med et varsel på ca. 12 timer før ankomst.

Ressourcer

El og vand ved kajen. En 32-tons mobilkran. Et 30 m bredt Ro-Ro leje.
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Havnekontor

Guldborgsund Havne, Erhvervshavn

Telefon 54 85 05 63 (døgnvagt. Kontoret er bemandet man ¿ tors

08 ¿ 16 og fre 08 ¿ 12) 

Telefax 54 82 05 64

E-post: havnen@guldborgsund.dk

Hjemmeside: www.guldborgsundhavne.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 omfatter det uddybede løb og

det uddybede område ved havnen, begrænset af havnens værker,

uddybningsgrænserne og en linie mellem det yderste sømærkepar i sejlrenden.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Orø Færgebro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Orø Østre Løb, Orø SE-kyst

55°45,4'N 11°50,2'E - kort 116

fotograferet maj 1997

Havnen

er kun til brug for færgefarten Orø - Hammer Bakke og ingen andre

fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Orø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-2-2004 - Plan 1: 4-2-2004

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord, Orø Vestre Løb, Orø SW-kyst

55°45,3'N 11°48,0'E - kort 116

fotograferet august 2004

Havnen

der ejes af Holbæk kommune, består af et bassin til lystbåde og et

færgeleje ved indsejlingen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NW-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SE-lige vinde  indtil

1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

Langsom fart.

Fyr

Rød pæl med hvidt bælte, se i øvrigt plan.
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Kabler

N for havnen går et kabel til Bognæs og S for havnen et kabel til Dragerup.

Ressourcer

Apotek, turistinformation, brændstof, kiosk og posthus 3 km.

Restaurant 2 km. Frisør 1,5 km. Slæbested. Færgeforbindelse til Holbæk.

Havnekontor

Telefon 59 45 31 61 (Holbæk Havnevæsen, mandag-torsdag kl. 1000-1300)

Telefax 59 43 39 13 (Holbæk Havnevæsen)

E-post: havnen@holbkom.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 Ordensreglement af 12. december 2003 for Orø Havn)

Regler for sejlads.

Sejlads til og fra Orø Havn 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, gælder, ud over

bestemmelserne i nærværende reglement, følgende bestemmelser i

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske 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".

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 4-2-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Otterup Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 2-6-2010

Beliggenhed

Kattegat, Odense Fjord, Egense Dyb

55°31,6'N 10°28,3'E - kort 115

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Foreningen Egensedybet, består af et ca. 120 m langt

og ca. 45 m bredt bassin.

Dybder

Dybden i indsejlingen og i havnen er 2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4,5 m og dybgang

1,8 m.

Vandstand

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

NW-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og SW-lige vinde indtil

1,0 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Sikker styrefart eller maks. 3 knob i havnebassin og indsejling.

Afmærkning

Se plan.

Sejlløbet i Egense Dyb er afmærket på SW-siden i perioden 1/4-15/11.

Fyr

Se plan. Brændetid: 1/4-15/11.

Ressourcer

El (EU-stik). Proviant, benzin og flaskegas udbringes. Der findes en

bedding for fartøjer indtil 8 tons. Nødtelefon.

Havnekontor

Telefon 64 82 12 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 begrænses af havnens dækkende

værker samt af en ret linje mellem molehovedernes yderender

(N-mole 55º31,631'N 10º28,355'E og E-mole 55º31,649'N 10º28,410'E).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Otterup Lystbådehavn af 1.

februar 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:

Maksimalfart i havnebassinet og indsejlingen hertil er 3 knob. Skibe

skal dog altid have mulighed for, at bevare styrefart i relation til

skibets konstruktion, de aktuelle vind og strømforhold m.m.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 2-6-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Petersværft Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Ulvsund

54°58,2'N 12°04,6'E - kort 161 eller 162

fotograferet maj 1997

Havnen

består af en 69 m lang bro med et 15 m langt og 11 m bredt

brohoved samt af et ca. 40 m langt og 20 m bredt bassin på

W-siden af broen.

Havnen er forbeholdt havnens ejer (godset Petersgård) og

beboerne på Tærø.

Lystbåde kan lægge til for enden af broen (ikke i havnen) og ligge

her i højst 24 timer.

Dybder

Dybden ved yderenden af broen 1,5 m. Dybden i bassinet ca. 1,5 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

Kabler

Ca. 250 m W for broen findes kabler, der er afmærket med kabelbåker.

Ressourcer

Busforbindelse 2 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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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Præstø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-3-2017 - Plan 1: 3-2-2016

Beliggenhed

Østersøen, Præstø Fjord

55°07,5'N 12°02,6'E - kort 190

fotograferet juli 2010

Havnen

der ejes og drives af Vordingborg Kommune, består dels af det

egentlige havnebassin, dels af et mod fjorden åbent bassin langs

ydersiden af W-molen og SW for denne samt lystbådehavn E for havnebassinet.

Dybder

Dybden i indløbsrenden er 3,3 m og i havnen 4,0 m; ved broer fra

2,5-1,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 15 m og dybgang

3,3 m.

Vandstand

Vandstandsbræt i det NE-lige hjørne af havnebassinet. NE-lige

vinde kan give indtil 1,4 m højvande og NW-lige vinde indtil 0,75 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.
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Afmærkning

Renden, der fører til havnen, er afmærket på begge sider. I

perioden 15/11-1/4 vil topbetegnelserne på de røde og grønne

sømærker være afmonteret.

Fortøjningstønder.

I S-lige del af 4 m-bassinet er udlagt et antal fortøjningstønder.

Fyr

der viser rødt, fast lys på E-molen.

Ressourcer

Slæbested. En 3-tons kran. Adgang til telefax. Trådløs internetopkobling.

Havnekontor

Telefon: 40 59 80 72

Åbningstider: Sommerperiode: 1.juni - 15. august kl. 8.00-8.30 og

kl. 15.30-16.00

E-post: hboj@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

Havnens søområde begrænses af rette linjer gennem nedenstående koordinater:

1) 55°07,543'N, 012°02,781'E, (kyst ved Præstø Roklub)

2) 55°07,655'N, 012°02,677'E

3) 55°07,498'N, 012°02,287'E

4) 55°07,397'N, 012°02,364'E, (kyst SW for havnen)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Præstø Havn af 15. januar 2016)

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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Opdateret: 3-2-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Randers Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-5-2017 - Plan 1: 26-6-2013

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°27,7'N 10°03,7'E - kort 111

fotograferet september 2002

Havnen

er selvejende og består af Nordbassin og Sydbassin (Gudenåløbet),

der er delt ved en E-W-gående pier. 

Bredden af den uddybede rende over barren og indtil Udbyhøj er

50-30 m, i det øvrige sejlløb mindst 22 m.

Dybder

Dybden i sejlløbet fra indsejlingen til Randers Fjord og til havnen

7,0 m, i Nordbassin 7,0 m og i Sydbassin indtil 7,0 m (se plan). Da

der sker tilmudring på visse strækninger, kan de anførte dybder ikke

altid påregnes at være til stede, men vil ved uddybning forsøges opretholdt.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 145 m og bredde 19 m. Dybgang,

se under Lods.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

E-lige og N-lige vinde kan give indtil 1,4 m højvande og S-lige vinde

indtil 1,2 m lavvande. Vandstanden kan følges på www.randershavn.dk.
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Strøm

Tidevandsstrøm og vand fra Gudenåen løber i farvandets retning.

Indgående strøm ca. 2 knob, udgående op til ca. 4 knob. Den

udgående strøm er den overvejende.

Besejling

Større skibe og skibe uden lokalkendskab tilrådes at benytte lods.

Sikker passage af modgående skibe er betinget af lokalkendskab.

Skibe, der har modgående strøm skal vente på skibe, der har

medgående strøm.

Skibe, der afgår fra havnen eller skifter kajplads, skal senest 15

minutter før melde dette på VHF kanal 16. Såfremt den

annoncerede afgang/forhaling bliver udsat, skal der senest 10

minutter før afgives korrigerende melding.

Såfremt skibets planlagte ankomst og/eller afgangstid ændrer sig

mere end 3 timer, skal havnekontoret informeres om dette.

Forinden ankomst/afgang skal skibet sikre sig kendskab til evt.

anden erhvervstrafik på fjorden.

Under sejlads på Randers Fjord skal skibe lytte på VHF kanal 16 og 12.

Lystfartøjer bør i perioden 1/4-15/11 benytte den 2,5 m dybe og

med gule sømærker afmærkede sejlrute i Raden Løb.

Mellem positionerne 56°27,6' N 10°08,2' E (Randers Havn) og ca.

56°32,8' N 10°14,0' E (Kare Holm N) udføres kontinuerligt

faskinearbejde. Arbejdet udføres fra pramme. Skibsfarten anmodes

om at passere arbejdsstederne med største forsigtighed og i øvrigt

i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om

regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" § 11, stk. 4.

Fartbegrænsning

På strækningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn må skibe

ikke sejle med større fart end 6 knob.

Maksimal fart i havnens bassiner er 6 knob.

Afmærkning

Sejlløbet gennem Randers Fjord er afmærket for både dag- og

natsejlads (se kort 111). Kilometertavlerne 5-19 i løbets styrbord

side angiver afstanden i 1000 m fra havnens W-ende.

Kabler

Se kort 111.

Ledninger

Den fri gennemsejlingshøjde under højspændingsledningen ved

Romalt Enge er 40 m.

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

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Større skibe og skibe uden lokalkendskab tilrådes at benytte lods.

Lodstvang

Ved sejlads på Randers Fjord skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 116 m og derover,

2) skibe med en dybgang på 5,6 m og derover, eller

3) skibe med en bredde på 15,5 m og derover.

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".

Bugsering

Havnen har en kraftig, isbrydende bugserbåd (900 hk).

Ressourcer

En 5-tons kran. Mulighed for leje af større kraner.

Havnekontor

Telefon 86 42 10 57

Telefax 86 40 71 81

VHF kanal 16 - 12 og 13

E-post: randershavn@randers.dk

Hjemmeside: www.randershavn.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 afgrænses mod W af den blå

gang- og stibro, beliggende ca. 300 m W for Randers bro, og mod E

af en linie i retning N-S i en afstand af 300 m E for enden af pieren.

I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring

har Randers Havn etableret 9 sikrede havnefaciliteter.

Skibe, der fra 1. juli 2004 anløber sikrede havnefaciliteter (SOLAS
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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

For sejlads på Randers Fjord gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

herunder følgende særregler:

Fra anduvningslystønden 56°36,6'N 10°26,5'E til den E-lige grænse

for Randers Havn er det fastsat, at det skib, der har strømmen

imod, skal vente på det skib, der har strømmen med.

På strækningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn må skibe

ikke sejle med større fart end 6 knob.

I Randers Fjord bør fritidsfartøjer i perioden 1/4-15/11 benytte den

2,5 m dybe og med gule sømærker afmærkede sejlrute i Raden Løb.

Randers Havn anmoder om, at indgående skibe bør tømme

ballasttanke inden passage af anduvningstønden "Randers Fjord".

Såfremt skibe er nødsaget til at udpumpe ballastvand i havnen eller

fjorden, bør havnekontoret kontaktes forinden.

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Randers Havn af

30. maj 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 erhvervshavne" med følgende

præciseringer og tilføjelser:

Skibe, der afgår fra havnen eller skifter kajplads, skal senest 15

minutter før melde dette på VHF kanal 16. Såfremt den

annoncerede afgang/forhaling bliver udsat, skal der senest 10

minutter før afgives korrigerende melding.

Såfremt skibets planlagte ankomst og/eller afgangstid ændrer sig

mere end 3 timer, skal havnekontoret informeres om dette.

Forinden ankomst/afgang skal skibet sikre sig kendskab til evt.

anden erhvervstrafik på fjorden.

Under sejlads på Randers Fjord skal skibe lytte på VHF kanal 16 og 12.

Mellem positionerne 56°27,6' N 10°08,2' E (Randers Havn) og ca.

56°32,8' N 10°14,0' E (Kare Holm N) udføres kontinuerligt

faskinearbejde. Arbejdet udføres fra pramme. Skibsfarten anmodes

om at passere arbejdsstederne med største forsigtighed.

Maksimal fart i havnens bassiner er 6 knob.

Fritidsfartøjer henvises til lystbådehavnene og må ikke henligge i

trafikhavnen uden forudgående aftale med Randers Havn.

Fritidsfartøjer må ikke vanskeliggøre sejladsen for erhvervsfartøjer
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indenfor havnens område. Søsportsaktiviteter må ikke foregå i

havnen uden særlig tilladelse.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 5



fotograferet september 2002

Opdateret: 26-6-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Randers Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-5-2017 - Plan 1: 26-5-2013

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°27,7'N 10°03,2'E - kort 111

fotograferet september 2002

Havnen

ejes af Randers Havn og administreres af klubben.

Dybder

Se plan.

Ressourcer

Slæbested. Gas og proviant 500 m.

Havnekontor

Telefon 86 42 52 51 (Randers Sejlklub)

Telefon 86 42 10 57 (Randers Havn/havneinf.)

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
Side 1



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
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Opdateret: 26-5-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rantzausminde Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2006 - Plan 1: 19-5-2004

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°02,0'N 10°32,6'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Svendborg kommune og administreres af Svendborg Havn

og består af 2 bassiner.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 16 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0

m lavvande.
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Fartbegrænsning

4 knob.

Fyr

Se plan. Molerne er facadebelyst.

Kabler

Kabel mellem molehovederne i E-lige indsejling.

Ressourcer

Bedding og slæbested. Mastekran og bådelift. Spildevandspumpe.

Havnekontor

Havnefoged Jens Hermansen

Jessens Mole 11,1 th

5700 Svendborg

tlf. 62 23 30 80

E-mail: havn@svendborg.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Havneområdet afgrænses af havnens dækværker.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Rantzausminde Lystbådehavn af 1.

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".

Sejlads må ikke ske med større fart end 4 knob.

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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Opdateret: 19-5-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Reersø Fiskerihavn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-5-2016 - Plan 1: 25-6-2014

Beliggenhed

Storebælt, Musholm Bugt, Reersø SE-kyst

55°31,0'N 11°07,1'E - kort 141

fotograferet august 2009

Anmærkning

1: Indtil primo 2017 etableres en stenmole N for havnen. Arbejdet

udføres fra land.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.

2: Den S-lige mole er forlænget med ca. 30 m i NE-lig retning. I

indsejlingen er der udlagt en rød lystønde, Fl.R.3s. Den røde stage

er flyttet i E-lig retning.

Havnen

der ejes af Fonden Reersø Havn, består af to bassiner. N herfor

findes tre flydebroer, som er beskyttet af en læmole.

Bådepladserne på den side af flydebroen, som vender ud mod

indsejlingen, er forbeholdt lystbåde med en længde over 10 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.
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Vandstand

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

N-lig vind giver højvande og S-lig vind indtil 1 m lavvande.

Besejling

Tilsanding forekommer. Det tilrådes derfor, at afmærkningen

respekteres og sejlads tæt til afmærkningen undlades.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

En rød stage og en grøn stage, begge med topbetegnelse (den

grønne i bund)  angiver indsejlingen. Uddybningsgrænsen N for

flydebroerne er afmærket med grønne stager.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

ved havnen.

Ressourcer

Affaldscontainer. Bedding. 5-tons kran. Købmand, café,

campingplads og restaurant 1 km.

Havnekontor

Telefon 40 41 24 09

E-post: guldborg@image.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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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 25-6-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Remmerstrand Jollehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Nissum Bredning

56°32,9'N 8°29,8'E - kort 108

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Remmerstrand Bådelaug.

Dybder

Dybden i indsejlingen 1,5 m og i selve havnen 1,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 8,0 m, bredde 2,1 m og dybgang

1,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

SW-lig vind giver 0,5 m højvande og E-lig vind 0,5 m lavvande.
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Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

2 knob.

Ressourcer

Slæbested. Campingplads og købmand 2 km.

Havnekontor

Telefon 97 86 32 43

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

Ribe Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-4-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Nordsøen, Ribe Å

55°20,4'N 8°40,7'E - kort 60

Kammerslusen og Ribe Å - fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Esbjerg kommune og administreres af Ribe Sejlklub,

består af bådebroer ved Skibbroen, Hovedengen og ved Kammerslusen.

Dybder

Dybden i indsejlingen ca. 1 m og ved broerne 0,5-1,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde op til 12 m, dybgang over 1 m er

ikke tilrådelig.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 1,2 m.

W-lige vinde kan give ca. 2 m højvande og E-lige vinde ca. 0,5 m lavvande.
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Besejling

Slusning gennem Ribe Kammersluse - ved havdiget - er nødvendig

ved passage under daglig højvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ribe Strøm er afmærket med stager 1. maj - 15. november.

Ankerplads

ved 2 bøjer ved indsejlingen til slusen.

Ressourcer

Ophaling på klubbens plads - max. 8 tons. Brændstof, flaskegas,

camping, bus, posthus, tog, bank, frisør, apotek og

turistinformation i Ribe.

Havnekontor

Ribe Kammersluse har telefon 75 42 07 95.

1. april til 30. september kl. 05.00 - 23.00

1. oktober til 31. januar kl. 04.00 - 22.00

1. februar til 31. marts kl. 07.00 - 14.30

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

Ringkøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-10-2017 - Plan 1: 31-5-2006

Beliggenhed

Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Nordre Dyb

56°05,2'N 8°14,4'E - kort 99

fotograferet september 2002

Havnen

der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune, består af fire bassiner: Ny

Havn, Gamle Havn, Marinaen samt Jollehavnen SE for de tre øvrige

bassiner. 

Sejladsen til Ringkøbing Havn foregår gennem Kammerslusen ved

Hvide Sande over Ringkøbing Fjord og ad en 20 m bred og ca. 0,6

sm lang rende, der fra det dybe vand i fjorden fører i NE-lig retning

til havnen.

Dybder

Dybden i renden er 2,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 100 m, bredde 15 m og dybgang

2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

S-lige vinde kan give indtil 0,2 m højvande og N-lige vinde indtil 

0,2 m lavvande.
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Strøm

NW-lig vind giver SE-gående strøm.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

E-siden af renden er afmærket med grønne stager med

topbetegnelse og W-siden med røde stager med topbetegnelse.

Ved yderenden af renden findes en hvid stage med rød ballon.

Fyr

Se plan. Molerne er facadebelyst.

Ankringsforbud

Det er forbudt at ankre i renden.

Ressourcer

Diesel. Siloer, pakhuse, brovægt, vejerbod og

skibsprovianteringsforretninger ved havnen. Bedding og slæbested.

En 10-tons mobilkran. Dykkerassistance. Adgang til telefax.

Flaskegas 500 m. Campingplads 2 km.

Havnekontor

Tlf 97 32 40 59 / 29 46 40 69 

Træffetid mandag-fredag

vinter kl. 9.30-12.30 og sommer kl. 9.30-12 og 12.30-16.30

Telefax 97 32 40 69 

VHF kanal 16 

E-post: jes.ebsen@rksk.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:

Mod SW: En ret linie fra pierens SE-lige hjørne til hovedet på

havnens ydermole.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensregler af 22. august 2003 for Ringkøbing Havn)

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 overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne", bl.a. med følgende tilføjelse:

Bro 2 i Gamle Havn er forbeholdt erhvervsfiskere og

bierhvervsfiskere. Som hovedregel skal bådene ved denne bro have

en fiskeritilladelse med tilhørende skibsnummer. Det er således, at

de mest erhvervsaktive både har ret til at ligge ved kaj, og de

mindre aktive både fortøjes uden på hinanden.

Bro 6. Den østlige del er forbeholdt bådejere, der driver lidt fiskeri.

Bro 8. Mindre både uden overbygning, men med en mindre bak

foran, kan accepteres.

Bro 9-10 i Jollehavnen er fortrinsvis forbeholdt smakkelignende

både, d.v.s. træbåde bygget efter gamle traditioner.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 31-5-2006
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ristinge Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 31-8-2016 - Plan 1: 31-8-2016

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Langeland W-kyst

54°50,0'N 10°38,2'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Langeland Kommune og består af et brohoved og et bassin.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 18 m og bredde ca. 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,25 m.

N-NE-lig vind kan give 1,5 m højvande og SW-lig vind 1,5 m lavvande.
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Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Ved havnen 1,5 knob.

Afmærkning

Ud for renden står en hvid stage med rød ballon. W-siden af

renden er afmærket med grønne stager med topbetegnelse og

E-siden med røde stager med topbetegnelse.

Fyr

Molerne er facadebelyst.

Ankerplads

E for anduvningstønden.

Ressourcer

En 1,5-tons kran. Slæbested. Campingplads, bad, cafeteria,

legeplads, restaurant og vaskemaskine 1,6 km.

Havnekontor

Tlf. 63 51 62 70 (kl. 0800-1200)

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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 31-8-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rosenvold Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 30-3-2005 - Plan 1: 30-3-2005

Beliggenhed

Lillebælt, Vejle Fjord

55°40,5'N 9°48,8'E - kort 157

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Rosenvold Gods og administreres af Rosenvold Havns

Bådelaug. Den ligger ca. 0,4 sm N for Rosenvold Pynt og består af

et 80 m langt og 30 m bredt bassin, der mod S er beskyttet af en

60 m lang dækmole.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 2,0 m og i havnebassinet 2,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 1,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

Storm fra E giver indtil 0,5 m højvande og storm fra W giver indtil
Side 1



0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen samt i lyse nattetimer.

Fartbegrænsning

2 knob.

Afmærkning

Se plan.

Ankerplads

i bugten ud for havnen.

Ressourcer

Mastekran, slæbested, brændstof ca. 3 km

Havnekontor

Telefon 75 89 14 86

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: 30-3-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Roskilde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-10-2015 - Plan 1: 21-10-2015

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord

55°39,1'N 12°04,5'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Roskilde Havneselskab A.m.b.a. Havnen består af 2 bassiner

og NW herfor en lystbådehavn bestående af bådebroer. Det E-lige

bassin er fortrinsvis for gæstesejlere, dog er den E-lige mole i

bassinet forbeholdt kommunale lejere. Alle frie pladser kan

anvendes af gæstesejlere. 

Museumshavnen må kun anløbes efter særlig aftale.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 8 m og dybgang 2,8 m.

Opmærksomheden henledes dog på, at dybden i renden W for

Eskilsø kun er 2,3 m. Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lig vind giver indtil 1,4 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Sejlrenden i inderfjorden er på W-siden afmærket med grønne

stager med

topbetegnelse og på E-siden med røde stager med topbetegnelse.

Ankerplads

NW og NE for havnen findes ankerpladser for lystfartøjer.

Ressourcer

Diesel. Benzin 300 m. Slæbested. En 2500-kg mastekran og en

10-tons kran. Vaskemaskine på vandrehjem. Adgang til pc med fri

internet. Gratis HotSpot. Tog og posthus 2 km. Campingplads,

værksted, apotek og turistinformation ca. 3 km.

Havnekontor

Telefon 46 35 10 00 og 29 66 32 34

E-post: havn@roskildehavn.dk

Hjemmeside: www.roskildehavn.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

For sejlads gennem renderne mellem Tørslev Hage og Selsø Hage

gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om  regler for sejlads

m.m. i visse danske farvande", herunder at:

Det udgående skib skal vente på det indgående.

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i

Vikingeskibsmuseets Havn i Roskilde af 5. januar 2005)

Regler for sejlads. 

For sejlads inden for museumshavnens område gælder den til

enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler

for sejlads m.m. i visse danske farvande".

Ordensbestemmelser.
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For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende tilføjelser:

Fartøjer og skibe, der ikke tilhører Vikingeskibsmuseets bådsamling

eller Nationalmuseets fartøjssamling, må kun anløbe

museumshavnen efter forud aftale med havneadministrationen.

Undtaget herfra er de fiskefartøjer, som benytter stejlepladsen

inderst i museumshavnen og fartøjer, der søger nødhavn.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 21-10-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rudkøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 25-8-2017 - Plan 1: 25-8-2017

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst

54°56,5'N 10°42,7'E - kort 172

Færgehavn og Trafikhavn - fotograferet juli 2001

Anmærkning

Indtil videre er der i den ombyggede Trafikhavn rapporteret om

læge dybder i forhold til de i den nye havneplan angivne.

Havnen

der ejes af Langeland Kommune, består af en række bassiner. Se plan.

Dybder

Dybden i sejlløbet N-fra til havnen i hele løbets længde: 5,0 m i en

bredde af mindst 30 m.

i Trafikhavnen: indtil 5,0 m,

i Fiskerihavnen: 2,5-3,1 m,

i renden til Fiskerihavnen: 3,0 m,

i Lystbådehavnen: 1,0-2,5 m,

S for havnen i det uddybede 30 m brede løb: 3,2 m, der dog på

grund af sandvandring ikke altid kan påregnes at være til stede.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 82 m og bredde 17 m.

Lystbådehavnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,2 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

Vinde mellem NW og NE giver indtil 1,2 m højvande og vinde mellem

S og SW indtil 0,6 m lavvande.

Strøm

Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt hver 6. time.

Strømmen løber tværs forbi indløbet til havnen.

Besejling

Havnen kan besejles både dag og nat, dog under hensyntagen til

strømforholdene. Opmærksomheden henledes på, at afstanden

mellem tønderne, der afmærker den 30 m brede rende N-fra til

havnen, er 34 m, hvorfor sejladsen gennem renden bør foregå i

passende afstand fra afmærkningen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Rudkøbing Løb, der N- og S-fra fører til havnen, er godt afmærket

for både dag- og natsejlads. Se i øvrigt kort 172 og plan.

Båker

Rudkøbing Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (188,7°)

gennem Langelandsbroens gennemsejlingsfag.

Bagbåken: På Havnepladsen. Grå gittermast med rød trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: På Trafikhavnens N-mole. Grå pæl med rød trekant med

opadvendt spids.

Rudkøbing Havn S Bag- og Forbåke leder holdt overet (053,7°)

gennem den N-lige del af 3,2 m løbet til havnen.

Bagbåken: NE for færgelejet. Firkantet mast med rød trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: På færgelejets W-mole. Grå pæl med rød trekant med

opadvendt spids. Se i øvrigt plan.

Fyr

Rudkøbing Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (188,7°) gennem

Langelandsbroens gennemsejlingsfag. Fyrene viser rødt, fast lys. 

Rudkøbing Havn S Bag- og Forfyr leder holdt overet (053,7°)

gennem den N-lige del af 3,2 m løbet til havnen. Fyrene viser rødt,

fast lys.

Rudkøbing Havn Fyr, på Trafikhavnens N-lige mole, viser rødt, fast

lys. Grå gittermast.

Rudkøbing Havn W Fyr, på S-molens hoved, viser grønt, fast lys.

Grøn gittermast. Rudkøbing Lystbådehavn Fyr, S-lige moles hoved,

viser grønt blink. Sort pæl. Fyret er tændt 1/4-15/11.
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Rudkøbing Lystbådehavn Fyr, dæk-molens S-ende, viser rødt blink.

Hvidt betonfundament. Fyret er tændt 1/4-15/11. Se i øvrigt plan.

Kabler

Kabelfelt, se kort 172.

Lods

fra Marstal-Rudkøbing Havnelodseri

Telefon 62 52 63 65

Større skibe med ringe maskinkraft bør benytte lods.

Der er ikke noget særligt lodsmødested.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserassistance kan fås af kraftigt lodsfartøj.

DSRS - Dansk Søredningsselskab telefon 27 60 11 04

Ressourcer

Stores og olie kan fås. Smede- og maskinværksteder, flere

bådebyggerier og mindre beddinger (max. 100 tons). En 32-tons

mobilkran. Færgeforbindelse til Strynø. Bank, købmand, posthus,

turistinformation 1 km. Campingplads 1,5 km.

Havnekontor

Tlf. 63 51 62 70 (kl. 0800-1200)

VHF kanal 16 og 12

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

Se plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Rudkøbing

erhvervs- og lystbådehavn (Færgehavn og Trafikhavn), for så vidt

angår erhvervsmæssig benyttelse, af 10. april 2009 samt af

Reglement for overholdelse af orden i Rudkøbing fiskeri- og

lystbådehavn, for så vidt angår fritidsbåde, af 10. april 2009.)

Regler for sejlads

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
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Søfarts-styrelsen 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 havnen er 3 knob.

Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor/waterjet er

ikke tilladt.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Lystbådehavn - fotograferet juli 2001

Opdateret: 25-8-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rungsted Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 28-4-2017 - Plan 1: 10-3-2017

Beliggenhed

Sundet

55°53,1'N 12°32,8'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen

er en selvforvaltende kommunal institution under Hørsholm

Kommune, og er forbeholdt lystfartøjer.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lige vinde giver indtil 1,3 m højvande og vinde mellem SE og

SW indtil 1,1 m lavvande.

Besejling

Storm fra NW kan sætte meget urolig sø ud for havnen.

Fartbegrænsning

Maks. 3 knob.
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Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

N og S for havnen.

Ankringsforbud

I havnen er etableret et issikringsanlæg (bobleanlæg), hvorfor brug

af anker er forbudt overalt i havnen.

Ressourcer

El og vand kan fås fra 1/4-1/11. En 0,5-tons mastekran og en

5-tons portalkran. Både op til 25 tons kan ophales med travelift.

Opdaterede vejrmeldinger 5 gange i døgnet via tv. Wifi.

Havnekontor

Telefon 45 86 83 11 (Sommer; mandag-fredag kl. 0800-1600,

lørdag-søndag 1200-1300. Vinter; mandag-fredag 0900-1500)

E-post: havnechef@rungsted-havn.dk

Hjemmeside: www.rungsted-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

omfatter havnens værker.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 24. maj 2004 for Rungsted 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".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 2016

Opdateret: 10-3-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rødbyhavn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016

Beliggenhed

Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst

54°39,3'N 11°20,7'E - kort 196

Færgehavnen - fotograferet august 2015

Havnen

der ejes af Scandlines Danmark A/S, består af Rødbyhavn

Trafikhavn, opdelt i Vestre Havn og Nordre Havn, samt Rødby

Færgehavn. Færgeforbindelse til Puttgarden i Tyskland.

For lystbåde findes dels et begrænset antal pladser i Vestre Havn

ud for bådeværftet og dels pladser ved en pontonbro ud for kaj nr.

7 i Nordre Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle Nordre Havn: Længde ca. 80 m og bredde ca. 20 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NE-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande og SW-lig storm indtil

1,2 m lavvande.
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Besejling

Større skibe skal før anløb af havnen kontakte "Rødby Færge"

Rødby Havnekontor på kanal 74 (lytter 24 timer). Færger har fortrinsret.

Fartbegrænsning

Vestre Havn: Max. 5 knob. Nordre Havn: Max. 3 knob.

Afmærkning

Ca. 1 sm SW for molehovederne findes en rød/ hvid lystønde med

rød kugletopbetegnelse, som vejleder ved anduvningen.

Afmærkning af den gravede rende til havnen, se plan.

Molehovederne er belyst og forsynet med hvide striber.

Båker

Rødbyhavn Bag- og Forbåke leder holdt overet (045,2°) gennem

den gravede rende til havnen.

Bagbåken: Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåken: Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr

Rødbyhavn Bag- og Forfyr viser rødt lys med isofase. Fyrene leder

holdt overet (045,2°) gennem den gravede rende til havnen.

Havnefyr på molehovederne, se plan.

Til brug for færgerne findes ved færgelejerne enten ledefyr eller retningsfyr.

Tågesignal

Tågesignalet på E-lige mole sættes kun i drift efter anmodning, der

rettes til "Rødby Færge" på VHF kanal 74 eller på telefon 20 25 06 72.

Kabler

Et kabel er udlagt mellem Rødbyhavn og Puttgarden; kabelbåker

NW for Rødbyhavn.

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".

Ressourcer

El i Nordre Havn. Vand kan fyldes ved kajerne. Dieselolie.

Bådeværft med bedding. Slæbested. Maskinværksted. En 32-tons

mobilkran. To kornelevatorer med en lastekapacitet på 90 tons/ Side 2



time, men uden lossegrej. To siloer og vejerbod. Dykkerassistance

fra Nykøbing F.  

Havnekontoret har faciliteter til lystsejlere. Kloaktank ved E-lige

ende af kaj nr. 7 til opsamling af kloakvand fra lystfartøjer.

Havnekontor

Telefon 54 60 57 22 / 20 25 06 72 

Telefax 54 60 09 34

VHF kanal 74 og 16. Alle færger og Rødby Havnekontor lytter og

svarer på kanal 74.

E-post: tochr@lolland.dk, E-post: torben.christiansen@scandlines.dk

Hjemmeside: www.rodbyport.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 Rødby Færgehavn hørende søområde er begrænset af

havnens dækkende værker samt af rette linjer gennem

nedenstående koordinater.

1) 54°39,042'N 011°20,685'E, Inderpunkt N (kyst ved fyr F.R)

2) 54°38,822'N 011°20,161'E, Yderpunkt N (rød lystønde Fl.R.3s)

3) 54°38,683'N 011°20,349'E, Yderpunkt S (grøn lystønde (Fl.G.3s)

4) 54°39,001'N 011°20,738'E, Inderpunkt S (kyst ved fyr (F.G)

Mellem færgehavn og trafikhavn

5) 54°39,259'N 011°20,755'E, Punkt W (kyst ved kaj 10)

6) 54°39,250'N 011°20,806'E, Punkt E (kyst ved kaj 4)

Det til Rødby Trafikhavn hørende søområde er begrænset af

ovennævnte punkter 5) og 6).

Se i øvrigt plan.

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

Rødby Færgehavn

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Rødby Havn af 4.

maj 2016)

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 undtagelse, at: Side 3



Det udgående skib skal vente på det indgående.

Af sikkerhedsmæssige grunde må der indenfor det til Rødby

Færgehavn tilknyttede søområde kun befinde sig en let færge eller

et let skib ad gangen.

Fortrinsret.

Færger i fast rutefart har til enhver tid fortrinsret til brug af havnen

og dens bolværker samt den uddybede indsejlingsrende. Andre

fartøjer kan i fornødent omfang afvises eller fordres udlagt af

havnen, uden at der derfor kan gøres noget erstatningskrav gældende.

Rødbyhavn Trafikhavn

(Uddrag af Ordensreglement for Rødbyhavn Trafikhavn af 4. maj 2016)

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".

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne" med følgende præciseringer:

I Vestre Havn er der en fartbegrænsning på 5 knob og i Nordre

Havn er fartbegrænsningen 3 knob.

Sejladstilladelse

Inden ankomst og afgang (inden anduvning og afsejling) til og fra

det til Rødby Færgehavn tilknyttede søområde skal skibe kalde

"Rødby Færge" på VHF-kanal 74 for at opnå sejladstilladelse.

"Rødby Færge" er bemandet i døgndrift.

Færger i fast rutefart skal overholde særlig signalgivning. Færger i

fast rutefart får ankomst- og afgangstilladelse ved særlig

signalgivning som afgives ved hjælp af lyssignaler på vestre

molehoved, og behøver derfor ikke kalde havnen før ankomst og afgang.

Besejling af Rødby Færgehavn med tilhørende sejlrende skal med

ethvert fartøj såsom erhvervsbåde, fiskerbåde og lystbåde mm

foregå med forsigtighed og må ikke være til gene for den øvrige trafik.

Slæb ind i, ud af og i havnens område skal udføres af to slæbebåde

- hver slæbebåd skal have et pæletræk, der gør den i stand til at

klare slæbet alene.

Side 4



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Vestre Havn og Nordre Havn - fotograferet august 2015

Opdateret: 1-6-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rødvig Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-1-2010 - Plan 1: 10-11-2010

Beliggenhed

Østersøen, Fakse Bugt

55°15,2'N 12°22,4'E - kort 190

fotograferet juli 2008

Havnen

består af 2 dele:

1. Lystbådehavnen, der er et kommunalt fritidsanlæg med

tilhørende lystbådehavn, omfatter havnens E-lige bassin afgrænset

mod forhavnen af den fra NW udgående tværmole, samt

tilstødende landarealer.

2. Fiskerihavnen, der ejes af Fiskeriforeningen for Rødvig og

Omegn, og som omfatter hele den øvrige del af havnen, herunder

begge ydermoler og således også indfatningen ud mod søen af hele

den SE-lige del af det opfyldte areal ud for Lystbådehavnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle Fiskerihavnen: Længde 50 m, bredde 10 m og

dybgang 3,7 m. Lystbådehavnen: Længde 50 m, bredde 10 m og

dybgang 2,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

Storm mellem NE og E kan give indtil 1,3 m højvande og storm
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mellem W og NW indtil 1,3 m lavvande

Besejling

På strækningen fra Fællesskov til Fakse Ladeplads Havn må det

tilrådes ikke at komme kysten nærmere end ca. 1,5 sm, da der

inden for denne afstand findes bundgarnsstader.

Da yderste pæl i bundgarnsstaderne ved Fællesskov Rev står ca.

0,7 sm E for revet og yderste pæle i bundgarnsstaderne E for

Rødvig Havn står henholdsvis ca. 0,6 sm SSE og ca. 0,5 sm SW for

Korsnæb, anbefales det at anduve havnen fra SE med indsejlingen i

pejlinger fra ca. 307° til 348°.

Med hård E-lig vind sander hovedsagelig den E-lige halvdel af

indsejlingen til Rødvig Havn til. Større skibe anbefales derfor at

passere E-lige molehoved i en afstand på mindst 0,15 sm og først

holde ind mod havnen, når W-lige molehoved er i pejling 020°.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Anduvningsbøje ca. 1,2 sm SE for havnen.

Fyr

På E-lige molehoved står et fyr, der viser grønt blink. Fyret og

bolværket på molehovedet er grønmalet. Opmærksomheden

henledes på, at man under E-lig storm ikke må stole på, at fyret lyser.

På W-lige molehoved står et fyr, der viser rødt blink. Fyret og

bolværket på molehovedet er rødmalet.

Se i øvrigt plan.

Kabler

Kabel er udlagt E for havnen. Kabelbåker på kysten.

Ankerplads

Mindre skibe, som vil ankre ved Rødvig, må ankre tæt under land

mellem Fællesskov Rev og havnen. Bundarten her er sand, mens

der overalt længere ude findes hård bund i form af kridt.

Ressourcer

El (220/380 V). Skibe på indtil 100 tons kan tages på bedding. En

3-tons kran. Diesel kun til erhvervsfartøjer. En 600-kg og en

3-tons kran. Slæbested (50-60 tons). Campingplads 2 km.

Havnekontor

Fiskerihavnen

Telefon 56 50 69 54

Telefax 56 50 69 51
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Lystbådehavnen

Telefon 56 50 60 07 (Stevns Turistbureau, åbent kl. 0900-1600)

Telefax 56 56 72 64

E-post: stevns@stevnsinfo.dk

Hjemmeside: www.stevnsinfo.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 af en ret linie fra yderenden af den SE-lige mole til

det S-ligste knæk i den SW-lige mole.

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Rødvig Lystbådehavn af 5. august 2008)

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 gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

(Uddrag af Ordensreglement for Rødvig Fiskerihavn af 4. marts 2004)

Følgende er gældende for Rødvig Fiskerihavn og forhavnen, idet

den i ordensmæssig henseende henhører under fiskerihavnen.

Regler for sejlads.

For sejlads inden for fiskerihavnens 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 tilføjelser:

Sejlads i havnens område må ikke ske med større hastighed end 3 knob.

Søsætning af og sejlads med vandscootere, jetski eller lignende på

fiskerihavnens område er ikke tilladt.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Fiskerihavnen - fotograferet juli 2008

Lystbådehavnen - fotograferet juli 2008

Opdateret: 10-11-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rømø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 25-1-2012 - Plan 1: 11-1-2012

Beliggenhed

Nordsøen, Rømø Dyb, Rømø SE-kyst

55°05,2'N 8°34,2'E - kort 60

fotograferet juli 2012

Havnen

der er en kommunal selvstyrehavn ejet af Tønder Kommune, består

af en Forhavn, gennem hvilken et sejlløb fører til Søndre Bassin,

Mellembassin og Nordre Bassin.

Dybder

ved middelspringtidslavvande: Se plan.

Havnen, og især den inderste del, er tilbøjelig til tilslikning, og det

må forventes, at dybden her kan være aftaget med indtil 1,5 m.

Der foretages oprensning hvert år, og tilslikningen består af ganske

løst lejret slam.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til havnekontoret.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 120 m og bredde 30 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelspringtidslavvande og

middelspringtidshøjvande er 1,6 m. Vandstanden påvirkes stærkt af

vindens retning og styrke. W-lig storm kan give mere end 1,5 m

over daglig vande (ved stormfloden i 1981 var vandstanden 4,5 m
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over DNN) og kraftig E-lig vind kan give ned til 2,0 m under daglig vande.

Strøm

I Rømø Dyb løber strømmen på tværs af havnemundingen og skifter

ca. 1 time efter høj- og lavvande. Strømmens fart er størst ved

halv tid og opnår da en fart på ca. 2 knob. Strømmen er N-gående

ved stigende vande og S-gående ved faldende vande.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Fyr

Se plan

Kabler

N og E for havnen findes kabler; kabelbåker på Rømø.

Ankerplads

i Rømø Dyb N for havnemundingen.

Redningsstation

findes ved havnen.

Ressourcer

El (380 V). Diesel. Ved havnen findes bådeværft med

beddinganlæg. Slæbested. Værksted. Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 74 75 52 45 (mandag-fredag kl. 0700-1600) / 60 70 66 74 (døgnvagt)

Telefax 74 75 51 97

VHF kanal 16

E-post: info@portromo.dk

Hjemmeside: www.romohavn.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 N: En linie i retning E-W gennem det N-ligste punkt af

nordre havnedige,

b) Mod S: En linie i retning E-W gennem det S-ligste punkt af

søndre havnedige,

c) Mod E: 4 m-kurven på Rømø Dyb E-side mellem grænselinierne a) Side 2



og b) og

d) Mod W: Havnens værker.

Særlige bestemmelser

Regler for sejlads.

For sejladsen 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. Et skib betragtes som

indgående, når det har afgivet signal for indsejling.

Ordensbestemmelser.

For ordens overholdelse gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende særbestemmelse:

Største tilladte hastighed i havnebassinerne er 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 11-1-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rønbjerg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-4-2009 - Plan 1: 7-10-2015

Beliggenhed

Limfjorden, Løgstør Bredning

56°53,5'N 9°10,0'E - kort 109

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Vesthimmerlands Kommune og må kun benyttes som

lystbådehavn og til formål vedrørende færgefarten mellem Rønbjerg

og Livø.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 25 m, bredde ca. 5 m og

dybgang ca. 2,1 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ringe.

Stærke W-lige vinde kan give indtil 1,6 m højvande og stærke E-lige Side 1



vinde indtil 0,9 m lavvande.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

En 2-tons kran. diesel og olie. Dykkerassistance.

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.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde begrænses mod Limfjorden af

havnens to moler, den S-lige og den N-lige, samt af en ret linie

mellem de yderste punkter på disse molers hoveder.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 7-10-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rønne Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-2-2018 - Plan 1: 9-2-2018

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm W-kyst

55°05,9'N 14°41,8'E - kort 189

fotograferet juli 2003

Anmærkning

Indtil videre er en gul pæl med krydstopbetegnelse etableret S for havnen.

Havnen

ejes af Rønne Havn A/S. 

Sejladsen til Rønne Havn foregår ad det uddybede løb mellem ydre

og indre dækmoler og herfra gennem det uddybede areal i

Forhavnen og Forhavnsbassinet til henholdsvis Vesthavnen,

Nordhavnen og Sydhavnen.

Havnen er beskyttet af bølgebrydere og består af Yderbassinet,

Forhavnen, Forhavnsbassinet, Vesthavnen, Nordhavnen, der ved

en pier er delt i et W- og et E-bassin, og Sydhavnen, der ved to

smalle pierer er delt i et ydre bassin for fragtskibe og et indre

bassin for fiskefartøjer.

En duc d'albe af beton på E-siden af indsejlingen til Vesthavnen,

og to duc d'alber i Forhavnsbassinets N-side. Se plan.

Der er til brug for udvidelsen af havnen etableret interimkajer på

W- og E-siden af den S-lige mole i mellem Yderbassinet og

Forhavnen. 

N for havnen ligger Rønne Lystbådehavn - Nørrekås, se denne

Side 1



Dybder

Se plan.

Anm. Skibsfarten advares mod at komme uden for de uddybede

områder, da der uden for disse, samt i området N for en  linie

mellem N-lige indermoles hoved og kaj nr. 30, findes flere sten med

mindre vanddybde end angivet i søkortet.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 240 m og dybgang 8,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

E-lige og N-lige vinde kan i sjældne tilfælde give indtil 1,2 m

højvande og W-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

N- eller S-gående strøm kan forventes ud for indsejlingen.

Besejling

Skibsfarten advares mod at komme uden for de uddybede områder,

da der uden for disse, samt i området N for en linje mellem N-lige

indermoles hoved og kaj nr. 30, findes flere sten med mindre

vanddybde end angivet i søkortet. Ved besejling af interimkajerne,

skal man være opmærksom på, at disse kajer befinder sig uden for

de uddybede områder. Dybden langs den W-lige interimkaj er 6 m

og dybden langs den E-lige interimkaj er 6,5 m

Fartbegrænsning

Max. 5 knob, se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Afmærkning

Ca. 1,4 sm SW for fyrene på dækmolerne er udlagt en

anduvningstønde. 

I Forhavnsbassinet er der på E-grænsen af det til 7,0 m uddybede

område udlagt en gul tønde. Desuden er der udlagt to grønne

spidstønder, der afmærker renden til Søndre Bådehavn.

Fyr

Rønne Havn Bag- og Forfyr viser hvidt lys med isofase. Fyrene

leder holdt overet (064,5°) fra anduvningstønden ind gennem

molerne til havnen. Brændetid: Hele døgnet.

Fyrene på dæk- og indermolerne holdes tændt om dagen i usigtbart

vejr. Molehovederne er facadebelyste. Desuden fyr på N-havnens

W-mole (Dampskibskajen).

Se i øvrigt plan.
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Tågesignal

Tågelys kan af havnens brugere aktiveres telefonisk, som følger:

Tågelys på molehovederne:

Telefonnummer 56 91 11 44 (klartone med et sekunds mellemrum).

Tast * 22 # (2 toner som kvittering). Tast 1 * 1 (i drift 1 time).

Ankerplads

uden for fyrlinien N eller S for indsejlingen.

Ankringsforbud

Der er forbud mod ankring i Nordhavnen på grund af risiko for

skader på bundsikringen i bassinerne.

Lods

DanPilot. 

Telefon 63 25 66 66)

E-post: danpilot@danpilot.dk

Lodsmødestedet ved anduvningstønden SW for havnen er vist i søkortene.

Lods kan fås hele døgnet, når DanPilot kontaktes i god tid.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

En slæbebåd på 12 tons pæletræk. Bugserassistance er ikke

nødvendig under normale forhold.

Redningsstation

findes ved havnen.

Ressourcer

El og vand ved næsten alle kajer.

Rønne Havn henviser til Nexø havn eller Tejn havn hvis der er brug

for beddings kapacitet. Maskinværksteder for alle slags

reparationer. Dykkerassistance kan fås. Kraner: 2 mobilkraner med

løfteevne op til 40 tons. To Ro-Ro-lejer med hydraulisk broklap. I

forbindelse med kaj 31/32 S er der placeret en fast rampe uden

klap. Flere lastetransportbånd og lasteramper. Proviantering

indenfor 2 km. Campingplads 2 km.

I sommersæsonen anvendes erhvervshavnen til gæstende

fritidsbåde i det omfang godstrafikken tillader det.

Havnekontor

Telefon 56 95 06 78 (kontor døgnbemandet)

Telefon 51 36 37 47 (havnevagt døgnbemandet)

Telefax 56 95 06 31

VHF kanal 16 og 12 (Døgnbemandet)

Rønne Havn kaldes 1 time før ankomst på VHF (Døgnbemandet)

E-post: roennehavn@roennehavn.dk
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Hjemmeside: www.roennehavn.dk

Åbningstider mandag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-13.30.

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.3s og Fl.G.3s) på

ydermolernes hoveder.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Rønne Havn af 7.

maj 2009)

Regler for sejlads. 

For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

med følgende tilføjelser:

Der kan under særlige vejrforhold være behov for, at hurtigfærgen

sejler de første meter ind i havnen med høj fart, dette kan

accepteres af havnen, såfremt det kan foregå uden risiko for

mennesker, værdier eller miljø.

For sejlads i Yderbassin afpasses farten efter forholdene, dog max

15 knob og i de øvrige bassiner er højest tilladte fart 5 knob.

Færger i fast rutefart kan under særlige vejrmæssige forhold

manøvrere med højere fart end 5 knob, dog stadig med så lav fart

som muligt og således, at der ikke voldes ulempe for andre og at

der manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af

havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger. 

Egentlig lystsejlads er forbudt inden for havnens område, dog er

sejlads til og fra anløbsplads tilladt med en fart af højst 5 knob. 

Ordensbestemmelser

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:

Forbud mod ankring i havnen, jfr. § 4 stk. 1 i "Standardreglement

for overholdelse af orden i danske erhvervshavne", skal i

særdeleshed overholdes i Nordhavnen på grund af udlagt

bundsikring bestående af gabioner og sten. Der er anbragt ankring

forbudt-skilte ved indsejlingen til Nordhavnen. Se i øvrigt plan.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Sydhavnen - fotograferet juli 2003

Nordhavnen - fotograferet juli 2003

Opdateret: 9-2-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rønnerhavnen

Sidste opdateringer • Tekst: 17-10-2017 - Plan 1: 14-6-2004

Beliggenhed

Kattegat

57°27,9'N 10°32,2'E - kort 101

fotograferet august 2004

Anmærkning

Indtil videre findes vanddybder på 1,6 m i indsejlingen.

Havnen

ejes af Frederikshavn kommune og administreres af Rønnerhavnsforeningen.

Havnen er beliggende midtvejs mellem Frederikshavn og Strandby

og består af en ca. 200 m lang og ca. 80 m bred forhavn og af et

ca. 220 x 150 m stort bassin, som er delt op i to af en ca. 150 m

lang midterpier.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 2 m. Ved kajkant 1,0 m hældende til 2,5 m,

7,5 m fra kajkant.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde ca. 11 m, bredde 3,5 m og

dybgang 1,8 m. Indsejlingen er 12 m bred.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3-0,4 m.

SW- over W- til N-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og SE-
Side 1



over E- til NE-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

I et ca. 150 m bredt bælte langs kysten er strømmen overvejende

S-gående. Uden for dette overvejende N-gående.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Fyr

der viser grønt blink på N-lige molehoved.

Ankerplads

N og S for havnen.

Ressourcer

Vand ved alle broer. Diesel fra tank. En 4-tons kran.

Dykkerassistance kan bestilles. Kemidepot. Apotek, bank, frisør,

færgeforbindelse, posthus samt turistinformation 2,5 km.

Havnekontor

Telefon 98 43 10 88

E-post: ronnerhavn@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.roennerhavnen.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 Ordensbestemmelser for Rønnerhavnen af 30. juni 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 orden og sejlads gælder "Standardreglement for overholdelse af

orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende

med følgende præciseringer og tilføjelser:

Farten for maskindrevet fartøj må ikke overstige 3 knob.

Sejldrevet fartøj må holde nødvendig styrefart. Side 2



Havnen må ikke benyttes som øvelsesplads for motorfartøjer.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 14-6-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Rørvig Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-3-2017 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed

Kattegat, Isefjord

55°56,6'N 11°46,1'E - kort 116

fotograferet juli 2013

Anmærkning

Indtil videre findes dybder på 2,5 m i anførte havn. For yderligere

information kan havnen kontaktes på tlf. 2177 9376.

Havnen

der ejes af Odsherred Kommune, består af en anlægsbro, et

havnebassin med færgeleje og en lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Ud for tværmolen er sejlrenden tilbøjelig til at sande til på S-siden.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m og bredde 6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Storm mellem W og NW kan give indtil 1,5 m højvande og storm

mellem SE og S indtil 0,6-1,0 m lavvande.
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Strøm

I Vesterløb kan strømmen, der følger løbets retning, løbe med stor

fart især i perioder med N- eller S-lige vinde af kulingstyrke og derover.

Fartbegrænsning

Sejlads i havnen må maksimalt foregå med 3 knob og må ikke være

til fare eller gene for andre både. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Fyr

Se plan.

Ydermole og indermole i færgehavn er facadebelyst.

Ankerplads

NE for havnen.

Ressourcer

Diesel. Benzin og flaskegas 800 m. Slæbested. Grillhus. Miljøstation.Bådebygger.

Havnekontor

Telefon 59 91 93 36 (1/6-30/9: kl. 0800-0900 og 1600-1730 

1/10-30/5: kl. 0800-0900) 

Mobiltelefon 21 77 93 76

lakho@odsherred.dk

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 af 29. april 2009 for Rørvig 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 præciseringer og tilføjelser:

Sejlads i havnen må maksimalt foregå med 3 knob og må ikke være

til fare eller gene for andre både.

Sejlads med jetski, vandscootere m.m. er ikke tilladt i havnen og Side 2



Isefjorden i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 611 af

4. juli 1994 om regulering af sejlads med vandscootere m.v., og

"Reglement for sejlads med motorbåde, brætsejlads m.m. ud for

kysten i Roskilde politikreds".

Hundested-Rørvig færgen

Havnens brugere forpligter sig til at tåle de gener færgedriften

medfører. Ved sejlads i havnen og ved ind-/udsejling skal der

ligeledes tages hensyn til færgefarten.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 5-5-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Røsnæs Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 5-8-2015 - Plan 1: 19-3-2014

Beliggenhed

Kattegat, Sejerø Bugt, Røsnæs N-kyst

55°45,1'N 10°56,7'E - kort 145

fotograferet juli 2011

Anmærkning

Der er udført anlægsarbejde i havnen. For yderligere oplysninger

kontakt havnefogeden på tlf. 51 21 30 64.

Havnen

ejes af Kalundborg kommune og administreres af Havnsø Havn.

Havnen, der er en øhavn med et 16 m bredt indløb, er forbundet

med Røsnæs N-kyst ved en ca. 150 m lang dæmning.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 15 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. Vind

mellem N og E kan give indtil 0,7 m højvande og vind mellem S og

SE indtil 0,7 m lavvande.
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Fartbegrænsning

Maksimum 2 knob eller sikker styrefart.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Slæbested. gas, 2 km til Ulstrup hvor der er: bus, dagligbrugs og kro.

Havnekontor

Telefon 59 26 93 81 (Havnsø Havn) 

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 1100 - 1200 torsdag tillige kl.

1600 - 1700

Mobiltelefon 51 21 30 64

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) 55º45,113533'N 010º56,719950'E (fyr F.G)

2) 55º45,106950'N 010º56,709400'E. 

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

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: 19-3-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sakskøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-6-2015 - Plan 1: 8-11-2006

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst

54°48,2'N 11°38,1'E - kort 160

fotograferet juli 2005

Havnen

ejes af Guldborgsund Kommune med Sakskøbing Motor- og

Sejlbådsklub, SMSK, som lejer af kajer, pælepladser m.m.. En

gravet rende, Oreby Rende, fører ind til Sakskøbing Havn.

I havnens W-lige del findes en forgrenet pontonbro til brug for husbåde.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande. E-lige vinde

giver i ekstreme tilfælde på førstedagen indtil 1,0 m højvande.

S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 0,3 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

For renden fra Lindholm Dyb til havnen er det fastsat, at det

udgående skib skal vente på det indgående.
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Fartbegrænsning

På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må

maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må

maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.

Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart.

Afmærkning

Oreby Rende er afmærket på begge sider af løbet.

Ankringsforbud

Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløb til

havnen uden bydende nødvendighed.

Havnekontor

Telefon 21 81 13 71 (normal kontortid)

E-post: post@smsk-sejl.dk

Hjemmeside www.smsk-sejl.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

For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til

Sakskøbing Havn gælder Søfartstyrelsens "Bekendtgørelse om regler

for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:

Det udgående skib skal vente på det indgående.

På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havns NW-lige grænse

må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog

må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 8-11-2006

Side 3



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

Sakskøbing Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-9-2009 - Plan 1: 2-9-2009

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst

54°48,7'N 11°37,2'E - kort 160

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Sakskøbing Bådelaug.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m og dybgang 1,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NW-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og SE-lige vinde indtil

0,5 m lavvande.

Side 1



Strøm

Strømmen sætter ud af fjorden, men er svag.

Fartbegrænsning

På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må

maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må

maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.

I havnen 4 knob.

Ressourcer

Indkøb og forplejning 2,5 km.

Havnekontor

Telefon 54 70 75 50 (Klubhus)

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser

For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til

Sakskøbing Havn gælder Søfartstyrelsens "Bekendtgørelse om regler

for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:

Det udgående skib skal vente på det indgående.

På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havns NW-lige grænse

må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog

må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 2-9-2009

Side 3



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

Sandbjerg Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 13-3-2013 - Plan 1: 13-3-2013

Beliggenhed

Kattegat, Sandbjerg Vig

55°43,1'N 10°00,6'E - kort 114

fotograferet juli 2011

Havnen

ejes af Hedensted Kommune og administreres af Juelsminde Havn

og Marina.

Dybder

Se plan.

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.

Fartbegrænsning

Maks. 3 knob eller sikker styrefart.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

i Sandbjerg Vig.

Side 1



Ressourcer

Diesel og olie. Apotek, vaskemaskine, posthus og telefon 1 km.

Campingplads, legeplads, turistinformation, flaskegas og

busforbindelse 800 m.

Havnekontor

Telefon 75 69 35 81 / 20 28 82 48 (Juelsminde Havn og Marina, 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) 55º43,056'N 010º00,533'E (molehovedet, W-lige dækmole)

2) 55º43,068'N 010º00,568'E (molehovedet, E-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

Side 3



Opdateret: 13-3-2013

Side 4



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

Sandvig Fiskerihavn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-2-2004 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Bøgestrøm

55°03,6'N 12°07,4'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Vordingborg Kommune, administreres af Sandvig Havn

Bådelaug og består af 2 bassiner adskilt ved en ca. 20 m lang midtermole.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 1,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,6 m.

E-lige og N-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og W-lige

vinde indtil 0,6 m lavvande.
Side 1



Fartbegrænsning

5 knob.

Afmærkning

Den gravede rende til havnen er på N-siden afmærket med 5

grønne og 5 røde stager med topbetegnelse.

Fyr

2 fyr, der viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (232°)

gennem indsejlingsrenden. Bagfyret er anbragt på gavlen af et

mindre træhus ved havnepladsens W-ende og forfyret på N-siden

af midtermolen på en grå gittermast. Fyrene er tændt hele døgnet i

perioden 1/5-1/10, hvorefter de kun vil blive tændt lejlighedsvis.

Ressourcer

Slæbested findes. En 500-kg kran.

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

Side 3



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

Sandvig Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-2-2017 - Plan 1: 13-10-2010

Beliggenhed

Østersøen, Åsand Bugt, Bornholm NE-kyst

55°17,4'N 14°47,0'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Bornholms Regionskommune. Bolværkerne er af granit.

Yderhavnen er tilbøjelig til tilsanding ved stærke N- og NE-lige vinde.

Bolværkshøjden er 1 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Dybgang 1,5 m.

Vandstand

N- og NE-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og W-lige vinde

indtil 0,8 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun søges af stedkendte folk og ikke med pålandsstorm.

Side 1



Fyr

To fyr, der viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (175°)

gennem indsejlingsrenden til yderhavnen.

Ressourcer

Slæbested. Proviant om sommeren. Miljøstation, posthus, bank,

frisør, apotek, gas, vaskemaskine og turistbureau i Allinge.

Havnekontor

Telefon 56 92 23 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 havnens værker

samt en ret linje fra bølgebryderens NE-ligste punkt (55º17,391'N

014º46,944'E) til (55º17,372'N 014º46,936'E). Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Sandvig 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" samt evt. opslåede

fartbegrænsningsskilte i havnen.

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 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: 13-10-2010

Side 4



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

Scanport Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-8-2017 - Plan 1: 29-9-2017

Beliggenhed

Sundet, Amager E-kyst

55°38,2'N 12°39,4'E - kort 133

fotograferet juli 2014

Anmærkning

Indtil medio 2019 udføres anlægsarbejde i den E-lige og S-lige del

af havnen. Langs den E-lige kaj findes undervandshindringer, som

er markeret med røde og gule blåsere.

Havnen

ejes og administreres af Skanska Øresund A/S. En 1150 m lang og

ca. 40 m bred, afmærket rende fører til havnen.

Dybder

Dybden i renden og havnen er 4,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 75 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NNW-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,9 m højvande og E-lige

og S-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Side 1



Strøm

Strømmen løber tværs på havneindløbet.

Fartbegrænsning

Maks. 3 knob.

Afmærkning

Renden er afmærket med med 2 grønne og 4 røde stager med

topbetegnelse, samt en midtfarvandsafmærkning.

Fyr

Se plan.

Kabler

Se plan.

Havnekontor

Telefon 44 68 05 65 (Skanska Øresund A/S)

Hjemmeside: www.baadplads.nu

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 mod E af en ret linje fra det N-lige til det S-lige molehoved.

Se i øvrigt plan.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 29-9-2017

Side 3



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

Sejerø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 28-1-2015 - Plan 1: 27-1-2015

Beliggenhed

Kattegat, Sejerø Bugt, Sejerø SW-kyst

55°52,8'N 11°08,2'E - kort 128

fotograferet juli 2013

Havnen

ejes af Kalundborg Kommune. Havnen er en kombineret fiske-,

færge- og lystbådehavn. 

Der er færgeforbindelse til Havnsø.

Dybder

Se plan.

Der foregår konstant tilsanding omkring W-lige molehoved.

Største skibe

Længde ca. 40 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

N-lig og NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og E-lig og

SE-lig vind indtil 0,7 m lavvande.

Fartbegrænsning

Maksimum 3 knob eller sikker styrefart.

Side 1



Fyr

Se plan.

Kabler

Se plan.

Ankerplads

med god holdebund W for havnen.

Ressourcer

Affaldstønder. Dieseltank på havnen. Benzin 1 km.

Slæbested. Reparationsmuligheder i mindre omfang. Adgang til telefax.

Campingplads og posthus 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 59 59 03 79 /  21 20 31 56

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) 55º52,765133'N 011º08,224500'E (fyr F.G) 

2) 55º52,726717'N 011º08,181383'E (fyr F.R)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Sejerø Havn af 27. april 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".

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 27-1-2015

Side 4



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

Sillerslev Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-8-2004 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Limfjorden, Kås Bredning, Mors S-kyst

56°40,9'N 8°43,8'E - kort 108 eller 109

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Morsø kommune, anvendes som fiskeri- og lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 6 m og dybgang 2,8 m.

Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel. W-, SW- og NW-lige vinde kan give

indtil 1,75 m højvande og E-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.

Side 1



Strøm

Storm fra W giver indtil 3 knob E-gående strøm

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Indsejlingen til havnen er afmærket med en rød og en grøn tønde.

Fyr

Ledefyr samt fyr på W-molens hoved. E-molen og W-molen (ved

fyret) er facadebelyst. Se i øvrigt plan.

Ankerplads

uden for havnen.

Ressourcer

El og vand på alle kajstrækninger og pontoner. Dieseltank. Værft,

slæbested og bedding. Proviant 1 km.

Havnekontor

Telefon 97 72 00 49 (Nykøbing Mors Havn, man-tors kl. 0930-1030

og 1530-1630)

Telefax 97 72 29 18

E-post: nykobingmhavn@hotmail.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 en linie mellem

yderenden af havnens ydermoler.

Side 2



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 16-4-2003

Side 4



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

Skagen Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 23-9-2015

Beliggenhed

Kattegat, Ålbæk Bugt

57°43,1'N 10°35,3'E - kort 101

fotograferet juni 2016

Havnen

er en kommunal selvstyrehavn.

Havnen består af følgende bassiner: Ydrebassin, Ydre

Forhavnsbassin, Vesthavn og Østhavn.

Vesthavn består af: Indre Forhavnsbassin, Bundgarnsbassin,

Auktionsbassin, Mellembassin og Vestre Bassin.

Østhavn består af: Østbassin I og Østbassin II.

Skagen Lystbådehavn administrerer området mellem Gamle Pier og

Pier 2 i Mellembassinet. Skagen Bådelaug og Skagen Sejlklub

administrerer hver sin del af Bundgarnsbassinet.

Dybder

Se plan.

På grund af sandvandring kan de opgivne dybder ikke altid

påregnes at være til stede foran havnen, i forhavnen eller i bassinerne.

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. Side 1



Krydstogtkaj: Længde 330 m (skibe med god manøvreevne)

Østhavn: Længde 130 m.

Vesthavn: Længde 130 m

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er normalt 0,3

m. W-lige storme kan give indtil 1,4 m højvande og E-lige storme

indtil 0,9 m lavvande.

Strøm

Vinde mellem SSW og W kan give NE-gående strøm, og vinde

mellem N og SSE kan give SW-gående strøm.

Strømmen løber hyppigst og stærkest fra SW mod NE og kan blive 2 knob.

Besejling

Opmærksomheden henledes på, at vejrforholdene kan medføre

sådanne ændringer af bundforholdene, at de heraf forårsagede

ændrede bølge- og strømforhold kan medføre en uventet vanskelig

besejling af havnen.

Der er for havnen udarbejdet en liggepladsplan. Det er forbudt at

henlægge fartøjer andetsteds end ved de i liggepladsplanen

bestemte kajstrækninger.

Vestre Bassin må ikke besejles af skibe, hvis højeste del er mere

end 27 m over vandoverfladen.

Ikke-hjemmehørende fartøjer er forpligtet til at henvende sig i

havnevagten for at få anvist liggeplads.

Se også afsnittet Særlige bestemmelser.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob inden for Ydre Forhavnsbassin.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabel ved indsejlingen til Østbassin I. Se plan.

Ledninger

Kloakledning er udlagt ved indsejling til Østbassin II. Se plan.

Ankerplads

S for havnen findes god ankerplads.

Side 2



Lods

Skagen Lodseri

Telefon +45 98 44 37 87

Telefax +45 98 45 00 29 

E-post: sklo@saga-shipping.dk / saga@saga-shipping.dk

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.

Fartøjer, 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 0,9 m lavvande,

hvorfor det i sådanne vejrsituationer er særlig vigtigt at benytte

lods eller at indhente oplysning hos havnevagten om de

øjeblikkelige forhold. Henvendelse kan ske enten ved opkald til

havnevagten på VHF (kanal 16) eller på telefon 98 44 13 46.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

for alle tankskibe med urensede tanke.

Fritagelse for lodstvang kræver, at skibets fører er i besiddelse af

et gyldigt lodsfritagelsesbevis for det pågældende skib.

Slæbebåde, som slæber et slæb på BT 150 eller større og/eller hvor

længden er 28 meter eller længere, er ligeledes forpligtet til at

anvende lods. 

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

I havnen findes to bugserbåde med pæletræk på 7 tons og 10 tons.

Større bugserbåd kan bestilles fra Frederikshavn Havn.

Redningsstation

Telefon 98 45 07 57

Telefon 98 44 31 92 (redningsskib)

Mobiltelefon 30 25 65 94 (redningsskib)

Ressourcer

Skibsværft med beddingsanlæg og tørdok for skibe på indtil ca. 125

meters længde. Fire mobilkraner med enkeltløft op til 30 tons og

værksteder for reparation af motorfartøjer. Der findes frømænd og dykkere.
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Havnekontor

Skagen Havn (havnevagten/døgnvagt)

Telefon 98 44 13 46 

Telefax 98 45 03 38

VHF kanal 16 og 12

VHF pejlesystem

E-post: hv@skagenhavn.dk

Hjemmeside: www.skagenhavn.dk

Skagen Lystbådehavn

Telefon 98 44 33 41/23 20 09 41

E-post: lystbaadehavn@frederikshavn.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 omfatter havnens bassiner samt

det vandareal, der ligger inden for havnens ydre dækværker.

Særlige bestemmelser

For sejlads i indsejlingen til havnen og inden for havnens område

gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads

m.m. i visse danske farvande" herunder, at:

Det skib, der er for udgående, skal vente på det indgående.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:

1. For havnen er udarbejdet en liggepladsplan, der fastlægger

liggepladsen for de fartøjer, der anløber havnen. Havneopsynet kan

afvige fra planen, hvis anvendelsen af havnen nødvendiggør dette.

2. Liggepladsplanen forudsætter, at fartøjer, der ikke anvendes til

erhvervsformål, herunder hjemmehørende lystfartøjer og fartøjer

for bierhvervsfiskere, placeres ved broerne i Bundgarnsbassinet.

3. For E-enden af Bundgarnsbassinet er udarbejdet et særligt

regulativ, i henhold til hvilket Skagen Bådelaug er havnebestyrelse,

og en af bådelauget udpeget havnefoged varetager havneopsynets opgaver.

4. For S-enden af Bundgarnsbassinet er udarbejdet et særligt

regulativ, i henhold til hvilket Skagen Sejlklub er havnebestyrelse,

og en af sejlklubben udpeget havnefoged varetager havneopsynets opgaver.

5. Maksimalhastigheden i havnen inden for Ydre Forhavnsbassin er

3 knob.

Side 4



Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 5



Mellembassin og Vestre Bassin i Vesthavn - fotograferet august 2015

fotograferet august 2015

Krydstogtkaj - fotograferet juni 2016

Side 6



Opdateret: 23-9-2015
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Opdateret: 5-8-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skalø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Ståldyb, Skalø S-kyst

54°57,4'N 11°21,4'E - kort 142 eller 160

fotograferet maj 1997

Havnen

er lille og kun for fiskerbåde.

Dybder

Dybden i indsejlingen og i havnen er 1,6 m.

Ved havnen forekommer ofte tilsanding.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 9 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig

vind kan give indtil 0,6 m højvande og S-lig vind indtil 0,6 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Side 1



Afmærkning

Indsejlingen til havnen er markeret af 1 grøn og 1 rød stage med topbetegnelse.

Fyr

På W-molens hoved et fyr, der viser hvidt, fast lys. Rødt og hvidt,

lodretstribet fyrskab.

Havnekontor

Telefon 54 71 31 95

Mobil 29 44 00 03

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

Skarø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-11-2005 - Plan 1: 23-11-2005

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Skarø N-kyst

55°00,6'N 10°28,3'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen

der består af et brohoved med færgeleje og et ca. 100 m langt og

45 m bredt lystbådebassin, tilhører Svendborg kommune. Der kan

fortøjes ved brohovedet, når vindforholdene tillader det.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 20 m, bredde 5 m.

Vandstand

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

N-lige vinde kan give indtil 1,4 m højvande og S-lige vinde indtil 1,4

m lavvande. Side 1



Besejling

Mindre skibe, der kommer W-fra, står N om Skarø Rev i Bækkehave

Fyrs hvide sektor. Når kabelbåkerne W for Skarø Havn er overet,

fortsættes SW-over i overetlinien (kurs 214°) indtil umiddelbart N

for havnen.

Mindre skibe, der kommer E-fra, søger N om anduvningstønden NE

for havnen og herefter SW-over mod havnen. Om natten leder

fyrene på kabelbåkerne W for havnen ind til havnen.

Fartbegrænsning

Max. 4 knob.

Afmærkning

ENE for havnen ligger en rød/hvid spirtønde som anduvningsmærke.

Fyr

på brohovedets NW-lige hjørne. Se plan.

Fyr på kabelbåker W for havnen. Fyrene er overet i pejling 214° og

lyser 90° på hver side af overetlinien. Brændetid hele døgnet. Se

kort 152.

Fyr på kabelbåker SE for Ballen Lystbådehavn. Fyrene er overet i

pejling 018° og lyser 15° på hver side af overetlinien. Se kort 152.

Kabler

Ca. 60 m W for havnen går et kabel til en position på kysten SE for

Ballen Lystbådehavn; kabelbåker med fyr på begge kyster.

E for havnen går et kabelfelt til Lehnskov Pynt; kabelbåker på

Lehnskov Pynt.

Ankerplads

Mindre skibe kan ankre i bugten SE for Skarø Rev ud for havnen,

hvor der er god holdebund. Opmærksomheden henledes dog på de

udlagte kabler, se Kabler samt kort 152.

Ressourcer

Færgeforbindelse til Svendborg.

Havnekontor

Havnefoged

Britta Tarp

Østre Hovedvej 4

5700 Svendborg

Tlf.: 29 29 15 20

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

Afgrænses af havnens dækningsværker.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 23-11-2005

Side 4



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

Skaven Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-4-2005 - Plan 1: 20-4-2005

Beliggenhed

Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Søndre Dyb

55°53,6'N 8°21,6'E - kort 99

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Skaven Strand Grundejerforening, ligger ca. 4,5 sm S

for Stauning Kirke og må kun benyttes som lystbådehavn og af de

lokale erhvervsfiskere.

Dybder

Dybden i den gravede sejlrende og i havnen er 0,8 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Dybgang 0,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

Side 1



Fartbegrænsning

2 knob.

Afmærkning

Sejlløbet er afmærket med stager. Afmærkningen er udlagt i

perioden 1/4-15/11.

Fyr

Ledefyr. To fyr, der viser hvidt, fast lys, og med rød- og

hvidstribet trekanttopbetegnelse på grønmalede pæle, leder overet

i pejling ca. 129° gennem sejlrenden til havnen.

Ankerplads

uden for havnen.

Ressourcer

Slæbested.

Havnekontor

Telefon 97 37 42 97 / 75 15 35 72

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 de yderste punkter på molehovederne.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 20-4-2005

Side 3



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

Skibsværft Toft

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 12-1-2005

Beliggenhed

Lillebælt, Flensborg Fjord, Egernsund

54°54,5'N 9°35,9'E - kort 154

fotograferet juli 2011

Havnen

ligger på W-siden af Egernsund umiddelbart N for broen og ejes af

Skibsværft Toft v/Peter Weiss.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 20 m, bredde 6 m og dybgang 4,0 m.

Vandstand

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

N-NE-lige vinde giver højvande og SW-lige vinde 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

Se Egernsund Havn.

Ressourcer

Mulighed for påfyldning af brændstof ved kaj. Døgnåben Statoiltank

til kort. 6 store haller til vinteropbevaring og reparation af

lystbåde. Kraftig kran ved kaj. Busforbindelse, cafeteria,

campingplads, proviant, posthus, restaurant, togforbindelse, bank,

frisør, legeplads, apotek og turistbureau 1-2,5 km.

Havnekontor

Telefon 74 65 12 25

Telefax 74 65 34 73

E-post: pw@skibsvaerfttoft.dk

Hjemmeside: www.skibsvaerfttoft.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: 12-1-2005

Side 3



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

Skive Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-6-2017 - Plan 1: 19-5-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Skive Fjord

56°34,2'N 9°03,3'E - kort 109

fotograferet juli 2010

Havnen

der ejes af Skive kommune, består af en trafikhavn (Sydhavnen og

Fjordkajen), en søsportshavn (se denne) og en fiskerihavn (S for

Sydhavnen). En 1,5 sm lang og 30 m bred gravet rende fører til

trafikhavnen og søsportshavnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Der kan besejle havnen: Længde 130 m og bredde 20 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,1 m.

W-lige vinde kan give ca. 1,5 m højvande og E-lige vinde ca. 0,8 m lavvande.

Side 1



Besejling

Det er forbudt for lystfartøjer at fortøje i trafikhavnen. Lystfartøjer

henvises til søsportshavnen.

Fartbegrænsning

3 knob (dog styrefart).

Afmærkning

Til trafikhavnen (Fjordkajen og Sydhavnen) fører en 30 m bred,

gravet rende. Afmærkning af renden samt øvrig afmærkning i

umiddelbar nærhed af havnen, se kort 109 og plan.

Kajakpolobane.

Umiddelbart S for renden til søsportshavnen er der hvert år i

perioden 1/4-15/11 etableret en kajakpolobane, som er afmærket

med 4 gule sømærker med flagtopbetegnelse.

Båker

Skive Ydre Havnerende: 2 båker med orange trekanttopbetegnelse

leder holdt overet gennem den ydre rende.

Skive Indre Havnerende: 2 båker med orange trekanttopbetegnelse

leder holdt overet gennem den indre rende.

Fyr

Skive Ydre Havnerende: På båkerne er etableret 2 fyr, der holdt

overet, leder gennem den ydre rende.

Skive Indre Havnerende: På båkerne er etableret 2 fyr, der holdt

overet, leder gennem den indre rende. Se i øvrigt kort 109.

Havnefyr, se plan.

Ankerplads

Det er forbudt at ankre i den gravede rende, i Sydhavnen og i

Fjordkajbassinet. Der kan ankres N for den gravede rende.

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. Lokal lodsning kan rekvireres hos Skive Shipping

pr. telefon (97 52 14 88).

Lodstvang

Ved passage af Oddesundbroen, Jernbanebroen over Limfjorden

ved Aalborg samt de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og

over Løgstør Grunde, se Løgstør Havn.

Side 2



Bugsering

Havnen har en mindre bugserbåd (isforstærket), men

bugserassistance er ikke nødvendig under normale forhold, men det

tilrådes dog skibe med max. dimensioner at rekvirere assistance

ved anløb af Fjordkajs- og Sydhavnsbassinet.

Ressourcer

Diesel og benzin (pr. bil) kan fås. Bådebyggeri med

ophalerbeddinger. En 62-tons mobilkran. Dykkerassistance kan fås.

Campingplads 1 km.

Havnekontor

Telefon 97 52 14 88 (Skive Shipping)

Telefax 97 52 74 88

VHF kanal 16, 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.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

Mod N: En linie vinkelret på Fjordkajen til den gule bøje i Fjordkajbassinet.

Mod E: En linie fra den gule bøje i Fjordkajbassinet til grøn tønde

nr. 14 og videre til grøn tønde nr. 13. Herefter til enden af den

gravede rende.

Mod S: En lige linie fra det S-lige molehoved til rød tønde nr. 4.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 19-5-2017

Side 4



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

Skive Søsportshavn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-6-2017 - Plan 1: 19-5-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Skive Fjord

56°34,5'N 9°03,2'E - kort 109

fotograferet juli 2010

Havnen

er en selvejende institution.

Dybder

Dybden i selve havnen og i renden hertil er 2,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Dybgang max. 2,4 m.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Kajakpolobane.

Umiddelbart S for renden til søsportshavnen er der hvert år i

perioden 1/4-15/11 etableret en kajakpolobane, som er afmærket

med 4 gule sømærker med flagtopbetegnelse.

Side 1



Havnekontor

Telefon 97 52 73 33

Hjemmeside: www.skivesoesportshavn.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 et ret linje mellem yderenden af molehovederne.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 19-5-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skovshoved Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 24-8-2016

Beliggenhed

Sundet

55°45,7'N 12°36,1'E - kort 133

fotograferet august 2015

Anmærkning

Indtil videre er det grønne molefyr (Fl.G.3s) nedtaget for

reperation.

Havnen

der ejes af Gentofte Kommune, består af 3 bassiner. Se plan.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m og bredde ca. 4,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

W-lig vind kan give indtil 0,9 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Strøm

Mellem bølgebryderen og havnen kan der løbe en kraftig N- eller

S-gående strøm.

Side 1



Fartbegrænsning

Maks. 3 knob.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Tæt N for havnen ligger en kloakledning, der er afmærket.

Ankerplads

N og S for havnen ved W-lige vinde.

Ressourcer

En 1-tons mastekran, en 2,5-tons elektrisk bådekran, en

hånddrevet kran på 700 kg og en 20-tons travelift findes.

Sejlmager, vandskiklub og ro- og kajakklub.

Havnekontor

Telefon: 26 30 26 11 

E-post: skovshoved.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 mod S af en linje mellem:

1. 55°45,622'N 012°36,326'E, bølgebryderens S-lige yderpunkt til

2. 55°45,622'N 012°36,242'E, S-lige dækmole og mod N af en linje mellem:

3. 55°45,699'N 012°36,325'E, bølgebryderens N-lige yderpunkt til

4. 55°45,699'N 012°36,247'E, N-lige dækmole.

Kajakpolobassinet afgrænses af en linje mellem:

5. 55°45,776'N 012°36,174'E, N-lige dækmole til

6. 55°45,787'N 012°36,189'E, kajakpolobassinets E-lige molehoved.

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. Side 2



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

beskadigelse af havneanlægget.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



fotograferet august 2015

Opdateret: 24-8-2016 Side 4



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

Skuldelev Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-10-2005 - Plan 1: 19-10-2005

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord

55°47,7'N 12°03,5'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Frederikssund Kommune og administreres af Skuldelev Bådelaug.

Dybder

Dybden i indsejlingen 1,7 m. Se i øvrigt plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lig vind kan give indtil 0,6 m højvande og SE-lig vind indtil 0,4

m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Side 1



Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

E for indsejlingen er udlagt 1 grøn stage (pæl i bund) med

topbetegnelse i perioden 1/4-15/11.

Ankerplads

S for havnen.

Ressourcer

Brændstof, proviant og restaurant 3 km. Slæbested. Klubhus.

Havnekontor

Telefon 47 52 00 22 / 40 31 70 22

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: 19-10-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skåninge Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 11-5-2011

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Kalve Strøm, Bogø N-kyst

54°56,2'N 12°01,7'E - kort 162

fotograferet juli 2005

Havnen

Havneanlægget, der ejes af Vordingborg Kommune, består af et 22

x 28 m stort brohoved forbundet med kysten ved en ca. 25 m lang

adgangsvej. Der kan fortøjes ved W- og S-siden af brohovedet

samt i det lille bassin inden for brohovedet.

Dybder

Dybden i indsejlingen til brohovedet ca. 1,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe

der kan anløbe broen: Små lystfartøjer (længde ca. 8 m og bredde

ca. 3 m).

Vandstand

NE-lige vinde kan give indtil 1 m højvande og SW-lige vinde indtil 1

m lavvande.

Besejling

Broen kan kun anløbes om dagen.

Side 1



Fartbegrænsning

Maksimum 3 knob eller sikker styrefart.

Ankerplads

NW for broen.

Ressourcer

Slæbested. Frisør 1500 m. Købmand, bank, benzin/diesel/olie og

busforbindelse 2 km.

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 S-lige læmole

samt af rette linjer gennem følgende koordinater:

1) 54º56,204500'N 012º01,679533'E (molehovede S)

2) 54º56,201333'N 012º01,661667'E

3) 54º56,257833'N 012º01,635333'E

4) 54º56,266333'N 012º01,695167'E

5) 54º56,236817'N 012º01,710600'E (kyst E for badebro)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Skåninge Bro af 15. april 2011)

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:

Fartøjer må ikke ankres indenfor havnens søområde uden bydende

nødvendighed, medmindre

havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

Størst tilladte fart i havnens område er 3 knob eller sikker

styrefart. Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor er

ikke tilladt.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 11-5-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skælskør Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 3-2-2016 - Plan 1: 14-11-2012

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Skælskør Fjord

55°15,1'N 11°17,2'E - kort 143 og 160

fotograferet maj 1997

Havnen

ligger ved Norets udløb i Skælskør Fjord. Havnen består af en række

bassiner, der i retning fra NE til SW er følgende: Inderhavn,

Yderhavn og Fiskerihavn. Havnen benyttes fortrinsvis af lystbåde.

Tæt W for havnen på fjordens N-side findes en privat lystbådehavn

ejet af Skælskør Amatør Sejlklub.

Fra Skælskør Red fører et indløb gennem en gravet rende til

Skælskør Fjord. Gennem fjorden fører et smalt, uddybet sejlløb

videre til havnen.

Dybder

Dybden i indløb og sejlløb 3,5 m. Dybder i havnen, se plan.
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Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 60 m og bredde 10 m.

Vandstand

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

Vinde mellem NW og NE kan give indtil 1,0 m højvande og vinde

mellem SE og SW indtil 0,6 m lavvande.

Strøm

Strømmen i fjorden er meget hård, til dels bevirket af det indenfor

liggende nor; den er med roligt vejr regelmæssigt skiftende hver 6.

time og kan undertiden løbe med indtil 5 knob. Under uroligt vejr

kan strømmen løbe samme vej i længere tid.

Besejling

Indløbet til fjorden går gennem den gravede rende over

Tudsehage. Fra det SE-lige hjørne af Skælskør Red fører indløbet

således ind mellem to stenmoler og videre langs E-siden af den

W-lige mole. Om dagen leder båkerne på Gedehave gennem renden

til det sted, hvor løbet begynder at dreje mod E. Om natten giver

ledefyrene på båkerne vejledning. 

Sejlløbet til havnen fortsætter gennem det uddybede løb over

Skælskør Yder- og Inderfjord. Det meget smalle løb gennem fjorden

er ikke fyrbelyst. Dybden i fjorden er meget ringe, så løbets

afmærkning skal nøje respekteres.

Gæstefartøjer over 12 m bør af hensyn til anvisningen af liggeplads

i havnen kontakte havnen på telefon 58 19 42 04 før ankomst.

Fartbegrænsning

Det uddybede løb skal passeres med langsom fart. 3 knob ved

passage af Vasebro i fjorden.

Afmærkning

Se kort 143 og indsejlingsplan i kort 160.

Båker

Gedehave Bag- og Forbåke leder holdt overet (156°) gennem den

gravede rende over Tudsehage.

Bagbåken: Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med

opadvendt spids.

Fyr

Gedehave Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt

overet (156°) gennem den gravede rende over Tudsehage.
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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".

Ressourcer

Privat bådeværft med bedding. En 32-tons mobilkran findes. Mobilt

anlæg for tømning af holdingtanke.

Havnekontor

Dagligt kl. 0800-0900 og kl. 1500-1600.

Telefon 58 19 42 04

E-post: skhavn@slagelse.dk

Lystbådehavnen:

Telefon 58 19 60 16 (klubhuset)

Hjemmeside: www.sejlsas.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 Skælskør Havn hørende søområde er begrænset af:

a) Mod N: En ret linie tværs over den fra Skælskør Nor førende

afløbskanal ved den S-lige afgrænsning af broen ved omfartsvejen "Norvejen".

b) Mod NW og mod E: Landgrænserne.

c) Mod SW: En ret linie fra et punkt 50 m SW for Fiskerihavnen til

et punkt 20 m W for roklubbens bådehus.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 25. juli 2003 for Skælskør Havn og Vasebro)

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
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overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 14-11-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skærbæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2017 - Plan 1: 1-12-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord

55°30,8'N 9°37,7'E - kort 158

fotograferet juli 2011

Havnen

Består af en række bassiner, som i retning fra W til E er følgende:

a) Skærbæk Lystbådehavn med to bassiner, der ejes og

administreres af Skærbæk Lystbådehavn I/S. Yderste bassin er mod

W, E og S beskyttet af sammenhængende, flydende bølgebrydere.

Gæstefartøjer må fortøje langs de flydende bølgebrydere, dog ikke i

indsejlingen til havnen.

b) Skærbæk Fiskerihavn med et bassin, der ejes og administreres af

Skærbæk Havn I/S 

c) et bassin til lystfartøjer, der ejes af Faurby Ejendomme Aps

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle lystbådehavnen: Længde 14 m og bredde 8 m.

Fiskerihavnen: Længde 50 m, bredde 10 m og dybgang 2,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

E-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande. W-lige og SW-lige

vinde kan give indtil 1 m lavvande.
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Strøm

N-gående strøm i Lillebælt giver ca. 0,5 knob W-gående strøm ud

for havnen.

Besejling

Lystbådehavn:

Havnen besejles bedst om dagen. Broer og havneplads er belyst.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

E for havnen.

Ankringsforbud

W for Skærbækværket.

Ressourcer

Apotek kun håndkøb. Frisør, posthus og togforbindelse 2,5 km.

Restaurant 1 km. En 8-tons og en 3,5-tons kran. Ophalerbedding

indtil 20 tons. Bådeværfter. Der sælges kun brændstof til fiskefartøjer.

Havnekontor

Lystbådehavn

Hjemmeside: www.sbk-havn.dk

Fiskerihavn

Telefon 21 75 27 31

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Fiskerihavn:

Det til havnen hørende søområde begrænses af den W-lige og

E-lige havnemole samt en ret linie gennem det W-lige og E-lige molehoved.

Særlige bestemmelser

Fiskerihavn:

Sejladsregler.

For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" Side 2



med følgende tilføjelse:

Ethvert fartøj, som vil afsejle fra havnen, må først forvisse sig om,

at intet skib er for indgående.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende tilføjelser:

Fartøjer, som indkommer fra fiskeri for at losse, eller som indtager

brændstof, redskaber, proviant m.m. har til enhver tid fortrinsret til

bolværksplads frem for fartøjer, der ligger ledige. Disse sidste skal

derfor på forlangende vige bolværket for at give plads for de førstnævnte.

Fortøjning ved den udvendige side af den E-lige mole må kun finde

sted efter forudgående aftale med havneopsynet.

Lystbådehavn:

Jetski er ifølge politivedtægt forbudt nærmere alle kystlinier end 300 m.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 1-12-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skærbækværkets Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 17-3-2017 - Plan 1: 10-2-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord

55°30,6'N 9°37,1'E - kort 158

fotograferet august 2015

Anmærkning

Der er dybder i den E-lige indsejling til havnen på ned til 9,5m.

Havnen

ejes af DONG Energy A/S og består af anlægspladsen på S-siden af

Skærbækværket og området lige E for.

Til værket fører 2 gravede render med bundbredder på henholdsvis

55 m og 80 m.

Dybder

Se plan.

Vandstand

Vind mellem N og E kan give over 1,0 m højvande og vind mellem S

og W ca. 1 m lavvande.

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.

For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af
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Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i

visse danske farvande.

Afmærkning

Se plan.

Båker

Skærbækværkets Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (329,3°)

gennem den gravede rende til havnen.

Bagbåken: På elværkbygningens E-side, orange trekant med

nedadvendt spids.

Forbåken: På SE-lige hjørne af bygning ved kaj, orange trekant

med opadvent spids.

Fyr

Skærbæk Fyr. Vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og grønt lys med

formørkelser. Den hvide fyrvinkel leder gennem Snævringen til

Kolding Fjord.

Skærbækværkets Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (329,3°)

gennem den gravede rende til havnen. Fyrene viser hvidt, fast lys

og er kun tændt, når skib ventes i mørkt og usigtbart vejr eller

efter aftale med lodsen.

Kabler

Kabelfelt W for havnen, afmærket med kabelbåker og -fyr.

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

Der er ikke stationeret bugserbåde ved havnen. Bugserbåde fra

1400-3600 hk kan rekvireres med 24 timers varsel.

Ressourcer

Brændstof kan leveres. Små reparationer på lokale værksteder.

Havnekontor

Telefon 99 55 12 50 (Kontrolrum, døgnbemandet)
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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 afgrænses af rette linjer gennem

følgende punkter:

1) 55º30,793517'N 009º36,447883'E (kysten NW for Kølevandskanal)

2) 55º30,750850'N 009º36,387317'E

3) 55º30,568400'N 009º36,394183'E

4) 55º30,575300'N 009º37,096750'E

5) 55º30,467167'N 009º37,214483'E

6) 55º30,526767'N 009º37,384383'E

7) 55º30,652967'N 009º37,283200'E

8) 55º30,705450'N 009º37,228700'E (kysten E for Oliepier)

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Skærbækværkets Havn af 23.

december 2010)

Regler for sejlads.

For sejlads inden for havnens område gælder foruden de for broen

anførte sejladsbestemmelser de i Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse

om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" anførte bestemmelser.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden i Skærbækværkets Havn gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 10-2-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Skødshoved Bro Jollehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-1-2005 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt

56°10,9'N 10°22,4'E - kort 112

fotograferet juli 2016

Havnen

Broen ejes af Syddjurs Kommune og Jollehavnen af den selvejende

institution Skødshoved Bro Jollehavn. Broen kan benyttes af

erhvervsfiskere og lokal færgeforbindelse.

Dybder

Dybden i indsejlingen og forhavnen 1,8 m og i inderhavnen aftager

dybden til 1,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 8 m, bredde 3 m og dybgang 1,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,7 m.

Besejling

I perioden 15/11-1/4 er havnen - med undtagelse af den yderste

del af bassinet - spærret på grund af udlagte luftslanger

(issikringsanlæg) ved de 3 bådebroer.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ca. 100 m NNW for indsejlingen er udlagt en rød stumptønde med

topbetegnelse og en grøn spidstønde med topbetegnelse.

Fyr

På S-molens hoved står et fyr, der viser grønt, fast lys. Brændetid: 1/4-15/11.

Facadebelysning på N-lige molehoved.

Ressourcer

Vognmand kan rekvireres.

Havnekontor

Telefon 21 60 15 85 (åbent 1/4-15/10)

E-post: info@skoedshoved.dk

Hjemmeside: www.skoedshoved.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 Skødshoved Bro Jollehavn af 17.

marts 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" med følgende tilføjelse:

Maksimalt tilladte fart i havnen er laveste styrefart, dog 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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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sletten Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-6-2006 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Sundet

55°57,2'N 12°32,2'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen

ejes af Fonden Sletten Havn.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 3,0 m og i havnebassinet indtil 2,5 m. Se plan.

I løbet af vinteren og foråret sander havnen og indløbet som regel

noget til, men en årlig oprensning foretages midt på sommeren.

Største skibe

som kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,2 m.

Vandstand

Storm mellem W og N giver indtil 1,3 m højvande og storm mellem E

og S indtil 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

Moderat fart.
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Afmærkning

En rød og en grøn stage, begge med topbetegnelse, markerer

indsejlingen til havnen.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Tankstation og flaskegas 1,5 km. Bådebyggeri samt ophalerbedding

for både på indtil 5 tons findes. En 5-tons mobilkran. En 150-kg

mastekran. Posthus og togforbindelse 2 km.

Havnekontor

Telefon 20 40 27 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: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Snaptun Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan 1: 17-8-2011

Beliggenhed

Kattegat, Horsens Fjord, Hjarnø Sund

55°49,3'N 10°03,1'E - kort 113

fotograferet august 2009

Havnen

består af en fiskerihavn, en færgehavn og en lystbådehavn.

Fiskerihavnen ejes af S/I Snaptun Havn, og lystbådehavnen ejes af

Snaptun Lystbådehavn A.m.b.a.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle fiskerihavnen: Længde 20 m, bredde 8 m og

dybgang 3,0 m.

Lystbådehavnen: Længde 12 m, bredde 4,5 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

N-NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SW-SE-lig vind

indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

Under urolige vejrforhold kan strømmen i Hjarnø Sund opnå en fart

på ca. 3 knob og er enten N- eller S-gående tværs af indsejlingen
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til Snaptun Havn.

Fartbegrænsning

2 knob.

Afmærkning

Et sandflak med ringe dybde er afmærket ca. 30 m ESE for

fiskerihavnens S-lige molehoved (se plan).

Kabler

Ud for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig over Hjarnø

Sund til Hjarnø.

Ledninger

Umiddelbart N for lystbådehavnen ligger en kloakledning, der

strækker sig ca. 150 m ud fra kysten i NE-lig retning.

Ankerplads

findes ca. 0,5 sm SE for havnen.

Ressourcer

Kran 500 kg. Frisør 3 km. Mulighed for slamsuger. Færge til

Endelave og Hjarnø.

Havnekontor

Lystbådehavnen:

Telefon 75 68 37 88

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 mellem yderenderne af de to molehoveder.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 17-8-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Snekkersten Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-10-2014 - Plan 1: 6-8-2014

Beliggenhed

Sundet

56°00,5'N 12°35,3'E - kort 131

fotograferet juli 2012

Havnen

ejes af Fonden Snekkersten Havn.

Dybder

Se plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lig

storm kan give indtil 1,0 m højvande og storm mellem SE og S indtil

1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

2 knob.

Fyr

Se plan.

Ankringsforbud

i havnen.
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Ressourcer

El og vand på alle moler. Bedding og slæbested. Fartøjer på indtil

15 tons kan tages på bedding. Manuel kran, max. 5 tons. 

Apotek, bank, færgeforbindelse, posthus samt turistinformation 5 km.

Togforbindelse 500m. Cafe.

Havnekontor

Telefon 49 22 49 19

E-post: hf@snekkerstenhavn.dk

Hjemmeside: www.snekkerstenhavn.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 gemmen følgende punkter: 

1) 56º00,477500'N 012º35,408883'E (molefyr F.R)

2) 56º00,485150'N 012º35,422200'E (S-ende af Sandfanger)

3) 56º00,530483'N 012º35,353050'E (kyst, stenkastningens E-lige afslutning).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Snekkersten Havn af 21. 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:

Ethvert fartøj skal sejle med langsom fart i havnen dog under

forsvarlig manøvrering.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 6-8-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Snogebæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-5-2011 - Plan 1: 15-6-2005

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm SE-kyst

55°01,5'N 15°07,3'E - kort 189

fotograferet juli 2005

Havnen

ejes af fiskerne i Snogebæk.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Dybgang 2,0 m.

Vandstand

E-lige vinde giver  højvande og W-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

Langsom fart.

Fyr

2 fyr, der viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (318,2°)

tæt uden om Broens Rev og ind mod havnen. Grå rørmaster.

Havnen er oplyst om natten.

Side 1



Ankerplads

S for havnen.

Ressourcer

En 500-kg mastekran.

Havnekontor

Telefon 24 89 65 46 / 56 48 86 94

Hjemmeside: www.snogebaek.info

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: 15-6-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sortsø Lystbådehavn (Sukkerbroen)

Sidste opdateringer • Tekst: 13-5-2015 - Plan 1: 2-4-2008

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Sortsø Gab, Falster N-kyst

54°54,9'N 11°58,9'E - kort 162

fotograferet september 2007

Havnen

ejes af Guldborgsund kommune og administreres af Sukkerbroens Bådelaug.

Dybder

Dybden i indsejlingen 2,0 m og i selve havnen 2,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 7,5 m og dybgang 1,8 m.

Vandstand

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

Vinde fra N og E kan give indtil 1,5 m højvande og vinde fra W indtil

1 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Båker

Se plan.
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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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 2-4-2008
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sottrupskov Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Lillebælt, Als Sund

54°58,3'N 9°44,7'E - kort 155

fotograferet maj 1997

Havnen

Anlægget, der er privatejet, består af 2 ca. 20 m lange tværbroer

for enden af en ca. 70 m lang adgangsbro.

Dybder

På E-siden af tværbroerne 3,0 m og på W-siden 2,5 m.

Største skibe

der kan besejle broen: Længde 20 m og bredde 6 m.

Vandstand

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

N-lig til E-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og W-lig vind indtil 1,0

m lavvande.
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Strøm

N-gående strøm ved hård vind.

Fartbegrænsning

3 knob.

Ressourcer

Proviant og benzin kan bestilles. Dykkerassistance.

Havnekontor

Telefon 74 46 72 20

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

Spodsbjerg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-7-2016 - Plan 1: 6-7-2016

Beliggenhed

Storebælt, Langelandsbælt, Langeland E-kyst

54°56,0'N 10°50,0'E - kort 142

fotograferet maj 1997

Havnen

består af Færgehavn, Fiskerihavn og Lystbådehavn med ca. 180 pladser.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Fiskerihavn: Længde 30 m og dybgang 3,0

m. 

Lystbådehavn: Længde ca. 30 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

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

Besejling

Færgehavnen er kun til brug for færgefarten Tårs-Spodsbjerg, og

ingen andre fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte havnen.

Fyr

Se plan. Molerne er belyst.

Ressourcer

Lystbådehavnen: El og vand på broerne. Slæbested.

Fiskerihavnen: Bedding og slæbested.

Færgeforbindelse til Tårs på Lolland.

Havnekontor

Telefon 62 50 11 26

Telefax 62 50 26 26

VHF kanal 12 og 16

E-post: spodsbjergturisthavn@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.spodsbjerghavn.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 lystbådehavnen hørende søområde er begrænset af havnens

dækkende værker samt en ret linje mellem molehovederne (F.R og

F.G) med nedenstående koordinater:

1) 54°55,953'N 010°50,068'E (Rødt molefyr)

2) 54°55,973'N 010°50,086'E (Grønt molefyr)

Endvidere er lystbådehavnens søområde mod fiskerihavnen

afgrænset af en ret linje mellem molehovedet på indermolen og

dækmolen med nedenstående koordinater:

3) 54°56,001'N 010°50,053'E (Molehoved)

4) 54°56,006'N 010°50,070'E (Dækmole).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havnereglement for Spodsbjerg Turistbådehavn af 3.

juni 2016)

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".
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Ordensbestemmelser.

For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:

Indsejling til Fiskerihavnen sker igennem forhavnen med max 3 knob.

Sejlads i havnen skal foregå langsomt. Frembringelse af unødig uro

i havnen medfører bøde eller bortvisning.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 6-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sprogø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 10-12-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Storebælt, Sprogø S-kyst

55°19,7'N 10°58,0'E - kort 143

fotograferet maj 1997

Havnen

må kun benyttes af Sund & Bælt A/S og Storebælt VTS (SOK).

Dybder

Dybden er 1-2 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

Fyr

På S-molen et fyr på grå mast, der viser rødt blink.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Statoil Oliepier

Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 26-1-2018

Beliggenhed

Storebælt, Kalundborg Fjord

55°40,0'N 11°05,5'E - kort 145

fotograferet juli 2014

Anmærkning

1: 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.

2: Indtil videre foregår der oprensning i den afmærkede rende til

havnen. 

Arbejdet udføres fra fartøjet »Magni R«(OWZO2), der kan

kontaktes på VHF kanal 12 og 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage af uddybningsfartøjet.

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

Havneanlægget ejes af Statoil A/S og består af en ca. 420 m lang

pier samt en 300 m lang kaj (Pier E) E herfor.
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Dybder

Dybden i indsejlingsrenden er 15,0 m, ved Pier A 13,0 m, ved Pier B

11,0 m, ved Pier C 8,0 m, ved Pier D 6,0 m og ved Pier E 15,0 m.

Største skibe

der kan besejle anlægget:

Pier A    130 000 DWT

Pier B      28 000 DWT

Pier C       7 000 DWT

Pier D    normalt ingen anløb

Pier E    140 000 DWT.

 

Max. bredde: ingen begrænsning.

Max. længde:

Pier A    264 m

Pier B    181 m

Pier C    120 m

Pier D     80 m

Pier E    270 m

  

Max. dybgang ved dagligt vande:

Pier A    12,5 m op til 70 000 DWT - 12,2 m over 70 000 DWT.

Pier B    10,5 m

Pier C      7,5 m

Pier D      5,5 m

Pier E    14,2 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lig storm kan give indtil 1,3 m højvande og SE-lig storm indtil

0,9 m lavvande.

Strøm

Der er næsten ingen strøm ved pieren.

Besejling

Vedrørende lyttevagt m.v., se Særlige bestemmelser.

Fyr

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
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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.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

For skibe over 7000 tons dødvægt skal der altid benyttes

havnelods. Hvis der foreligger særlige grunde, kan dispensation fra

denne regel søges gennem pierkaptajnen.

Havnelods skal benyttes for skibe under 7000 tons dødvægt, hvor

det pågældende skibs kaptajn anløber pieren for første gang som

fører af skibet. 

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

Bugserbåde gennem agenten. Der er fastsat minimumskrav for brug

af slæbebådsassistance under normale vejrforhold ved Statoil Oliepier.

Ressourcer

El, vand samt bunkerolie (fuelolie, dieselolie og gasolie) kan fås ved

Pier A, B og C. Kran på Pier C. Proviant kan fås fra Kalundborg.

Reparationsmuligheder, se under Kalundborg Havn. Miljøstation.

Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 59 57 45 21 (døgnvagt)

Telefax 59 51 62 98

VHF kanal 16

E-post: d01kapi@statoil.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 pieren hørende søområde er begrænset af:

a) Langs dæmningens NE-lige side af en linie parallel med
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dæmningen i en afstand af 25 m fra dæmningens stensætning.

b) Omkring hovedpieren af et rektangel, hvis længdesider er to

linier parallelle med pieren henholdsvis 130 m N for pieren og 150 m

S for pieren. Rektanglets kortsider er to linier vinkelrette på

længdesiderne henholdsvis gennem vendepladsens mod land

vendende side og et punkt, der ligger 75 m W for pierens yderste spids.

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.

Reglement for ordens overholdelse

For sejlads inden for pierens område er Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" gældende.

For pieren og det dertil hørende søområde gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".
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Kalundborg Havns regulativ af 1. oktober 2005 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:

1) Farten skal i god tid reduceres til absolut minimal manøvrefart.

2) Den maksimale indsejlingsbredde er reduceret med tankskibets

bredde (se under punkt a).

3) Såfremt ankommende skibs størrelse eller andre forhold gør

sikker passage tvivlsom (uvis), skal ankommende skib afvente

afgang (se under punkt b) af olietanker fra kaj 17.

4) Ved samtidig eller næsten samtidig anløb af skibe til kaj 17 og 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.

a) Skema for fri indsejlingsbredde

Vanddybde   Fri bredde til kaj 17   Fri bredde med tanker v. kaj 17

  7,0               97,0                           47,0

  9,0               92,0                           42,0

10,0               88,0                           38,0

(Alle mål i meter)

b) Liggetiden forventes ikke at overstige 18 timer.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 26-1-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stauning Fiskeri- og Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-11-2017 - Plan 1: 11-11-2015

Beliggenhed

Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Stauning Dyb

55°57,2'N 8°22,2'E - kort 99

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune, ligger ca. 1500 m S for

Stauning Kirke. En ca. 3400 m lang, gravet sejlrende fører til havnen.

Dybder

Dybden i den gravede rende og i havnen 1,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3 m og dybgang 1,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

NW-lige vinde kan give 0,8 m højvande og SE-lige vinde 0,3 m lavvande.
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Besejling

Renden kan være tilsandet i NW-siden.

Fartbegrænsning

I havnen 2 knob.

Afmærkning

Sejlrenden er ved yderenden afmærket med en rød og hvid,

lodretstribet tønde med rød kugletopbetegnelse. Rendens S-side er

afmærket med 20 grønne stager med topbetegnelse og rendens

N-side med 10 røde stager med topbetegnelse.

Båker

To båker på grå pæle med rød trekanttopbetegnelse leder holdt

overet (049,5°) gennem sejlrenden til havnen.

Fyr

Ledefyr. To fyr på ovennævnte båker, der viser hvidt, fast lys.

Ressourcer

Slæbested. Bank, brændstof og proviant 1,3 km.

Havnekontor

Telefon 97 36 93 23

Telefax 97 36 91 09

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: 11-11-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stavreby Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-10-2014 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Bøgestrøm

55°04,8'N 12°08,7'E - kort 161

fotograferet maj 1997

Havnen

Fiskerihavnen, der ejes af Stavreby Bådelaug, har kun få pladser til

gæstende lystbåde. Havnen består af et ca. 50 m langt og ca. 15

m bredt N-S-gående bassin på hvis W-side, der findes et lille jollebassin.

Til havnen fører en ca. 900 m lang sejlrende med en bundbredde på

10 m.

Dybder

Dybden i indsejlingen 1,5 m, i det E-lige bassin 1,5 m og i

jollebassinet 0,5 m.

På grund af tilsanding i rendens midterste del - Bjælken - tilrådes

forsigtig sejlads.
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Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 1,5 m.

Vandstand

N-lige vinde kan give indtil 0,2 m højvande og W-lige vinde indtil

0,2 m lavvande.

Besejling

Havnen bør kun besejles om dagen eller ved lyse nætter.

Fartbegrænsning

2-3 knob.

Afmærkning

Renden er afmærket med en anduvningstønde samt med 5 stager

med topbetegnelse på hver side af renden. Risstenen (ca. 0,4 m)

ca. 300 m SW for anduvningstønden er afmærket med en

sort/gul/sort stage med E-topbetegnelse i perioden 1/4-15/11.

Fyr

2 fyr, der viser rødt, fast lys, leder holdt overet (356,5°) gennem

renden til havnen. Brænder kun i mørke nætter, når fiskere fra

havnen er på søen.

Ankringsforbud

i havnen.

Ressourcer

Vand fra standere på havnepladsen. Adgang til 220/380 V. Proviant

kan fås i Jungshoved By, ca. 4 km fra havnen. En 2-tons mastekran.

Havnekontor

Telefon 55 99 90 57 / 20 75 84 00

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: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stege Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 3-6-2009

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Stege Bugt, Møn NW-kyst

54°59,1'N 12°16,8'E - kort 161

fotograferet juli 2001

Havnen

ejes af Vordingborg Kommune og består af en række bassiner. Se plan.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 80 m og dybgang 3,9 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

NE-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande og S-lig og SW-lig

storm indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

Strømmen skifter regelmæssigt under rolige vejrforhold, men W-lig

kuling drejende gennem N til NE kan give hård indgående strøm.

Bro

Storebro, der skiller Ydre-Havn og Indre-Havn, er en klapbro. Fra

begge sider af broen afgives signaler for gennemsejling, som følger:
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a) Rødt lys med isofase hver 2 s, der betyder, at broen vil blive

åbnet for gennemsejling.

b) Rødt, fast lys, der betyder at gennemsejling kan finde sted.

Havnekontoret kontaktes, hvis broåbning ønskes.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Koster Rende og løbet til havnen er afmærket på begge sider.

Afmærkningen flyttes efter dybdeforholdene. Se kort 161.

I perioden 1/11-1/4 vil topbetegnelserne på sømærkerne være inddraget.

Fyr

Se plan. Gennemsejlingsfyr på Storebro: 2 røde, faste fyr på

E-siden af gennemsejlingsfaget og 2 grønne, faste fyr på W-siden.

Kabler

Kabler går over havnen tæt N og S for Storebro.

Ressourcer

På havnepladsen ved Ydre-Havn findes havnekontor og vejerbod.

Ved Indre-Havns SE-hjørne et træskibsbyggeri samt en

ophalerbedding for fartøjer på indtil 40 m længde, 8 m bredde og

200 tons egenvægt. Ved Indre-Havns SW-side, ca. 50 m SE for

Storebro, en mindre ophalerbedding for fartøjer på indtil 10 m

længde, 3 m bredde og 10 tons egenvægt. Reparationer kan

foretages af værftet og maskinværksteder i byen. Slæbested.

Dykkerassistance kan rekvireres. Campingplads 1500 m.

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

Se plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Stege Havn af 28. juni 2004)

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 overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2001

Opdateret: 3-6-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stevns Kridtbrud Udskibningspier

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

Beliggenhed

Sundet

55°19,4'N 12°27,0'E - kort 132 eller 198

fotograferet juli 2000

Havnen

Pieren, der ejes af Omya A/S, består af en 500 m lang E-W-gående

pier, der afsluttes af et 205 m langt N-S-gående pierhoved.

Dybder

Dybden ved pierhovedet er 8,0 m.

Største skibe

der kan anløbe pieren: Længde 150 m og dybgang 7,5 m i stille vejr.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

S-SE-lig vind kan give indtil 1 m højvande og N-NW-lig vind indtil 1

m lavvande.
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Besejling

Anlægget, der alene anvendes til udskibning af kridt, må kun

anløbes efter forudgående aftale.

Fyr

N-lige og S-lige duc d'alber er belyst.

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

Lodssøgende skibe kommende fra N skal tage lods ved

lodsmødestedet S for Drogden, og lodssøgende skibe kommende fra

S skal tage lods ved lodsmødestedet ca. 10 sm E for Køge.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Havnekontor

Telefon 56 56 03 00

Telefax 56 56 03 01

VHF kaldesignal "Stevns Pier"

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Stige Ø Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-3-2018 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Kattegat, Odense Kanal

55°26,4'N 10°25,4'E - kort 115

fotograferet maj 1997

Anmærkning

Indtil videre, er Roholm vinkelfyret Oc.WRG.5s. slukket.

Havnen

ejes af den selvejende institution Lystbådehavnen Stige Ø.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 2,5 m og i selve havnen indtil 2,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,0 m og dybgang

2,0 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

W-lig og NE-lig storm giver indtil 1,8 m højvande og E-lig og SW-lig

storm indtil 1,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

Max. 2 knob i havnen og max. 6 knob i kanalen.

Ressourcer

En 250-kg mastekran. Bedding og slæbested. Miljøstation.

Brændstof og proviant 1 km.

Havnekontor

Telefon 65 90 41 23

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 Stige Ø Lystbådehavn af 23.

oktober 2008)

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".

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

Stigsnæs Færgehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Agersø Sund

55°12,8'N 11°14,6'E - kort 143

fotograferet juli 2012

Havnen

er kun til brug for færgefarten til Agersø og Omø, og ingen andre

fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

Havnekontor

Tlf. 58 19 42 04

(Skælskør Havn)
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Stigsnæs Olieterminal

Sidste opdateringer • Tekst: 19-10-2016 - Plan 1: 20-3-2013

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Agersø Sund

55º12,3'N 11º14,9'E - kort 143

fotograferet august 1999

Havnen

der ejes og drives af Inter Terminals, består af Oliepier med

rørledning til et tankanlæg i land.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 335 m.

Se i øvrigt plan.

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
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saltholdighed, der varierer med årstiden, ligger mellem 1,023 og 1,007.

Strøm

Strømmen er NW- eller SE-gående og kan opnå en fart på op til ca.

2 knob.

Fartbegrænsning

Ankommende skibe skal ved anløb af Oliepier nedsætte farten til et

absolut minimum (10 cm/sek).

Afmærkning

Den N-lige uddybningsgrænse er afmærket med en rød lystønde. Se

kort 143.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabelfeltet mellem Agersø og Sjælland er beliggende tæt N for

havnen. Desuden er der udlagt kabler mellem anlægs- og

fortøjnings-duc d'alberne samt mellem pieren og en strømmåler N herfor.

Ankerplads

Skibe kan ankre W for den N-lige indsejling til Agersø Sund på indtil

20 m dybde.

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 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".
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Lodstvang

Udover den af myndighederne fastsatte lodspligt kræver også

Stigsnæs Olieterminal lodspligt inden for havnens område, med

mindre Stigsnæs Olieterminal meddeler undtagelse herfor.

Se i øvrigt Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods".

Bugsering

Bugserbåde findes ikke ved havnen, men rekvireres via skibets

mægler med 24 timers varsel.

Ressourcer

Proviant og skibsfornødenheder må bestilles gennem skibets agent.

Bunkers og vand kan ikke fås ved pieren. Ingen kran på pieren.

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) 55º12,311217'N 11º14,925767'E (kyst, Kulhavn)

2) 55º12,245150'N 11º15,026783'E (knækpunkt W for Askekaj)

3) 55º12,168650'N 11º14,649100'E (knækpunkt S for pier)

4) 55º12,431050'N 11º14,412383'E (knækpunkt NW for pier)

5) 55º12,341350'N 11º14,766650'E (knækpunkt E for målestation)

1) 55º12,311217'N 11º14,925767'E (kyst, Kulhavn)

Linjen mellem 1) og 2) og videre mod SE er parallel med Askekaj og

i en afstand af 50 m.

Linjen mellem 2) og 3) er angivet ved to båker S for værket.

Linjen mellem 3) og 4) og videre mod NW er parallel med

Olieterminalens fortøjningsduc d¿albers centerlinje og i en afstand

af 135 m.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 11. maj 2012 for Stigsnæs Olieterminal)

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".
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Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden inden for havnens område gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4



Opdateret: 20-3-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stigsnæsværkets Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-12-2017 - Plan 1: 20-3-2013

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Agersø Sund

55°12,4'N 11°14,7'E - kort 143

fotograferet august 1999

Anmærkning

Kulhavn: Dybden ud for kajen og NW for kajen er midlertidigt

aftaget til 17 m i en afstand op til ca. 100 m af kajen.

Havnen

der ejes af Ørsted A/S, består af følgende kajanlæg:

1. Pramhavn med anlæg til udskibning af kul

2. Kulhavn

3. Anlæg til udskibning af aske

Dybder

Se plan.
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Største skibe

For de enkelte havneafsnit er følgende maksimale mål gældende:

Kulhavn: Længde 290 m, bredde 45 m.

Pramhavn: Længde 150 m og bredde 19 m.

Se i øvrigt plan.

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 og kan opnå en fart på ca. 2 knob.

Fartbegrænsning

Ankommende skibe skal ved anløb af Oliepier nedsætte farten til et

absolut minimum (10 cm/sek).

Afmærkning

Den N-lige uddybningsgrænse er afmærket med en rød lystønde.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabelfeltet mellem Agersø og Sjælland er beliggende tæt N for

havnen. Desuden er der udlagt kabler mellem anlægs- og

fortøjnings-duc d'alberne samt mellem pieren og en strømmåler N herfor.

Ankerplads

Skibe kan ankre W for den N-lige indsejling til Agersø Sund på indtil

20 m dybde.

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 Side 2



Lodsmødestedet W for den N-lige indsejling til Agersø Sund er vist i søkortene.

Skibets agent skal melde ETA til værket med 72, 48 og 24 timers

varsel. Fortøjningsmandskab bestilles gennem agenten.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Lodstvang

Udover den af myndighederne fastsatte lodspligt kræver også

Stigsnæsværkets Havn lodspligt inden for havnens område, med

mindre DONG Energy meddeler undtagelse herfor.

Se i øvrigt Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods".

Bugsering

Bugserbåde findes ikke ved havnen, men rekvireres via skibets

mægler med 24 timers varsel.

Ressourcer

Olie, skibsfornødenheder, dykkerassistance, bank, apotek og

miljøstation kan ikke leveres fra Stigsnæsværket, men må bestilles

gennem skibets mægler. Ferskvand kan leveres.

Havnekontor

Telefon +45 99 55 04 70

VHF kanal 12

E-post: stvkont1@orsted.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

De til havnen hørende søområder er begrænset af rette linjer

gennem følgende koordinater:

Askekaj:

1) 55º12,216683'N 11º15,167617'E (kyst E for Askekaj)

2) 55º12,171733'N 11º15,139000'E (knækpunkt S for Askekaj)

3) 55º12,311217'N 11º14,925767'E (kyst ved Kulhavn)

Linjen mellem 1) og 2) er angivet ved to båker, gule stager med krydstopbetegnelse.

Linjen mellem 1) og 2) er parallel med Askekaj og i en afstand af 50 m.

Pramhavn og Kulhavn:

1) 55º12,311217'N 11º14,925767'E (kyst ved Kulhavn)

2) 55º12,341350'N 11º14,766650'E (knækpunkt E for målestation)

3) 55º12,431050'N 11º14,412383'E (knækpunkt NW for pier)

4) 55º12,514600'N 11º14,337000'E (knækpunkt W for Pramhavn)
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5) 55º12,613000'N 11º14,917933'E (kyst).

Linjen mellem 5) og 4) er angivet ved to båker N for værket.

Linjen mellem 4) og 3) og videre mod SE er parallel med

Olieterminalens fortøjningsduc d¿albers centerlinje og i en afstand

af 135 m.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 8. marts 2012 for Stigsnæsværkets 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 inden for havnens områder gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 20-3-2013

Side 5



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

Stinesminde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Mariager Fjord

56°40,3'N 9°58,2'E - kort 110

fotograferet maj 1997

Havnen

består af et lille fiskerleje med plads til kun få lystbåde. Havnen

ejes af Mariagerfjord Kommune.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 1,0 m og i selve havnen ca. 1,5 m. Ved

ydermolens bolværk 1,0 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 7,5 m, bredde 3 m og dybgang

1,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

W-lig vind kan give indtil 0,5 m højvande og E-lig vind indtil 0,2 m
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lavvande. Længere tids E-lig vind kan dog give indtil 0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Ankerplads

Der kan ankres E for havnen.

Ressourcer

Spil. Slæbested. Flaskegas og købmand (sommer) 2 km.

Havnekontor

Telefon 98 55 83 13

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

Side 2



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

Storodde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-12-2013 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Thisted Bredning

56°56,9'N 8°43,3'E - kort 108 eller 109

fotograferet maj 1997

Havnen

Havnen er lukket for anløb. Spunsen i kajanlægget er ikke længere

intakt, hvorfor kajanlægget ikke er sikkert at anløbe. Desuden

findes der pælerester fra duc d´alber flere steder i havnebassinet.

I sommerhalvåret er udlagt en wakeboardbane i havnen.

Havnekontor

Telefon 97 91 14 00 (Thisted Havn)

Telefax 97 92 45 03

VHF kanal 16

E-post: thishavn@post12.tele.dk
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Strandby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 20-5-2015 - Plan 1: 10-7-2013

Beliggenhed

Kattegat, Ålbæk Bugt

57°29,7'N 10°30,2'E - kort 101

fotograferet juli 2013

Havnen

der er en selvejende institution, består af Ydre og Indre Forhavn,

Mellemhavn, Nordhavn, Sydhavn og Lossebassin. Strandby

Lystbådehavn er beliggende i Sydhavn og S-lige del af Indre Forhavn.

Til havnen fører en ca. 1600 m lang og 5,0 m dyb rende.

Dybder

Se plan.

E-lig storm kan danne en revle med 3,0 m vanddybde uden for

havnen. Vedholdende E-lige vinde kan undertiden mindske dybden i

indløbet og i forhavnen betydeligt.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 10 m.

Vandstand

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

NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 1,0

m lavvande.
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Besejling

Havnen er vanskelig at besejle med storm fra E-NE.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob i havnen og dens indsejling.

Afmærkning

Ca. 1,1 sm ENE for havnen er udlagt en rød/ hvid lystønde og ca.

0,5 sm fra molehovederne er udlagt en rød lystønde ca. 25 m S for fyrlinien.

Fyr

Se plan.

Tågesignal

gives, når kuttere fra Strandby er på søen i usigtbart vejr. En tone

hvert minut.

Ankerplads

uden for havnen.

Ressourcer

Vand kan fyldes ved isværket, i Lossebassinet og i Nordhavnen,

slangevogne kan lånes ved henvendelse til havnefogeden. Proviant

kan købes i det lokale supermarked. Olie leveres med tankbil.

Pumpe til tømning af splidevandstanke. Mobilkran med løfteevne på

10 tons. Maskinværksteder. Vodbindere. Værft med bedding i

Nordhavnen, hvor skibe på 200 tons kan tages på land. Travelift op

til 100 tons. Slæbested. Vejerbod. Mulighed for lån af trucks.

Havnekontor

Strandby Fiskerihavn

Telefon 98 48 20 42

Telefax 98 48 17 71

mandag-fredag 0700-1500

lørdag 0800-1200

Uden for åbningstid 40 17 20 42

www.strandbyhavn.dk

Strandby Lystbådehavn

Telefon 98 48 22 59

www.strandbylystbådehavn.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

Det til Strandby Havn hørende søområde er begrænset af havnens

dækkende værker samt en ret linje mellem molehovederne. Se i

øvrigt plan.

1) 57º29,648883'N 010º30,566317'E (Fl.R)

2) 57º29,680817'N 010º30,575350'E (Fl.G)

Strandby Lystbådehavn indgår ikke i Strandby Havn.

Det til Strandby Lystbådehavn hørende søområde er begrænset af

havnens dækkende værker samt 

1) af en ret linje mellem molehovedernes yderende (skellet mellem

Mellemhavn og Sydhavn)

2) af en ret linje fra S-molens yderende (mellem Mellemhavn og

Indre Forhavn) til den midterste afviserpæl og af en ret linje derfra

til molehovedet (mellem Ydre Forhavn og Indre Forhavn) ved fyret (F.R).

Koordinater for havnegrænse:

1) 57º29,623267'N 010º30,207850'E

2) 57º29,628667'N 010º30,226483'E, (skellet mellem Mellemhavn og Sydhavn)

3) 57º29,655167'N 010º30,270767'E, (molehoved)

4) 57º29,658433'N 010º30,271683'E, (midterste afviserpæl)

5) 57º29,659650'N 010º30,380167'E, (molehoved ved fyret F.R).

Se i øvrigt plan.

Bemærk, at ovenstående havneområde for Strandby Lystbådehavn

grundet ombygningen ikke længere er retvisende. Nyt

ordensreglement med justeret havnegrænse forventes udarbejdet snarest.

Særlige bestemmelser

Strandby Havn

(Uddrag af Ordensreglement for Strand Havn af 3. maj 1976)

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 " med følgende præciseringer:

1. Max. hastighed i havnen og dens indsejling er 3 knob.

2. Ved sejlads gennem havnens indsejling skal fartøjer for

udgående holde tilbage for fartøjer, der er for indgående.

Strandby Lystbådehavn

(Uddrag af Ordensreglement for Strand Lystbådehavn af 12. april 2011)

Regler for sejlads.

For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
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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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fotograferet juli 2013

Opdateret: 10-7-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Strib Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 24-11-2004

Beliggenhed

Lillebælt, Snævringen

55°32,3'N 9°45,7'E - kort 158

fotograferet juli 2000

Havnen

der ejes af Strib Bådehavn A.m.b.a. og benyttes som

lystbådehavn, består af et N-ligt og et S-ligt bassin, der ud mod

Lillebælt er beskyttet af stenmoler.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle S-lige bassin: Længde 20 m, bredde 6 m og

dybgang 3,5 m.

Side 1



Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

N-lige og E-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og S-lige og

SW-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Strøm

N-gående strøm følger kysten. S-gående strøm danner idvande.

Strømmen ved havneindløbet er således altid N-gående.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Passende langsom fart.

Afmærkning

N-lige bassin: En grøn kegle og en rød cylinder ved molehovederne.

S-lige bassin: En grøn kegle og en rød cylinder ved molehovederne.

Hvidt ledeværk (2 vandrette planker).

Ankerplads

S for havnen.

Ressourcer

N-lige og S-lige bassin: El og vand på broer og mole. Diesel 400 m.

En 125-kg mastekran. Bedding, max. 5 tons.

Havnekontor

Telefon 64 40 64 56 / 40 26 18 86 (Kl. 0800-0900 og 1600-1700)

Hjemmeside: www.strib.dk/institutioner/havn/index.htm

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Havneområdet omfatter matrikelnummer parcel 1 af 3a (landplads

og S-lige bassin) og matrikelnummer 4u (N-lige bassin) af Strib Færgegård.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement af 19. februar 2003 for Strib Bådehavn)

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 overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 24-11-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Strynø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 18-12-2013 - Plan 1: 17-3-2010

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Strynø E-kyst

54°54,2'N 10°37,7'E - kort 152

fotograferet juli 2014

Anmærkning

Der er etableret ny pier og nyt færgeleje umiddelbart N for det

tidligere færgeleje. Opdateret plan vil blive udarbejdet.

Havnen

der ejes af Langeland Kommune, ligger for enden af en 315 m lang

dæmning. Der kan fortøjes på E-siden af anlægsbroen.

Lystbådehavn på broens S-side.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe broen: Lystbåde.

Vandstand

NE-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og SW-lig storm indtil

0,9 m lavvande.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.
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Fyr

På anlægsbroens SE-ende (på taget af et rødt pakhus) et

vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og grønt lys. Brændetid hele døgnet.

Kabler

Umiddelbart N for broen går kabler til Langeland og Siø. Kabelbåker

ved landingsstederne.

Ledninger

Fra kysten ca. 40 m N for broen er udlagt en vandledning til

Hestehave på Langeland.

Ressourcer

Købmandshandel findes 1 km fra broen. Diesel, benzin og flaskegas

hentes ved købmanden. Slæbested. Restaurant, telefon og bad i

byen 1 km. Færgeforbindelse til Rudkøbing.

Havnekontor

Tlf. 63 51 62 70 (kl. 0800-1200)

VHF kanal 16 og 12

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

Se plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Strynø Havn af

10. april 2009)

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:

Højest tilladte fart i havnen er 3 knob.

Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor/waterjet er

ikke tilladt.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 17-3-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stubbekøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-6-2017 - Plan 1: 5-11-2014

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Grønsund, Falster N-kyst

54°53,5'N 12°02,8'E - kort 162

fotograferet juli 2011

Anmærkning

Indtil videre er ledelinjen (176°) gennem indløbet til havnen usikker.

Havnen

ejes af Guldborgsund Kommune. Havnen består af følgende

bassiner: I centrum,fiskerihavnen, mod W, den nye havn og mod E,

lystbådehavnen. I fiskerihavnen og den nye havn findes kajanlæg

for erhvervsskibe. På W-siden af fiskerihavnen findes endvidere et

færgeleje, hvorfra der er færgeforbindelse til Bogø. Den nye havn er

beskyttet af en bølgebryder. 

En gravet rende fører ind til havnen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 120 m, bredde 22 m og dybgang

5,0 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. N og

NE-lig storm kan give indtil 1,1 m højvande og S og SW-lig storm

indtil 1,1 m lavvande.

Strøm

Både E- og W-gående strøm kan give op til 3-4 knob strøm.

Besejling

Ved anløb af lystbådehavnen kan den gravede rende til havnen

benyttes. Efter passage af den røde stage med topbetegnelse ret

N for indsejlingen til Fiskerihavnen drejes E over og fortsættes

langs molerne til indsejlingen i lystbådehavnens NE-lige hjørne.

Fartbegrænsning

i fiskerihavnen og nye havn 1,5 knob, i lystbådehavnen 3 knob eller

sikker styrefart.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Stubbekøbing Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene

leder holdt overet (176°) gennem indløbet til den gravede rende.

Bagfyret lyser i pejlinger fra 086° til 266°.

Ankerplads

E og W for havnen kan der ankres efter dybtgåendet.

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

Lodsmødestederne ved Bredegrund i indsejlingen til Storstrøm

W-lige del og ved Hestehoved i indsejlingen til Grønsund E-lige del

er vist i henholdsvis kort 160 og 162.

Skibe over 80 m bør benytte lods.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods"

Bugsering

Havnebåd yder assistance til mindre fartøjer.

Side 2



Ressourcer

Træskibsbyggeri samt ophalerbedding for skibe på indtil 80 tons

totalvægt. En mindre bedding for skibe indtil 15 tons totalvægt.

Mobilkran til 18 tons. Dok, slæbested. 2 Maskinværksteder/smede,

der kan udføre diverse arbejder på jern og aluminiumsfartøjer.

Skibstømmer til træfartøjer kan rekvireres. Dykkerassistance.

Motorreparation kan rekvireres. El og vand findes på kajer og broer.

Ved bunkring af større mængder vand kontaktes havnen. Der kan

bunkres diesel i fiskerihavnen. Tankbil kan rekvireres.

Havnekontor

Telefon 51 74 01 09 (hele døgnet)

E-post: stubhavn@guldborgsund.dk

Hjemmeside: www.guldborgsundhavne.dk

www.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 fiskerihavnen og den nye havn hørende søområde er

begrænset af:

a) Mod E og N: Havnemolerne og dækmolen (bølgebryderen).

b) Mod W: En linie fra den ved SW-hjørnet af det nye havnebassin

stående duc d'albe til det W-ligste punkt af dækmolen.

Det til lystbådehavnen hørende søområde er begrænset af havnens

dækkende værker mod W og N samt mod E af rette linjer gennem

nedenstående koordinater.

1) 54°53,517'N 012°02,950'E, nokken på N-lige dækmole

2) 54°53,513'N 012°02,957'E, flydende bølgebryder NW

3) 54°53,502'N 012°02,967'E, flydende bølgebryder SE

4) 54°53,490'N 012°02,964'E, N-ligste fortøjningspæl

5) 54°53,449'N 012°02,917'E, kyst.

Se i øvrigt plan

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Stubbekøbing Havn, lystbådebassin

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

Side 3



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 maksimum 3

knob eller sikker styrefart.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4



Opdateret: 5-11-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Stubberup Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 5-11-2014 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed

Østersøen, Lolland S-kyst

54°39,8'N 11°41,4'E - kort 196

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Guldborgsund Kommune, er beliggende ca. 1,5 sm W for

Nysted og benyttes fortrinsvis af lokale lystsejlere.

Dybder

Se plan.

Besejling

Havnen kan kun besejles af stedkendte.

Fartbegrænsning

3 knob eller sikker styrefart.
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Ankerplads

ud for havnen.

Ressourcer

Brændstof kan leveres pr. bil.

Havnekontor

Tlf. 54 87 12 73

havnekontor@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.

1) 54°39,828'N 011°41,371'E, E-lige molehoved

2) 54°39,827'N 011°41,362'E, W-lige molehoved.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Stubberup Havn 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:

Sejlads inden for havnens område skal foregå med maksimum 3

knob eller sikker styrefart.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 13-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Studstrupværkets Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig

56°15,0'N 10°21,0'E - kort 112

fotograferet apr 2008

Havnen

der tilhører DONG Energy A/S, består af et uddybet bassin med et

ca. 495 m langt kajanlæg.

Dybder

Dybden i indsejlingen 11,3 m, ved de yderste 405 m af kajanlægget

11,3 m og ved de inderste 90 m af kajanlægget 7,7 m.

Største skibe

der kan besejle havnen samt passere det forbudte område i Kalø

Vig, er reguleret af Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om forbud

mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske

farvande". Jævnfør bekendtgørelsen kan Søfartsstyrelsen på

særlige betingelser tillade sejlads med skibe til Studstrupværket

gennem en oprenset og afmærket sejlrende gennem Side 1



forbudsområdet. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,15 m. W-

og NW-lige vinde kan give indtil 1,25 m højvande; E- og SE-lige

vinde indtil 0,9 m lavvande.

Besejling

Anker kan benyttes såvel ved ankomst- som  afgangsmanøvrer.

Afmærkning

Se kort 112.

Fyr

Ved havnen 2  fyr, der viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt

overet ind i havnen.

Bagfyret på kedelhus. Orange trekant med nedadvendt spids.

Forfyret på havnepladsen. Gittermast med orange trekant med

opadvendt spids.

Skorstenen er i 99 m og 192 m højde forsynet med hindringslys

(hvide blink).

Ankerplads

Skibe kan ankre i et større område uden for indsejlingsrenden.

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".

Lodstvang

Ved sejlads gennem forbudsområdet mellem Skæring Strand og

Skødshoved har skibe pligt til at anvende lods.

Se i øvrigt Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods".

Ressourcer

Tre 12-tons kulkraner.

Havnekontor

Telefon 87 49 17 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

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

a) Mod NE: Af en ret linje i NW-SE-lig retning løbende parallelt med

kajen i en afstand af 100 m fra denne, strækkende sig i SE-lig

retning til skæringen med den SE-lige begrænsning. 

Fra 1) 56º15,188'N 010º20,839'E, kysten N for værket til 2)

56º14,850'N 010º21,331'E.

b) Mod SE: Af en ret linje i NE-SW-lig retning løbende parallelt med

det inddæmmede areals SE-lige stensætning i en afstand af 100 m

fra denne, strækkende sig mod SW til skæringen med den SW-lige begrænsning.

Fra 2) 56º14,850'N 010º21,331'E til 3) 56º14,664'N 010º20,725'E.

c) Mod S: Af en linje vinkelret på kysten fra Skelbækkens

udmunding. Skelbækken løber mellem det inddæmmede areal og

arealet for den anlagte lystbådehavn.

Fra 3) 56º14,664'N 010º20,725'E til 4) 56º14,689'N 010º20,642'E, Skelbækken.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Ordensreglement for DONG Energy A/S Studstrupværket af 20.

august 2010)

Regler sejlads

For sejladsen inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

med følgende tilføjelser:

Havnen er ikke tilgængelig uden særlig tilladelse fra værkets ledelse,

og havnen må kun benyttes til formål vedrørende drift af selskabet

DONG Energy A/S kraftværker samt til modtagelse og afskibning af

brændsel fra henholdsvis til de med selskabet inden for DONG

Energy samarbejdende selskabers kraftværker.

Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne".

Bilag til ordensreglementet:

Bestemmelser for besejling af Studstrupværket af 1. december 2007

Jf. § 13, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om

forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske

farvande, kan Søfartsstyrelsen på særlige betingelser tillade sejlads Side 3



med skibe til Studstrupværket gennem en oprenset og afmærket

sejlrende gennem forbudsområdet mellem Skæring Strand og Skødshoved.

Søfartsstyrelsen meddeler herved ejeren1) af Studstrupværkets

havn tilladelse til at besejle havnen gennem det forbudte område

mellem Skæring Strand og Skødshoved på følgende betingelser:

1. Dybgangen for skibe må højst være 10,70 meter. Længden og

bredden af skibe må ikke overstige 245 meter, henholdsvis 42 meter.

2. Alle skibe skal under passagen have mindst 2 meter vand under kølen.

3. Under passagen skal bestemmelserne om benyttelse af lods i

gældende lodslov med tilhørende bekendtgørelser følges.

4. Gennemsejling af området må kun finde sted, når lodsen finder

forholdene og sigtbarheden forsvarlige.

5. Farten må ikke overstige laveste styrefart.

6. Der skal anvendes slæbebådsassistance, såfremt lodsen skønner

det nødvendigt.

7. Skibe skal under passagen have et anker koblet til spillet og firet

til boven.

8. Ankring skal så vidt muligt undgås. Bliver ankring i nødstilfælde

nødvendig, bør ankringen foretages ved affiring af det anker, der er

firet for boven.

Det er en forudsætning for nævnte tilladelse,

at sejlrenden og de på hver side af denne beliggende

sikkerhedszone på 150 meter løbende efterkontrolleres efter

Søværnets skøn,

at Studstrupværket forpligtiger sig til at lade eventuel - ved

efterkontrol - fundet ammunition i sejlrende og sikkerhedszone

fjerne for egen regning uden ophold og senest 3 måneder efter påvisning,

at Studstrupværket påtager sig objektivt erstatningsansvar for

enhver skade, der opstår som følge af tilladelsens udnyttelse, og

som ikke dækkes af gældende forsikringer, samt

at føreren af skibe, der skal sejle gennem området gøres bekendt

med nærværende tilladelse inden gennemsejlingen af området.

Overtrædelser af denne bestemmelse straffes med bøde jf.

bekendtgørelsens § 21.

Denne tilladelse kan tilbagekaldes af Søfartsstyrelsen, såfremt

forholdene måtte tilsige dette. Tilladelsen erstatter

Søfartsstyrelsens skrivelse af 28. maj 1996, j.nr.: 6181-1/IWS.

1) Herefter benævnt Studstrupværket
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 29-10-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sundby Mors Havn

Sidste opdateringer • Tekst:  - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Vilsund

56º53,1'N 8º38,2'E - kort 108

fotograferet juli 2013

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 1



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

Sundby Sejlforenings Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-9-2010 - Plan 1: 28-7-2004

Beliggenhed

Sundet, Amager E-kyst

55°39,9'N 12°38,0'E - kort 133

fotograferet august 2004

Havnen

der ejes af Sundby Sejlforening, er kun tilgængelig for lystfartøjer.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Max. længde 13 m, bredde 5 m og

dybgang 1,6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

NW-lig vind kan give indtil 0,6 m højvande og SE-lig vind indtil 0,6

m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Side 1



Båker

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Diesel. Bedding. Slæbested. Værksted til småreparationer. En

1000-kg motorkran. Apotek, bank, frisør, vaskemaskine, café,

bytning af flaskegas, posthus, togforbindelse 1-2 km. Værksted og

skibsproviant 3 km. Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 32 58 14 24 (Man-ons 12-13 og tor 15-17)

E-post: ssf_havnen@e-postboks.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: 28-7-2004
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sundsøre Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 12-1-2011 - Plan 1: 12-1-2011

Beliggenhed

Limfjorden, Hvalpsund

56°42,6'N 9°10,5'E - kort 109

fotograferet juli 2011

Havnen

består af en lystbådehavn og S herfor et færgeleje.

Lystbådehavnen ejes og administreres af Foreningen "Sundsøre

Lystbådehavn". Færgelejet ejes og administreres af

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.

Færgelejet er kun til brug for færgefarten, og ingen andre fartøjer

(indbefattet lystfartøjer) må benytte/anløbe færgelejet eller dets

konstruktioner, uanset om de er hjemmehørende i Sundsøre.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

dybgang 2,0 m.

Vandstand

W- og NW-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og E- og

NE-lige vinde indtil 1,5 m lavvande.
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Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Fyr

Til brug for færgefarten findes et fyr på molehovedet N for

færgelejet samt ledefyr ved færgelejet.

Ankerplads

i bugten N for havnens N-læmole.

Ankringsforbud

i havnebassinet.

Ressourcer

Ophalerrampe for mindre både. El (220V) ved kajer og broer.

Apotek, bank samt proviant 3 km. Kro. Teltplads. Postkasse.

Havnekontor

Telefon 97 57 81 15

Telefax 97 57 81 15

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 N for lejet

samt et tilstødende landareal S og W for færgelejet.

Det til færgelejet hørende søområde er begrænset af en lige linie fra

læmolens S-lige spids til den S-ligste duc d'albe i færgelejet.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Sundsøre Lystbådehavn af 22.

september 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 Side 2



fiskerihavne" med følgende præcisering:

Højest tilladte fart i havn er 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 12-1-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svaneke Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 8-2-2012 - Plan 1: 13-10-2010

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm NE-kyst

55°08,2'N 15°08,7'E - kort 189

Foto viser havnen med ny dækmole. - fotograferet juli 2012

Anmærkning

NE for den eksisterende N-lige mole er etableret en ny dækmole.

Molen er udført som en stenkastningsmole, og molefyret, Fl.G.3s,

er flyttet til det nye molehoved. 

Ledefyret, 297º, er slukket og nedlagt og vinkelfyret S for havnen

har ændret fyrvinkel.

I indsejlingen er udlagt to grønne og en rød stage.

Ny havneplan er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort snarest.

Havnen

der ejes af Bornholms Regionskommune, består af en forhavn, der

udelukkende kan benyttes af småbåde, en Yderhavn og en

Inderhavn. Mellem Yderhavnen og Inderhavnen er en port, som kan

holde dønning ude fra Inderhavnen. Alle bolværker er af granit.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 45 m og bredde 8,5 m.
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Vandstand

Der er ingen regelmæssig forskel mellem middelhøjvande og

middellavvande. Længere tids NE-lig vind kan give indtil 1,0 m

højvande og S-lig og SW-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Besejling

Trafiksignaler.

Når havnen er lukket for indsejling på grund af vejrforhold eller

pladsmangel tændes, på mast N for indsejlingen, tre advarselsfyr

lodret over hinanden, der viser rødt, fast lys. Brændetid: Hele

døgnet, når havnen er spærret. På masten hejses tillige en sort kugle.

Når porten til Inderhavnen er lukket tændes et hvidt, fast lys under

forfyret W for Yderhavnen.

Fartbegrænsning

Se Særlige bestemmelser

Fyr

Vinkelfyr og molefyr, se plan.

Bugsering

Hjælp fra lokale fiskerbåde kan fås.

Ressourcer

Diesel og olie. Bedding for fiskerkuttere på indtil 50 tons.

Slæbested. Skibstømrer og maskinværksted. Værft.

Dykkerassistance. Campingplads og surfing 1 km.

Havnekontor

Tel.  56 92 23 30

Fax. 56 49 44 97

SvanekeHavn@brk.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 en ret linje fra bølgebryderens S-ligste punkt (55°08,157'N

015°08,784'E) til (55°08,152'N 015°08,743'E). Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for ordens overholdelse i Svaneke Havn af

23. september 2010) Side 2



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" med følgende tilføjelse:

Når porten til Inderhavnen er lukket på grund af vejrforholdene,

kan den kun kræves åbnet, når havnemyndighederne skønner det forsvarligt.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 13-10-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svanemøllehavnen

Sidste opdateringer • Tekst: 17-9-2014 - Plan 1: 28-4-2017

Beliggenhed

Sundet, Kalkbrænderiløbet

55°43,0'N 12°35,3'E - kort 134

fotograferet august 2009

Havnen

der administreres af Svanemøllehavnen A/S, er beregnet til

fritidsfartøjer. Erhvervsfartøjer henvises til Københavns Havn.

Indsejlingen til Svanemøllehavnen sker gennem Kalkbrænderiløbet,

der i SSW-lig retning fører fra Skudeløbet til havnemundingen.

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.

Fartbegrænsning

Maks. 3 knob.
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Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankringsforbud

Anker må ikke bruges i havnen.

Ressourcer

El (4 ampere) og vand på alle broer. To 200-kg mastekraner og en

5-tons søjlesvingkran.

Havnekontor

Telefon 39 20 22 21 (mandag kl. 0900-1900, tirsdag-fredag 0900-1600)

Telefax 39 20 01 22

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

Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens

dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne 1) og

2) ved indsejlingen til selve havnen.

1) 55°43,053'N 012°35,524'E, N-molens hoved med grønt fyr

2) 55°43,023'N 012°35,536'E, bro Ø9

Mod Kalkbrænderiløbet er havnens søområde begrænset af rette

linjer gennem nedenstående koordinater:

3) 55°43,003'N 012°35,525'E, flagevæg bro Ø9

4) 55°42,920'N 012°35,464'E, flagevæg bro Ø6

5) 55°42,897'N 012°35,446'E, flagevæg bro Ø5

6) 55°42,883'N 012°35,391'E, kyst N for Svanemølleværket.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Svanemøllehavnen af 28.august 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
Side 2



danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med følgende præciseringer:

Der må ikke ankres inden for havnens søområde. 

Sejlads inden for havnens område med maksimum 3 knob. Der skal

vises hensyn til andre fartøjer.

Robåde skal sejle direkte til/fra deres broer og ind/ud under broen

ved Østmolens S-ende. 

Se i øvrigt Særlige bestemmelser under Københavns Havn.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 28-4-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svendborg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°03,4'N 10°36,9'E - kort 171

fotograferet juli 2010

Havnen

deles ved en fast bro, der forbinder Frederiksø med den W-lige

havneplads. Havnebassinerne N for Frederiksø er Nordre-Havn og

Østre-Havn; S for Frederiksø, Søndre-Havn med færgelejer.

I den faste bro er der kun gennemsejlingsåbning for både. Ca. 0,4

sm S for Frederiksø ligger Svendborg Lystbådehavn, se denne.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Største skib, der har anløbet havnen, var

165 m langt og 20 m bredt.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde lavvande.

Strøm

Strømmen i Svendborg Sund er meget uregelmæssig, da den

påvirkes stærkt af vinden. NW-lig storm giver som regel W-gående
Side 1



strøm med en fart på indtil 6 knob og lavvande på indtil 1,25 m

under middelvandstand. E-lig storm giver som regel E-gående strøm

med en fart på indtil 6 knob og højvande på indtil 1,25 m over middelvandstand.

Under langvarige, rolige vindforhold kan strømmen opnå en fart på

indtil 2-3 knob. Vinde mellem NW og NNE giver normalt højvande i

den E-lige del af sundet og lavvande i den W-lige del, ligesom

vinde mellem E og SW giver højvande i den W-lige del og lavvande i

den E-lige del.

Under rolige vejrforhold skifter strømmen hver 6. time, og forskellen

mellem højvande og lavvande er 0,3-0,5 m.

Fartbegrænsning

4 knob.

Afmærkning

i Svendborg Sund skifter E for havnen, se kort 171.

Fyr

Gasværk Fyr, 0,1 sm N for Svendborg Lystbådehavn. Vinkelfyr, der

viser hvidt, rødt og grønt lys med formørkelser. Hvidt hus. 

Svendborg Flydedok, sort duc d'albe, 10 m diameter, S for

Frederiksø. Fyr, der viser hvidt hurtigblink og langt blink. 

Svendborg Havn. Hushjørne på Frederiksø E-side. Fyr, der viser

rødt blink. Hvidt hus. Se i øvrigt plan.

Kabler

Et kabelfelt, der er afmærket med kabelbåker, findes mellem

Vindeby og Svendborg; de W-ligste kabelbåker ved Vindeby og de

E-ligste ca. 140 m S for Kaj 19.

Et kabel er udlagt fra Frederiksø til fyret på duc d'alben S for

Frederiksø, 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

Der er lodsmødesteder ved Thurø Rev, Lehnskov og Skrams Flak.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Faste bugserbåde (2000 hk) findes.
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Ressourcer

El og vand ved alle kajer. Olie af enhver art kan leveres fra

tankbiler. Alle arter skibs- og maskinreparationer udføres.

Træskibsværft med to beddinger med løfteevne på henholdsvis 100

tons og 300 tons samt flydedok med løfteevne på 1000 tons.

Slæbested. To mobilkraner. Tre kornsugere, kapacitet ca. 50

tons/time. Tre kornelevatorer, kapacitet ca. 35 tons/time. Siloer,

vejerbod. Dykkerassistance. 

Kompasretning foretages fra Svendborg Navigationsskole. Der er

færgeforbindelse til Ærø, Skarø, Drejø og Hjortø.

Havnekontor

Telefon: 62 23 30 80

Telefax: 62 22 06 79

E-mail: havn@svendborg.dk

Hjemmeside: www.svendborg-havn.dk

Havnekontorets åbningstider:

Mandag - fredag 10.00 - 12.00

Telefontid:

Mandag - fredag 9.00 - 15.00

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 ved linierne mellem

følgende punkter:

Fra duc d'alben E for roklubhuset, duc d'alben S for Frederiksøen,

Frederiksø SW-pynt, E-lige punkt af Svendborg Lystbådehavn, en

linie herfra til et punkt 5 m E for lystbådehavnens S-lige mole i en

afstand af 5 m uden for denne, indtil liniens skæring med en linie i

forlængelse af lystbådehavnens W-ligste NNW-SSW-gående

moleafsnit. Se i øvrigt kort 171.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Svendborg Havn af 8. 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" med følgende præcisering:

Sejlads må ikke ske med større fart end 4 knob.

Side 3



Opretholdelse af orden.

For overholdelse af orden inden for havnens område gælder

bestemmelserne i "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:

Ethvert skib, der ligger uden på et andet, helt eller delvist, skal fra

solnedgang til solopgang føre en lanterne med hvidt lys, der er

anbragt ved skibssiden i den side og på det sted, der er nærmest

farvandet, således, at den lyser uhindret ud over vandet.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Nordre Havn - fotograferet juli 2010

Opdateret: 6-4-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svendborg Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-4-2015 - Plan 1: 27-8-2014

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°03,1'N 10°36,7'E - kort 171

fotograferet august 2015

Havnen

der ejes af Svendborg kommune og administreres af Svendborg

Havn, består af 3 bassiner.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Strøm

Der er stærk strøm forbi begge havneindløb.

Fartbegrænsning

4 knob.
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Kabler

Kabler i den E-lige del af havnen.

Ressourcer

Apotek, bank og posthus ca. 1 km. Modtagelse af spildevand. Dykkerassistance.

Havnekontor

Tlf. 62 23 30 80, 

Fax  62 22 06 79 

E-mail: HAVN@Svendborg.dk

Havnekontorets åbningstider: 

Mandag - Fredag 9.00 - 12.00

Telefontid:

Mandag - Fredag 9.00 - 15.00

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:

Fra Gasværkskajens søndre kajhjørne til et punkt beliggende 12 m i

S-lig forlængelse af Gasværkskajen. Herfra mod det SE-ligste punkt

af Lystbådehavnen. Herfra til flugten af eksisterende båkemarkeret

udløbsledning med SW-ligt knækpunkt 410 m fra land. Se i øvrigt

kort 171.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Svendborg Lystbådehavn af 6.

marts 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" med følgende præcisering:

Sejlads må ikke ske med større fart end 4 knob.

Opretholdelse af orden.

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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Opdateret: 27-8-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svendborg Sund Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 6-7-2016 - Plan 1: 17-8-2011

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°03,3'N 10°38,7'E - kort 171

fotograferet maj 1997

Havnen

der administreres af Udsyn A/S, er beliggende S for Gamle

Hestehave og består af et 240 m langt E-W-gående anlæg med 67 bådpladser.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

ca. 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og W-lige vinde indtil
Side 1



1,5 m lavvande.

Strøm

E- og W-gående strøm besværliggør fortøjning mellem pælene.

Besejling

Marinaen kan om natten kun besejles af stedkendte.

Ressourcer

Brændstof, bytning af flaskegas, posthus, togforbindelse, bank,

apotek og turistbureau i Svendborg (ca. 2,5 km).

Havnekontor

Telefon 88 88 69 77

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 afgrænset af rette linier, som følger:

mod N af kajanlægget,

mod E af en linie i forlængelse af skellinien,

mod S af en linie parallelt med den N-ligste kajkant og 30 m fra denne

mod W af en linie i forlængelse af skellinien.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 17-8-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Svinø Broer

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Lillebælt, Gamborg Fjord, Ellebæk Vig

55°27,5'N 9°47,8'E - kort 158

fotograferet maj 1997

Havnen

Broerne, der ejes af Svinø Bådelaug, ligger inderst i Ellebæk Vig.

Dybder

Dybden i indsejlingen 1,2 m og ved broerne 0,4-1,2 m.

Største skibe

der kan besejle broerne: Længde 12 m, bredde 3,5 m og dybgang

1,2 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

NE-lig vind kan give indtil 1,2 m højvande og NW-lig storm indtil 1,0

m lavvande.
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Besejling

Broerne kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

4 knob.

Afmærkning

Indsejlingsrenden er afmærket med stager forsynet med refleks.

Ressourcer

Slæbested. Cafeteria, campingplads og proviant ca. 3 km. Bytning

af flaskegas, værksted og togforbindelse 2 km. Dykkerassistance

kan bestilles.

Havnekontor

Telefon 64 40 33 92

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

Sæby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-2-2018 - Plan 1: 9-7-2014

Beliggenhed

Kattegat

57°20,0'N 10°31,9'E - kort 123

fotograferet juli 2012

Anmærkning

Indtil videre findes dybder på ned til 1,8 m. i indsejlingen til Sæby Havn.

Havnen

der ejes af Frederikshavn Kommune, består af en forhavn og en

inderhavn. Til havnen hører endvidere den nederste del af Sæby Å

fra Kirkegårdsbroen til åudløbet NW for havnen.

Dybder

Se plan.

Dybderne i indsejling og yderhavn kan variere en del som følge af

tilsanding. Af og til dannes sandbanker i og uden for løbet.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 35 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er indtil 0,4 m.

Vind mellem SW og W kan give 1-1,5 m højvande og vind mellem S

og SE indtil 1,0 m lavvande.
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Strøm

Strømmen er overvejende N-gående, men kan også være stærk

S-gående. I så fald må der for indgående holdes godt N-ligt, da

strømmen løber tværs på indsejlingen.

Besejling

Havnen kan besejles både dag og nat (i tvivlstilfælde kontaktes havnekontoret).

Fartbegrænsning

I havnen 3 knob eller mindste styrefart.

Fyr

Se plan.

Kabler

Elkabel, se plan. Langs med og på hver side af kablet findes en 7,5

m bred beskyttelseszone.

Ankerplads

uden for havnen.

Redningsstation

forsynet med motorredningsbåd findes ved havnen.

Ressourcer

Benzin 800 m. Slæbested. Adgang til telefax. Miljøstation.

Campingplads 2 km. Posthus 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 98 46 10 59

Telefax 98 40 12 99

VHF kanal 16

E-post: saebyhavn@frederikshavn.dk

Hjemmeside: www.saebyhavn.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 samt af en ret linje mellem molehovederne. Åhavnen er

begrænset af Kirkegårdsbroen samt af en ret linje tværs over åudløbet.
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Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Sæby Havn af 8. oktober 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:

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der

ikke overstiger opslåede fartgrænser (3 knob / mindste styrefart)

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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet Juli 2012

fotograferet Juli 2012

fotograferet Juli 2012
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Opdateret: 9-7-2014

Side 5



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

Sælvig Færgehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-5-2016 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Sælvig, Samsø W-kyst

55°51,9'N 10°32,9'E - kort 112 eller 114

fotograferet maj 1997

Havnen

er kun til brug for Samsø Linien til færgefart, og ingen andre

fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Søby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-1-2018 - Plan 1: 16-3-2018

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst

54°56,5'N 10°15,6'E - kort 152

fotograferet juli 2006

Anmærkning

1: Indtilvidere udføres anlægsarbejde ved færgelejet.

Arbejdet udføres fra land og fra flåder. Dykkere anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

2: Indtil videre udføres anlægsarbejde ved molen.

Flåder anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen

der er en selvejende institution, består af 3 bassiner med

lystbådehavn i det E-lige bassin, fiskerihavn og færgelejer i det

S-lige bassin og værfthavn i det W-lige bassin.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Der kan besejle havnen: Længde 120 m og dybgang 6,2 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ubetydelig.

E-lig og NE-lig vind kan i ekstreme tilfælde give indtil 1,6 m

højvande og W-lig, SW-lig og S-lig vind i ekstreme tilfælde indtil 1,2

m lavvande.

Strøm

Strømmen går på tværs af indsejlingen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Tågesignal

To toner hvert minut. Kan kun forventes at være i gang i usigtbart

vejr, når skibe ventes til havnen.

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".

Bugsering

Bugserbåd fra Søby Værft.

Ressourcer

Stor havneplads med skibsværft. 

Værftskran med løfteevne på indtil 34 tons. 

Der findes tre tørdokke med følgende mål:

1) 75 m x 13 m x 3,2 m 

2) 85 m x 15 m x 3, 6m

3) 115 m x 24 m x 6 m

Alle reparationer på fartøjer og motorer foretages.

Ophalerbedding for skibe indtil 50 BRT.

Slæbested, dykkerassistance, adgang til telefax, apotek, posthus,

cykeludlejning, campingplads, minigolf og golfbane.

Færgeforbindelse til Faaborg og Fynshav.
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Havnekontor

Telefon 62 58 14 30

Telefax 32 18 25 70

VHF kanal 16 - 12 og 11

E-post: soebye-havn@mail.tele.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: 16-3-2018

Side 4



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

Søfartsskolebroen

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°02,5'N 10°34,6'E - kort 171

fotograferet maj 1997

Havnen

Broen, der tilhører Kogtved Søfartsskole, består af en 77,5 m lang

og 1,6 m bred løbebro, der ender i et 5,6 m bredt brohoved med

fortøjningsplads på begge sider.

Broen er kun til brug for søfartsskolen.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Sølager Færgeleje

Sidste opdateringer • Tekst: 8-6-2005 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord, Kulhus Rende

55°56,6'N 11°54,2'E - kort 117

fotograferet maj 1997

Havnen

Færgelejet er kun til brug for færgefarten til Kulhuse Havn, og ingen

andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte havnen.

Afmærkning

Renden er afmærket 1/4-31/10.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Sønderballe Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2011 - Plan 1: 6-4-2011

Beliggenhed

Lillebælt, Genner Bugt

55°07,8'N 9°28,9'E - kort 159

fotograferet juli 2010

Havnen

ejes af Sønderballe Bådelaug og består af et broanlæg, som er

beskyttet af sammenhængende, flydende bølgebrydere mod E og S.

Gæstefartøjer må fortøje på indersiden af flydende bølgebrydere.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle bådehavnen: Længde 15 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. E-lig

vind kan give indtil 1,0 m højvande og W-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

Strømmen er SE-gående.

Besejling

Havnen kan i klart vejr besejles både dag og nat.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Det SE-lige hjørne på flydende bølgedæmpere er belyst om natten.

Ankerplads

i Dybvig Bugt.

Ressourcer

Restaurant 2 km. Indkøbsmulighed på nærliggende campingplads.

Havnekontor

Hjemmeside: www.sonderballebaadelaug.dk

E-post: ole@andersen-tonder.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: 6-4-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sønderborg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 4-4-2018 - Plan 1: 12-1-2018

Beliggenhed

Lillebælt, Als Sund

54°54,8'N 9°46,9'E - kort 155

Sønderborg Nord - fotograferet juli 2008

Anmærkning

1: En spunsvæg er etableret ca. 5 m ud for Storekaj. Området bag

spunsvæggen er fyldt op.

2: Indtil videre udføres anlægsarbejde ved storekajen.

Flåder anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Havnen

der ejes af Sønderborg kommune, dannes af Als Sund og deles ved

Kong Christian den X's Bro i Nordhavn og Sydhavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen N-fra, men ikke gennem Kong Christian den

X's Bro: Længde 200 m, dybgang 9,5 m og højde 33 m. 

Største skibe, der kan besejle havnen S-fra gennem Kong Christian

den X's Bro: 4000 BRT og med dybgang 6,5 m.
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Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel. E-lig vind kan give indtil 1,2 m

højvande og W-lig vind indtil 1,2 m lavvande.

Strøm

Strømmen er i reglen svag N-gående, men kan i forbindelse med

vejr og vind være meget hård, indtil 3 knob, og vanskeliggøre

sejladsen gennem broen.

Besejling

Større skibe skal benytte ruten N om Als. Såfremt flere skibe

samtidig vil komme til at passere Kong Christian den X's Bro fra

samme side, skal sejlskibe have fortrinsret for maskindrevne skibe.

Fartbegrænsning

Maskindrevne skibe må kun sejle med langsom fart ind i eller ud af

havnen samt inden for havnens grænser (max. 4 knob).

Skibe må under passage af Kong Christian den X's Bro inden for en

afstand af 250 m på hver side af denne kun gå med den for skibets

manøvreevne nødvendige fart.

Afmærkning

Se kort 155 samt havne- og broplaner. Afmærkningen skifter ved

Kong Christian den X's Bro.

Fyr

Sønderborg Slot W Fyr, ca. 60 m W for slottet, viser grønt blink i

pejlinger fra 284° til 258°. Gittermast på grøn pæl.

Sundeved Fyr, ca. 180 m W for slottet, viser rødt blink i pejlinger

fra 114° til 342°. Gittermast på rød pæl. Se i øvrigt plan.

Kabler

N og S for Kong Christian den X's Bro findes kabelfelter, der er

afmærket med kabelbåker og advarselsskilte på W-siden af sundet.

N og S for Alssundbroen findes kabelfelter, der er afmærket med

kabelbåker og -fyr samt advarselsskilte.

Ledninger

N for Alssundbroen findes en gasledning.

Ankerplads

Ved N-lige indsejling, mellem Snogbæk Hage og Sandvig, og ved

S-lige indsejling, umiddelbart S for Østerhage Lystønde.

Lods

fra DanPilot, Lodseriet Danmark

Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)

Telefax +45 63 25 66 49 Side 2



VHF kanal 87

E-post: danpilot@danpilot.dk

Hjemmeside: www.danpilot.dk

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Bugserhjælp benyttes ikke under normale forhold, men kan

fremskaffes med 6 timers varsel. Mindre bugserbåd (300 hk) til rådighed.

Ressourcer

El og vand ved kajerne. Brændstof leveres dag og nat med tankbil.

Maskinværksted findes. Mobilkran (max. 15 tons) findes på havnen.

Slæbested og vejerbod. Dykkerassistance kan fås. Apotek, bank og

posthus ca. 1,2 km. Togforbindelse 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 74 42 27 65

Telefax 74 43 30 19

VHF kanal 16 - 13 og 12 (Lods- og slæbebåden alle kanaler)

E-post: havnen@sonderborg.dk

Hjemmeside: www.sonderborg-kommune.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 S: Af en linie fra høfden ved Strandpromenaden S for

Slottet på Als-siden til S-siden af den fredede skanse, beliggende

for enden af Sundgade på Sundeved-siden.

b) Mod N: Af en linie sammenfaldende med den S-vendte

begrænsning af Alssundbroen.

Særlige bestemmelser

Regler for sejlads.

For sejlads inden for havnens område gælder foruden de for broen

anførte sejladsbestemmelser de i Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse

om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" anførte bestemmelser.

Ordensbestemmelser.

For overholdelse af orden i Sønderborg Havn gælder

"Standardreglement for overholdelse af orden i danske
Side 3



erhvervshavne". I henhold til ovennævnte standardreglement må

maskindrevne skibe kun sejle ind i eller ud af havnen med langsom fart.

Følgende tilføjelser til ovennævnte standardreglement vil være at iagttage:

Bugserbåde med slæb, der passerer havnen, må korte

slæbetrosserne forsvarligt og i øvrigt nøje rette sig efter

havnekontorets, brovagtens (ved passage af Kong Christian den

X's Bro over Als Sund) eller lodsens anvisninger.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Sønderborg Syd - fotograferet juli 2008

Opdateret: 12-1-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Sønderborg Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 17-9-2014 - Plan 1: 15-7-2015

Beliggenhed

Lillebælt, Flensborg Fjord, Sønderborg Bugt

54°53,9'N 9°47,8'E - kort 155

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. og ligger ved Østerhage

ca. 0,5 sm SE for den S-lige indsejling til Sønderborg Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,8 m.

Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel, men E-lige vinde kan give ca. 1,2 m

højvande og W-lige vinde ca. 1,2 m lavvande.
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Fartbegrænsning

I havnen og i indsejlingen 3 knob.

Fyr

Se plan. I indsejlingen ved fyret samt i indsejlingen umiddelbart N

herfor er molehovederne belyst.

Kabler

Se plan.

Ledninger

Rørledning. Se plan.

Ressourcer

Slæbested. Reparatør og dykkerassistance kan bestilles. Bådkran

5,0 t /7,5 t og mastekraner. Marineshop, skibsproviantering og

cykeludlejning.     

Apotek, cafeteria, frisør, posthus og restaurant 1500 m.               

Busforbindelse 800 m og togforbindelse 2 km.

Havnekontor

Telefon 74 42 93 92 

Mobil 27 84 85 25

E-post: havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk 

Havnekontoret er åbent i sæsonen fra 15. april til 15. oktober

dagligt: 

Kl. 0800-0900 

Kl. 1200-1300 (15.maj-15.sep.)

Kl. 1700-1900 

Udenfor sæsonen kan henvendelse ske på mobil eller e-post.

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 ydermolerne og

fra NW-lige dækmole i en lige linie mod land.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 15-7-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Søndre Frihavn Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-10-2014 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Sundet

55º41,8'N 12º35,7'E - kort 134

fotograferet juli 2006

Havnen

der ejes og administreres af By & Havn I/S, består af 6 broer i den

inderste del af Vestbassinet i Søndre Frihavn.

Dybder

Dybden i hele Vestbassinet er 7 m. Se i øvrigt kort 134.

Største skibe

der kan besejle havnen: Bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun ringe,

men storm mellem W og NW kan give indtil 1,6 m højvande og

storm mellem E og S indtil 1,0 m lavvande.

Oplysning om vandstanden fås ved henvendelse til Københavns

Havns Havnekontor på telefon 35 46 11 38 / 35 46 11 39 eller over

VHF kanal 12 eller 16.

Besejling

Havnen kan besejles dag og nat.
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Fartbegrænsning

Maks. 4 knob. Inden for Københavns Havns søområde må

fritidsfartøjers fart ikke overstige 6 knob i hovedløb.

Fyr

Se kort 134.

Kabler

Se kort 134.

Ankringsforbud

Anker må ikke bruges i havnen.

Ressourcer

Bager og supermarked. Bank og frisør 2 km. Apotek 2,5 km.

Posthus og togforbindelse 800 m.

Havnekontor

Telefon 40 42 39 77 (mandag-torsdag kl. 0700-1300, fredag kl. 0700-1430)

Telefax 33 76 99 86

E-post: cphport@byoghavn.dk

Hjemmeside: www.byoghavn.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 Havnereglement for Københavns Havn af 15. april 2008).

Besejling af marina i Søndre Frihavn.

Fritidsfartøjer

§15

1. I Yderhavnen må fritidsfartøjer kun krydse på tværs af det

uddybede løb og kun ud for den nordligste af de gule

specialafmærkninger i havnens østlige side.

2. Fritidsfartøjer, der vil anløbe Søndre Frihavn, skal afvente

erhvervstrafikkens passage ved den nordligste af de gule

specialafmærkninger i det uddybede løbs østlige side. Fritidsfartøjer

må ikke krydse det uddybede løb eller besejle Søndre Frihavn under

ankomst/afgang af erhvervstrafik.

3. Al sejlads til og fra Søndre Frihavn skal ske under udvisning af
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særlig agtpågivenhed overfor erhvervstrafikken uanset

nedenstående, og opmærksomheden skal henledes på de nedenfor

beskrevne besejlingssignaler, der er placeret henholdsvis ved

Redmolen og i Søndre Frihavn.

Sejlads med kajakker og robåde mellem Sandkaj, Nordre Molehoved,

og inderhavnen i Københavns Havn må alene foregå i en direkte

linje mellem Nordre Molehoved og spidsen af Marmormolen på tværs

af Nordbassinet og mellem Spidsen af Marmormole og Søndre

Frihavn, Østbassinet, ligeledes i en ret linje. Mellem spidsen af

Østmolen (Langelinie) skal sejladsen foregå i Østbassinet til og fra

Pramrenden. Til og fra Pramrenden skal hovedløbet passeres i en

lige linje til fritids-sejlruterne langs hovedløbets østside.

4. Krydsning af det uddybede løb er forbudt, når der bliver vist 3

røde blinkende lys lodret over hinanden fra besejlingssignalet på

Redmolen, position (Udeladt - se kort 134). Det gælder for alle

fartøjer, der ligger i venteposition ved den nordligste af de gule

specialafmærkninger i det uddybede løbs østlige side på position

(Udeladt - se kort 134).

5. Udsejling fra Søndre Frihavn er forbudt, når der bliver vist 3 røde

blinkende lys lodret over hinanden fra besejlingssignalet på

bølgebryder ved Amerikakaj, position (Udeladt - se kort 134). Det

gælder for alle fartøjer, der ligger i Søndre Frihavn. 

6. Robåde, kanoer og kajakker skal ved ind- og udsejling af Søndre

Frihavn benytte Pramrenden i Østbassinets sydlige ende.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Taarbæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Sundet

55°47,3'N 12°35,8'E - kort 131 og 133

fotograferet august 2016

Havnen

er en selvejende institution.

Dybder

Se plan.

Havnen er tilbøjelig til tilsanding.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 3,8 m og dybgang

1,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

NW-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og SE-lig storm indtil

0,8 m lavvande.

Strøm

Med N-gående strøm løber strømmen ofte hårdt under land, hvilket

man skal være opmærksom på ved anduvning.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

En 5-tons mobilkran. Brændstof, posthus og tog ca. 1,5 km. Bank 3 km.

Havnekontor

Telefon 39 63 03 09 (Åbent hverdage 0800-1200 og søndage 0900-1200)

Telefax 39 63 03 09

E-post: taarbæk-havn@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 er begrænset af molerne samt af en ret linie

mellem molehovederne.

Særlige bestemmelser

Brug af eget anker i havnen frarådes. I stedet anbefales det at

anvende de permanente agterfortøjninger.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-4-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Tambohus Naturhavn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-2-2017 - Plan 1: 10-2-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Tambosund, Thyholm E-kyst

56°38,2'N 8°35,6'E - kort 108

fotograferet juli 2010

Havnen

der ejes af Struer Kommune og administreres af Foreningen

Tambohus Naturhavn, består af et enkelt bassin mellem Thyholm

og Krumø. Til havnen fører en ca. 10 m bred, afmærket sejlrende.

Dybder

Dybden i sejlrenden til havnen og i havnebassinet er 2,2 m. Se i

øvrigt plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m og bredde 6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige vinde indtil

0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen, der kun kan besejles om dagen, ligger i læ, og kan stort

set altid anløbes.
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Fartbegrænsning

2,5 knob.

Afmærkning

Se plan. Den yderste del af sejlrenden er i sommerperioden

endvidere markeret med 1 rød og 1 grøn blåser.

Ressourcer

Camping 1 km. Wi-fi. Gratis lånecykler.

Havnekontor

Telefon 61 77 87 54 / 40 19 32 01

Hjemmeside: www.tambohus.info/tambohus-naturhavn

E-post: tambohus@bjerrebach.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 NW af en linje mellem:

1) 56°38,194'N 008°35,620'E, NE-lige hjørne af den N-lige bådebro og

2) 56°38,235'N 008°35,661'E, Krumøs NW-ligste punkt,

og mod E af Krumøs W-lige kystlinje, samt en linje mellem:

3) 56°38,168'N 008°35,673'E, Krumøs SW-ligste punkt til

4) 56°38,161'N 008°35,673'E, skæring med kystlinjen.

Se i øvrigt plan.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 10-2-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Teglkås Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-11-2016 - Plan 1: 13-7-2016

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm W-kyst

55°13,4'N 14°42,7'E - kort 189

fotograferet maj 1997

Havnen

der er privatejet, består af en yderhavn og en inderhavn.

Bolværkshøjden er 0,9 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NE-lig vind kan give indtil 0,5 m højvande og W-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen. Med pålandsstorm kan havnen

ikke søges.
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Fartbegrænsning

Meget langsom fart tilrådes.

Havnekontor

Telefon 56 96 91 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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Opdateret: 13-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Tejn Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 18-4-2012 - Plan 1: 29-9-2010

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm NE-kyst

55°14,9'N 14°50,2'E - kort 189

fotograferet juli 2003

Havnen

der er en selvejende institution, består af Yderhavn, Mellemhavn,

Bassin III, Bassin II, Bassin I, Østbassin 2 og Lystbåde- og Jollehavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 60 m, bredde 12 m og dybgang

4,5 m.

Vandstand

N-lig og E-lig vind giver indtil 0,5 m højvande og W-lig og SW-lig

vind indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

Se Særlige bestemmelser.

Båker

Tejn Bag- og Forbåke leder holdt overet (144,4°) gennem

indsejlingen til Forhavnen.
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Bagbåken: Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids.

Forbåken: Gittermast med rød trekant med opadvendt spids.

Fyr

Tejn Havn Bag- og Forfyr viser grønt lys med isofase. Fyrene leder

holdt overet (144,4°) gennem indsejlingen til Forhavnen.

Vinkelfyret og havnefyret, se plan.

Molehovederne er belyste.

Ankerplads

NE for havnen.

Lods

Havnefogeden fungerer som lods.

Ressourcer

Benzin, diesel og olie. I Midterbassin skibselevator med 6

standpladser indtil 300 tons egenvægt. Bådeværft for træskibe. En

200-kg kran og en 15-tons mobilkran. Dykkerassistance. Trådløs

internet til havnens brugere. Håndkøbsmedicin i Dagli' Brugsen.

Campingplads 2 km. Turistinformation, færge og gas 4 km.

Vandstandssignal. Østbassin 1 benyttes 15/5-15/8 til fremmede

lystfartøjer. Midterhavn også til lystfartøjer fra 1/5-15/10.

Havnekontor

Telefon 56 48 01 84 (kl. 0900-1000) 15/5-15/8 0900-1000 og 1600-1700

Telefax 56 48 31 84

VHF kanal 16 - 13 og 12 (ubestemt vagt)

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 ligger inden for en ret linie mellem

havnens to ydermoler.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Tejn Havn af 8.

september 2010)

Regler for sejlads.

For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

med nedenstående tilføjelser:

Uvedkommende sejlads er forbudt i nærheden af en sikret
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havnefacilitet, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, når havnemyndigheden ved

skiltning, afmærkning eller på anden tydelig måde har tilkendegivet,

at uvedkommende sejlads er forbudt inden for et nærmere afgrænset

område.

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 havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i

danske erhvervshavne".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Vestbassin - fotograferet juli 2003

fotograferet juli 2003

Opdateret: 29-9-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Thisted Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-6-2017 - Plan 1: 9-6-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Thisted Bredning

56°57,1'N 8°41,9'E - kort 108 eller 109

fotograferet juli 2014

Havnen

der ejes af Thisted kommune, består af følgende bassiner:

Østhavn, Trafikhavn og Lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 125 m, bredde 17 m og dybgang

4,3 m.

Vandstand

SW-lig storm kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig storm indtil 1,0

m lavvande.

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.
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Fyr

Se plan.

Ankerplads

i Thisted Bredning.

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

Bugserhjælp kan ydes af mindre 26 fods motorbåd (50 hk). Normalt

ikke nødvendigt.

Ressourcer

En 5-tons kran. Værksted.

Havnekontor

Telefon 97 91 14 00

Telefax 97 92 45 03

VHF kanal 16

E-post: thishavn@post12.tele.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 havnen hørende søområde er afgrænset af havnens

dækkende værker samt af en ret linje mel-lem molehovederne med

nedenstående koordinater:

1) 56°57,099'N, 08°41,907'E, W-lige molefyr (Fl. R. 3s)

2) 56°57,107'N, 08°41,949'E, E-lige molefyr (Fl. G. 3s)

Se i øvrigt plan.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 9-6-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Thorsminde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 3-9-2014 - Plan 1: 8-1-2014

Beliggenhed

Nordsøen, Nissum Fjord

56°22,3'N 8°07,1'E - kort 93

fotograferet juli 2005

Havnen

der ejes af Holstebro Kommune og drives som en kommunal

selvstyrehavn, består af Vesthavn og Gammelhavn.

Vesthavn ligger på S-siden af indsejlingen og W for slusen. I den

S-lige del af havnen findes et bassin med 4 anlægsbroer.

Gammelhavn er beliggende i fjorden inden for den for afvanding af

Nissum Fjord etablerede sluse, der ved kanalen mellem de to

ledemoler står i forbindelse med Nordsøen.

Havnens yderværker og slusen ejes og drives af Kystdirektoratet.

Dybder

Dybden i indsejlingen mellem ledemolerne er som regel større end

på havrevlen, og da løbet over havrevlen ofte flytter sig, må det

frarådes ikke-stedkendte fartøjer at søge ind uden i forvejen at

have fået oplysning om de sidst kendte dybder. Det tilstræbes dog

at opretholde en dybde på min. 5,0 m i indsejlingssektoren og

forhavnen til bro 1. S for bro 1 tilstræbes en dybde på 3,0 m.

Dybden i Vesthavn og Gammelhavn, se plan. I Gammelhavn varierer

dybden efter vandstanden i fjorden.

Som følge af stedfindende tilsanding samt puller forårsaget af

fartøjer med stor maskinkraft kan de opgivne dybder ikke altid

påregnes at være til stede ved anlægsbroerne eller overalt i havnebassinerne. Side 1



Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 40 m og bredde 8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5-0,6 m.

W-lig vind kan give indtil 3,0 m højvande og E-lig vind indtil 1,8 m lavvande.

Strøm

Foruden uregelmæssige kyststrømme kan der, når Afvandingsslusen

er åben, løbe en meget kraftig ind- eller udgående strøm i kanalen.

Strømsignaler, se under Særlige bestemmelser.

Besejling

Havnen kan normalt besejles både dag og nat.

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 bundforhold.

På 56°22,26'N, 8°07,80'E, ca. 750 m 120° fra Thorsminde Fyr, er

etableret en 32 m høj vindmølle.

Fartbegrænsning

Maksimumfart i havnen er 3 knob eller sikker styrefart.

Fyr

Se plan.

Redningsstation

findes ved havnen.

Ressourcer

Træskibsværft med ophalerbedding for skibe indtil 25 BRT og

maskinværksted. Miljøstation.

Piktogrammer angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet.

Havnekontor

Telefon 97 49 70 44 / 24 23 33 45 (døgnbemandet tilkaldevagt)

Telefax 97 49 71 40

VHF kanal 13 eller 16 i dagtimerne (7.00 -15.00)  

E-post: lkj@thorsmindehavn.dk

Hjemmeside: www.thorsmindehavn.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.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

I Nissum Fjord:

a) Mod N og E: En ret linie parallel med og i en afstand af 75 m N

for midterlinien af sejlløbet til Nissum Fjord. Midterlinien er afmærket

med 2 båker i land.

b) Mod S: En ret linie E-W gennem isværkets S-side.

c) Mod E: En ret linie N-S 700 m E for E-ligste båke.

I Nordsøen:

a) Mod N: Læmolens N-lige skråningsfod.

b) Mod S: S-lige ledemoles S-lige skråningsfod og dennes

forlængelse mod W, samt en ret linie E-W, S for parallelværket til kysten.

c) Mod W: En ret linie N-S gennem N-lige ledemoles W-ende til

skæring med linierne a) og b) og S herfor parallelværkets skråningsfod.

Landområde:

S for parallelværkets S-ende er for landområdets vedkommende

havnens grænse mod W den E-ligste kronekant af diget mellem

havnen og havet.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af ordensreglement for Thorsminde Havn af 6. september 2013)

Regler for sejlads. 

For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens

"Bekendtgørelse om regler for sejlads i visse danske farvande" med

følgende tilføjelser:

På grund af tilstedeværelsen af undersøiske ledninger og kabler i

sejlrenderne til sluserne samt indsejlingen til Vesthavnen er ankring

her samt slæbning af enhver form for redskaber forbudt.

Største tilladte hastighed i havnebassinerne er 3 knob eller sikker styrefart.

Ved ind- og udsejling af havnen skal der udvises særlig

agtpågivenhed, dels fordi vanddybden i Torsminde kanal 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 strømforhold og sidst kendte vanddybder.

VHF kanal 16.

Ordensbestemmelser. 

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne". Herudover gælder

følgende særbestemmelser:

Fartøjer kan kun passere slusen, når vandstanden i havet og

fjorden er ens eller næsten ens. Føreren af ethvert fartøj, der

ønskes gennemsluset, må forinden gennemslusning henvende sig i
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havnevagten. Radiokontakt med havneopsynet kan foretages på

VHF kanal 16.

Enhver form for forurening af bassinerne med spild fra fartøjer er forbudt.

Strømsignaler. 

Til vejledning om strømforholdene afgives følgende signaler på en

mast stående ved S-enden af slusen:

En grøn lanterne over en hvid lanterne betyder "indstrøm".

En hvid lanterne over en grøn lanterne betyder "udstrøm".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Vesthavn - fotograferet juli 2013

Opdateret: 8-1-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Thyborøn Færgeleje

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Thyborøn Kanal, Søndre Dyb

56°41,4'N 8°13,6'E - kort 108

fotograferet juli 2000

Havnen

Færgelejet er kun til brug for færgefarten Thyborøn-Agger  og

ingen andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte færgelejet.
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Faciliteter

Service

Proviantering

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

Thyborøn Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 2: 6-4-2018

Beliggenhed

Limfjorden, Thyborøn Kanal, Søndre Dyb

56°41,9'N 8°13,4'E - kort 108

Havnen set fra SE - fotograferet august 2016

Havnen

Der ejes af Lemvig kommune og administreres af Thyborøn Havn,

består af følgende områder: Fiskerihavnen og Sydhavnen.

Fiskerihavnen omfatter følgende bassiner: Nordre Inderhavn,

Bådehavn, Mellemhavn, Søndre Inderhavn, Vestre Inderhavn,

Beddingshavn, Forhavn, Yderhavn, Lossehavn, Industrifiskerihavn,

Værftshavn. Sydhavnen omfatter følgende: Sydhavnskaj,

Limfjordskaj I og Limfjordskaj II

Nordre Inderhavn er om sommeren udlagt som lystbådehavn, se

Thyborøn Lystbådehavn.

Dybder

Se planer.

Som følge af sandvandring samt puller forårsaget af skruevand fra

fartøjer med stor maskinkraft kan de opgivne dybder ikke altid

påregnes at være til stede foran havnen eller overalt i havnebassinerne.

Vandstand

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

SW- til NW-lige vinde giver ofte indtil 1,5 m højvande og vinde

mellem NE og SE indtil 1,2 m lavvande. Side 1



Strøm

Under rolige vejrforhold skifter strømmen regelmæssigt.

Flodstrømmen begynder ca. 3 1/2 time før højvande og løber endnu

ca. 4 timer efter højvande. Ebbestrømmen begynder ca. 1 3/4 time

før lavvande og løber endnu ca. 3 3/4 time efter lavvande.

Strømmen når normalt en fart af 1-2 knob. Under storm kan

strømmen opnå en fart på 4-5 knob og løbe uden at skifte i flere døgn.

Besejling

Indsejlingen til havnen fra Nordsøen foregår mellem høfde 59 og 72.

Dybden i Thyborøn kanal er tilbøjelig til at variere på grund af

sandvandring. Afmærkningen flyttes i overensstemmelse hermed.

Dybden i ledefyrlinjen er 8 meter, medmindre andet er meddelt i

Efterretninger for Søfarende.

Indsejlingen til havnen fra Nissum Bredning foregår gennem

Sælhundeholm Løb, som har en dybde på 4 m.

Strømmen løber omtrent tværs på havneindløbet. Opmærksomheden

henledes på, at der en del idvande ved stærk strøm.

Sydhavn.

Fra Thyborøn Kanal fører uddybede render til kajanlæggene i

Sydhavnen. På grund af sandvandring kan dybdeforholdene i

renderne til Sydhavnskaj, Limfjordskaj I og Limfjordskaj II variere.

Ved besejling af Sydhavnen bør skibsførere under hensyntagen til

det ovenanførte skaffe sig underretning om de øjeblikkelige vanddybder.

Advarsel

Ca. 1000 m N for indsejlingen til Thyborøn Havn ligger et

abandonneret kabel mellem Thyborøn Tange og Svaneholm.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se planer.

Fyr

Se plan over Thyborøn Kanal i kort 108.

Ankerplads

Der er ankerplads i Søndre Dyb.

Ankringsforbud

I kanalen mellem Yderhavn og Industrifiskerihavn er udlagt 2

afløbsledninger ved siden af hinanden tværs over kanalen. Ankring i

kanalen er forbudt.
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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.

I øvrigt henvises til Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om

anvendelse af lods".

Lodstvang

I henhold til Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om anvendelse af

lods" skal skibe med en længde (l.o.a.) på 35 m og derover

anvende lods ved passage af Oddesundbroen. 

Se i øvrigt Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om udstedelse af

lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om

ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering

Normalt er bugserassistance ikke nødvendig, men ved henvendelse

til lodseriet kan sådan eventuel assistance aftales.

Redningsstation

findes ved havnen.

Ressourcer

Skibsproviantering med frilager, maskinværksteder,

skibstømrerværksteder og elektronikfirmaer findes på havnen.

Isværker samt oplag af dieselolie. Elaggregater og

ferskvandsautomater findes på kajerne. Dykkerassistance og

mobilkran kan rekvireres. Flydedok på 150 m x 25 m, med en

løftekapacitet på 6.000 tons. Fiskeauktion samtsamlecentral, der

modtager fisk døgnet rundt. Adgang til telefax. Miljøstation.

Deviationsundersøgelse foretages.

Kraner og losseaggregater.

Mobilkraner kan rekvireres fra private firmaer. Ved de to lossebroer

i Yderhavnen findes fire suge/losseaggregater, der hver har en

kapacitet på 80-100 tons/time, samt 2 fiskepumper.

Havnekontor

Havnekontor

Telefon 20 20 61 86 (døgnvagt)

VHF Ch 16 /12

E-post: port@thyboronport.dk 

Hjemmeside: www.thyboronport.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

Se planer.

Thyborøn Havn er omfattet af ISPS-koden om sikring af havne og skibsfart.

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 på Thyborøn Havn af

19. december 2016)

Regler for sejlads.

For besejling af Thyborøn Havn og Kanal gælder den til enhver tid

af Søfartsstyrelsen udstedte "Bekendtgørelse om regler for sejlads

m.m. i visse danske farvande", dog med følgende ændringer og tilføjelser:

Reglen i § 11, stk. 1 ændres, således at det skib, der er for

udgående fra Thyborøn Havns Yderhavn, skal vente. Et skib

betragtes som indgående, når det har afgivet signal for indsejling

(1 lang tone).

På grund af tilstedeværelsen af undersøiske afløbsledninger i

adgangskanalen til Industrifiskerihavnen er ankring her 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", dog med følgende tilføjelser:

Ad § 3.2 Bunkring:

Det er forbudt at bunkre skibe fra land på Konsumkaj, Yderpier og

Kajen på østsiden af Thyborøn Fiskeauktions Center, kajnummer

706, 502, 503, 400, 401

Ad § 3.3 Industrifiskeri:

Oplosning af fisk til industri- og foderbrug skal foregå ved

lossebroerne i Yderhavn. Fisk til foderbrug, der ikke frembyder

særlig forureningsfare, kan dog tillades oplosset andetsteds i havnen.

Enhver form for forurening af bassinerne med spild fra lastede skibe

er forbudt. Bundvand fra sådanne fartøjers lastrum må kun

oppumpes til godkendte anlæg i land. Side 4



Fartøjer, der ligger lastede med fisk til industri- og foderbrug,

henvises ligeledes til Yderhavn eller så nær havnemundingen som

muligt efter havneopsynets anvisninger.

Ad § 3.4.1 Anmeldelse:

Fragt- og passagerskibe

Skibe skal 72 timer eller hvis ikke mulig så minimum 24 timer før

ankomst sende følgende dokumenter til havnevagten på E-mail :

port@thyboronport.dk :

1) BT/GT -Dødvægt ¿ Længde - Bredde ¿ Dybgang ¿ besætningsantal

2 )Ejer ¿ flag ¿ agent ¿ momsnummer ¿ kontakt information ¿ formål

med anløb

3) Sidste havn ¿ Næste havn ¿Last og mængde ¿ Kopi af last dokumenter

4) 1 stk. Affaldsdeklaration.

Alle Fartøjer

Ethvert fartøj skal i god tid forud anmelde ankomst til havnevagten

på telefon 20 20 61 86 eller ved opkald på VHF, kanal 16 / 12, eller

E-mail: port@thyboronport.dk

Ved anmeldelsen skal følgende oplyses: Skibets navn, kaldesignal,

hjemsted, dybgang, sidste havn, formål med anløbet. 

Skibe, der skal afgå eller forhale, skal senest 15 minutter forinden

indhente tilladelse ved havnevagten. Såfremt afgang eller forhaling

udsættes med mere end 10 minutter, skal der straks afgives

korrigeret melding til havnevagten.

Ad § 3.4.2 ISPS-oplysninger

Før ankomst havn, skal udenlandske skibe og skibe som er ISPS

certificeret indrapportere til Safeseanet

Ad § 3.4.3 Liggeplads.

Der er bestemte liggepladser for forskellige størrelser og typer af fiskefartøjer.

Det er forbudt at henlægge et fartøj andet steds end ved de til

fartøjers størrelse og type bestemte kajstrækninger. Der skal

indhentes tilladelse fra havnevagten, når et fartøj ønsker at bruge

et af de med gult afmærkede servicekajer.

Placeringen af fartøjer styres af havnevagten.

Ikke hjemmehørende fartøjer skal meddele havnevagten, hvem der

har opsyn med fartøjet, og kontakt information for samme hvis

besætningen rejser hjem.

Ad § 3.4.4 Oplægning af fiskeredskaber.

Ved henvendelse til havnevagten kan indhentes oplysninger om,

hvor oplægning af redskaber m.v. kan foregå.

Redskaber, der henlægges på kajer uden at være tydeligt og

holdbart mærket med fartøjets nummer, fjernes af havneopsynet

som hittegods.

Ad § 3.4.5 Oplægning af gods.

Oplægning af gods på havnens kajer og arealer må kun ske med
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tilladelse fra havnevagten.

Ad § 3.4.6 Affald.

Oplosning af driftsaffald må kun ske efter gældende bestemmelser

for havnens modtageordning, og må kun ske på steder anvist af

havnekontoret, hvorfra der kan rekvireres affaldscontainer.

Ad § 3.4.7 lystfartøjer:

Lystfartøjer henvises til liggepladser i Nordre Inderhavn, som er

reserveret hertil. Området administreres af Lemvig Turistforening.

Lystfartøjer må ikke, uden havnevagtens tilladelse, fortøjre ved

andre kajer i havnen.

Det tilrådes kraftigt ikke stedkendte lystfartøjer at få informationer

ved havnevagten om besejlingen m.v. i havnen på VHF kanal 16/12.

Ad § 3.4.8 Regler for benyttelse af wire- og trawlstrækningspladsen

ved Svanholmkaj.

Wire- og trawlstrækningspladsen er forbeholdt fiskefartøjer, der

skal strække wire eller trawl.

Arbejdet hermed skal foregå kontinuerligt (uafbrudt i en

arbejdsgang), og når arbejdet er tilendebragt, skal grejet straks

tages om bord eller fjernes fra pladsen, og denne skal efterlades

ryddeliggjort og i rengjort stand.

Efterkommes sidstnævnte ikke, vil Havnen foranledige såvel

rengøring af pladsen som fjernelse af eventuelt grej, der

efterlades, udført for fartøjets regning og på dets risiko.

Fartøjer skal, medens der arbejdes på pladsen, og medens de ligger

ved servicekajen - kajstrækket ud for wire- og

trawlstrækningspladsen - til enhver tid være klar til om nødvendigt

at forhale bort herfra, såfremt andet fiskefartøj har behov for at

benytte pladsen, eller andet fartøj har behov for at passere stedet.

Benyttes wire- og trawlstækningspladsen ikke til førnævnte

egentlige formål, kan andre fiskefartøjer, der har behov for at

udføre mindre reparationer af fiskeredskaber, benytte pladsen til

dette formål.

Benyttes wire- og trawlstrækningspladsen ikke til ovenfor nævnte

formål, må trawlbindere benytte den vestlige ende til opklaring af

trawl og mindre reparationer. Varigheden af disse reparationer må

max. være 24 timer, og trawl skal da straks fjernes.

Hvis man under arbejdet bliver til gene for trawlstrækningens

egentlige formål, skal man straks fjerne trawlet.

Reglerne for benyttelsen af såvel servicekajen og pladsen er

gældende for både fartøjer og firmaer, der bruger pladsen.

Regler for sejlads i Thyborøn Kanal.

For sejlads i Thyborøn Kanal fra søen uden for havrevlen til det

åbne farvand i Nissum Bredning har Søfartsstyrelsen endvidere

fastsat følgende:

Færger, der mellem Thyborøn Søndre Færgehavn og Thyborøn
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Nordre Færgehavn 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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Nordre Inderhavn, Mellemhavn, Bådehavn, Søndre Inderhavn og Forhavn - fotograferet august 2016

Industrifiskerihavn, Lossehavn, Forhavn, Søndre Inderhavn, Mellemhavn, Bådehavn og Nordre Inderhavn - fotograferet august 2016
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Værftshavn - fotograferet august 2016

Limfjordskaj og Sydhavn - fotograferet august 2016

Opdateret: 21-7-2017
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Opdateret: 6-4-2018
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Opdateret: 27-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Thyborøn Lystbådehavn (Nordre Inderhavn)

Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2017 - Plan 1: 14-9-2016

Beliggenhed

Limfjorden, Thyborøn Kanal, Søndre Dyb

56°42,4'N 8°13,3'E - kort 108

fotograferet august 2016

Anmærkning

Indtil videre er der udlagt røde blåsere.

Havnen

Der administreres af Lemvig-Thyborøn Turistinformation, fungerer

kun som lystbådehavn i sommerhalvåret.

Dybder

Se plan.

Ressourcer

Møntvask. Opholdsrum til lystsejlere. Adgang til telefax.

Dykkerassistance. Bedding. Campingplads, færgeforbindelse samt

surfing ca. 2 km.

Havnekontor

Telefon 97 83 12 88

Telefax 97 83 23 67

E-post: turist@post6.tele.dk
Side 1



Hjemmeside: www.visitlemvig.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 Thyborøn Havn.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 14-9-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Thyborøn-Harboøre Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 29-3-2006 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Thyborøn Kanal, Søndre Dyb

56°41,3'N 8°13,3'E - kort 108

fotograferet juli 2000

Havnen

der administreres af Thyborøn-Harboøre Bådelaug, ligger ca. 500 m

S for Industrifiskerihavn og består af et ca. 70 x 100 m stort

bassin med to ca. 45 m lange pontonbroer. Fra havnen er etableret

en ca. 300 m lang og 10 m bred sejlrende i SSE-lig retning.

Dybder

Dybden i sejlrende og bassin 2,5 m.

Vandstand

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

SW- og W-lige vinde giver ofte indtil 1,0 m højvande og vinde

mellem NE og SE indtil 1,0 m lavvande.
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Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen, om natten dog med projektør,

da renden er tydeligt afmærket.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

På N-siden af renden til Sydhavn er der umiddelbart S for Sydhalen

etableret en pæl med grøn plade. Pælen er belyst om natten.

Ressourcer

Alle andre faciliteter i hhv. Thyborøn Havn og by.

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

Troense Dampskibsbro og Bådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-10-2017 - Plan 1: 7-9-2011

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund, Tåsinge NE-kyst

55°02,1'N 10°38,7'E - kort 171

fotograferet juli 2011

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

består af Dampskibsbroen, der ejes af Svendborg kommune, og

Bådehavnen, der ejes af en privat forening, Troense Bådelaug.

Dampskibsbroen er ca. 35 m lang og ca. 3,5 m bred med et ca. 17

m langt brohoved. Broen anløbes af fartøjer i regelmæssig

forbindelse mellem Svendborg og Thurø, men kun i turistsæsonen.

Bådehavnen omsluttes mod E og N af en ca. 65 m lang træbro og

mod S af en ca. 100 m lang træbro.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Fartøjer over 15 m længde kan normalt

ikke regne med plads ved Bådehavnens broer, men henvises til
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opankring i Pilekrogen, dog kan de to yderste broer anløbes af

enkelte større fartøjer indtil ca. 25-30 m lange.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

Vinde mellem S og W kan give indtil 1,0 m højvande og vinde

mellem N og E kan give indtil 1,2 m lavvande.

Strøm

Strømmen i Svendborg Sund er meget uregelmæssig, da den

påvirkes stærkt af vinden. NW-lig storm giver som regel W-gående

strøm med en fart på indtil 6 knob og lavvande på indtil 1,25 m

under middelvandstand. E-lig storm giver som regel E-gående strøm

med en fart på indtil 6 knob og højvande på indtil 1,25 m over middelvandstand.

Under langvarige, rolige vindforhold kan strømmen opnå en fart på

indtil 2-3 knob. Vinde mellem NW og NNE giver normalt højvande i

den E-lige del af sundet og lavvande i den W-lige del, ligesom

vinde mellem E og SW giver højvande i den W-lige del og lavvande i

den E-lige del.

Under rolige vejrforhold skifter strømmen hver 6. time, og forskellen

mellem højvande og lavvande er 0,3-0,5 m.

Fartbegrænsning

4 knob.

Fyr

Se kort 171. Broerne er facadebelyst om sommeren.

Ankerplads

i Pilekrogen NW for broen.

Ressourcer

El og vand på Bådehavnens broer. Brændselsolie, benzin og gas kan

fås 2,5 km fra havnen. Mastekran. Reparationsmuligheder på

Thurø. Campingplads 2 km.

Havnekontor

Telefon 62 22 66 22 / 40 51 93 13

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: 7-9-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Tuborg Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 30-6-2017 - Plan 1: 24-9-2014

Beliggenhed

Sundet

55°43,6'N 12°35,2'E - kort 134

fotograferet august 2015

Havnen

ejes og administreres af Kongelig Dansk Yachtklub.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle Yderbassin: Længde 30 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

NW-lig storm kan give indtil 1,0 m højvande og SE-SSW-lig storm

indtil 1,0 m lavvande.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Diesel og Benzin fra automat ved brug af kreditkort. Kun optagning

af både med 2,5 tons kran i nødstilfælde.
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Havnekontor

Telefon: 20133787 / VHF kanal 13 i havnekontorets åbningstid.

E-post: tuborghavn@kdy.dk

Hjemmeside: www. kdy.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

Opdateret: 24-9-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Tunø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-5-2010 - Plan 1: 11-8-2004

Beliggenhed

Kattegat, Tunø SE-kyst

55°57,0'N 10°27,2'E - kort 112

fotograferet juli 2000

Havnen

ejes af Odder kommune og består af 2 bassiner. I det SE-lige

bassin findes et færgeleje til brug for færgefarten Hov-Tunø.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 10 m og dybgang

3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,8 m.

NW-NE-lige vinde kan giveindtil 0,5 m højvande og SW-lige vinde

indtil 0,5 m lavvande.

Side 1



Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

I perioden 1/4-15/11 er renden afmærket med to grønne stager på

N-siden og en rød stage på S-siden.

Fyr

Se plan.

Facadebelysning på begge SE-lige bassins molehoveder.

Kabler

Tæt N for havnen findes et kabelfelt; kabelbåker på Tunø og Samsø.

Ankerplads

N for indsejlingsløbet.

Ressourcer

Slæbested. Proviant, vaskemaskine, café, restaurant, post og

brændstof 300 m. Færgeforbindelse til Hov. Adgang til telefax.

Havnekontor

Telefon 86 55 30 92

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 moler

samt af en ret linie mellem molernes yderender.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 11-8-2004

Side 4



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

Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 3-8-2016 - Plan 1: 2-5-2007

Beliggenhed

Storebælt, Lolland W-kyst

54°52,7'N 11°01,4'E - kort 144

fotograferet juli 2005

Havnen

er en selvejende institution.

En ca. 100 m lang og ca. 10 m bred gravet rende fører til havnen.

Dybder

Se plan.

I den gravede rende kan tilsanding forekomme.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde ca. 12 m, bredde 4 m og dybgang

2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

Storm fra N og NE kan efter kraftig vind fra SW give indtil 1,0 m

højvande og SW-lig storm indtil 1,0 m lavvande.

Besejling

Det er ved anløb af havnen mere hensigtsmæssigt at sejle parallelt

med den afmærkede sejlrende, der fører til færgehavnen end at

benytte sejlrenden, da det generer færgerne.
Side 1



Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Rendens yderende er afmærket med en grøn stage og en rød

stage, begge med topbetegnelse (pæle i bund). Se plan.

Båker

Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Bag- og Forbåke: 2 båker, hvide

trekanter med rød kant, leder holdt overet gennem renden til

havnen. Se plan.

Fyr

Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Bag- og Forfyr: På båkerne er

etableret fyr, der holdt overet leder gennem renden til havnen. Se plan.

Ressourcer

Færgeforbindelse og bus ca. 2 km.

Havnekontor

Telefon 54 93 04 15

E-post: havnefoged@taarshavn.dk

Hjemmeside: www.taarshavn.dk

VHF kanal 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

ydermoler samt af en ret linie gennem yderenderne af disse moler.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 2-5-2007

Side 4



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

Tårs Færgehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-8-2013 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Storebælt, Lolland W-kyst

54°52,6'N 11°01,7'E - kort 144

fotograferet maj 1997

Havnen

er kun til brug for færgefarten Tårs-Spodsbjerg, og ingen andre

fartøjer (inkl. lystfartøjer) må benytte havnen.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Tærø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Ulvsund, Tærø N-kyst

54°57,4'N 12°04,9'E - kort 161 eller 162

fotograferet maj 1997

Havnen

der er privat ejet, består af et ca. 100 m langt og ca. 40 m bredt bassin.

Havnen må kun benyttes som adgangsvej til Tærø og i forbindelse

med transport til eller fra øen.

Dybder

Dybden i indsejlingen er 1,8 m og i selve havnen indtil 2,0 m.

Besejling

Havnen anduves på kurs 160°.

Kabler

Ca. 200 m W for havnen findes 2 kabler. Det W-lige er afmærket

med båker.
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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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Udbyhøj Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-5-2014 - Plan 1: 14-9-2016

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°36,6'N 10°18,4'E - kort 111

fotograferet juli 2012

Havnen

der ejes af Randers Kommune, består af to bassiner.

Havneindløbets bredde er 30 m.

Ca. 150 m WSW for havnen findes et færgeleje, der tilhører

Randers Fjords Færgefart I/S. Færgelejet er kun til brug for

færgefarten (kabelfærge) til Udbyhøj Syd. Skibsfarten anmodes om

at vise hensyn ved passage og holde godt klar af færgen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m og bredde ca. 5 m.

Havnen har få langskibs pladser til større både.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,8 m.

Vind mellem NW og NE kan give indtil 0,7 m højvande og vind

mellem SE og SW indtil 0,5 m lavvande.
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Besejling

Ved anduvning skal den grønne afmærkning ved indsejlingen til

havnen respekteres, idet der findes et område med læge dybder

tæt SE for den E-lige dækmole.

Fartbegrænsning

2 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Molerne er facadebelyst.

Kabler

Til brug for færgen (kabelfærge) er der mellem færgelejerne i hhv.

Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd udlagt to kabler.

Ressourcer

300 m til proviant (åben i sommerhalvåret kl. 0800-2000). Diesel og

benzin. Slæbested. 

Havnen er med i Frihavnsordningen.

Havnekontor

Telefon 20 47 36 82 (Havnefoged)

E-post: chg@randers.dk (Havnefoged)

Hjemmeside: http://udbyhojlystbaadehavn.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=21119

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: 14-9-2016

Side 4



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

Udbyhøj Syd Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-1-2009 - Plan 1: 14-9-2016

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°36,4'N 10°18,1'E - kort 111

fotograferet august 2009

Havnen

består af en lystbådehavn, en lodsbro og et færgeleje.

Lystbådehavnen, der er et ca. 35 m bredt og 85 m langt bassin,

ejes af den selvejende institution Lystbådehavn Udbyhøj Syd.

Udbyhøj Lodsbro, der tilhører Danpilot Randers Fjord, er kun

beregnet til lodsbådene. Mellem lodsbroen og lystbådehavnen

findes et færgeleje, der tilhører Randers Fjords Færgefart I/S.

Færgelejet er kun til brug for færgefarten (kabelfærge) til Udbyhøj

Nord, og ingen andre fartøjer (indbefattet lystfartøjer) må benytte

færgelejet. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage og holde godt

klar af færgen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe lystbådehavnen: Længde ca. 10 m, bredde 3,2 m og

dybgang 1,7 m.
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Vandstand

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

NW-lige vinde drejende N-over til NE-lige vinde kan give indtil 1,0

m højvande. S-lig vind kan give indtil 0,7 m lavvande.

Strøm

Tidevandsstrøm løber i farvandets retning, indgående med en fart

på 2-2,5 knob, udgående med op til 4 knob. Med ustadigt vejr kan

strømmen løbe uregelmæssig og samme vej i længere tid.

Fartbegrænsning

Langsom fart.

Afmærkning

På S-siden af indsejlingen til lystbådehavnen er nedrammet en grøn pæl.

Kabler

Til brug for færgen (kabelfærge) er der mellem færgelejerne i hhv.

Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd udlagt to kabler.

Ca. 75 m S for havnen er udlagt kabel til Udbyhøj Nord. Kablet er

på begge kyster afmærket med skilte.

Ankringsforbud

Ankring er forbudt inden for en afstand af 100 m på hver side af

linien mellem kabelskiltene.

Ressourcer

En 300-400 kg mastekran. Slæbested. Klubhus. Færgeforbindelse til

Udbyhøj Nord.

Havnekontor

Telefon 23 72 03 32 (Lystbådehavnen)

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

Side 3



I forgrunden ses Udbyhøj Lystbådehavn - fotograferet juli 2012

Opdateret: 14-9-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Uggelhuse Marina

Sidste opdateringer • Tekst: 1-12-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°28,3'N 10°12,4'E - kort 111

fotograferet maj 1997

Havnen

Marinaen ejes af Uggelhuse Sejlklub og består af et ca. 60 m langt

og 35 m bredt bassin. Umiddelbart E herfor findes en T-formet bro

(gæstebro) ud mod fjorden. Den T-formet bro er ikke en del af

Uggelhuse Marina.

Dybder

Dybden i indsejlingen til havnen er 2,0 m og i bassinet 2,0 m

aftagende til 1,7 m i den inderste del. Ved gæstebroens brohoved

3,0 m og inden for dette 1,5 m.

Største skibe

der kan besejle bassinet: Længde ca. 12 m, bredde 4,0 m og

dybgang 2,0 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5-0,8 m.

NW-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig vind giver lavvande.

Fartbegrænsning

I bassinet 3 knob.

Ressourcer

El og vand på broerne. En 200-kg mastekran. Slæbested. Bad / toilethus.

Havnekontor

E-post: formand@uggelhusesejlklub.dk

Hjemmeside: uggelhusesejlklub.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 Randers Havn om regler for

besejling af Randers Fjord.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Urne Fiskerihavn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-12-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Rågø Sund, Lolland N-kyst

54°57,1'N 11°17,1'E - kort 142 eller 160

fotograferet juli 2012

Havnen

der består af et enkelt bassin, er forbundet med land ved en 300 m

lang vejdæmning. En ca. 25 m lang og 15 m bred rende fører ind til havnen.

Dybder

Dybden i indsejlingsrenden og i havnen 1,0 m.

Vandstand

N-lige vinde giver indtil 1 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

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 omfatter det af havneværkerne

begrænsede vandområde samt farvandet inden for en afstand af 50

m på begge sider af en mellem havnen og land førende adgangsdæmning.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



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

Vallensbæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 13-1-2016 - Plan 1: 7-9-2016

Beliggenhed

Sundet, Køge Bugt

55°36,7'N 12°23,8'E - kort 132

fotograferet juli 2006

Havnen

der er en selvejende institution, er den E-lige del af Køge Bugt

Strandparks Centerhavn og består af 2 havneøer: Krabben og Muslingen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen:

Mellem pælene ved broerne: Længde 16 m og bredde 4,6 m.

På ydersiden af de S-lige broer: Længde ca. 25 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. E-lig

og SE-lig kuling/ storm kan give indtil 0,7 m højvande og W-lig og

NW-lig kuling/storm indtil 0,6 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. Side 1



Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på

www.vallensbaekhavn.dk og ved kontakt til havnekontoret.

Opmærksomheden henledes på, at bundgarnsstader strækker sig

indtil 4 sm ud fra kysten.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Fyret på den S-lige dækmole viser rødt blink og lyser i pejlinger fra

060°-338°. Molehovederne er facadebelyst.

Kabler

Kabel mellem molehovederne i indsejlingen til Centerhavnen.

Ankringsforbud

mellem molehovederne i indsejlingen til Centerhavnen.

Ressourcer

En 10-tons bedding og en 2-tons og en 12-tons kran. Bus, tog og

posthus 1 km.

Havnekontor

Telefon 43 54 35 75

Telefax 43 54 06 07

E-post: vallensbaek.havn@get2net.dk

Hjemmeside: www.vallensbaekhavn.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 og grænsen til Ishøj Havn begrænses af en linie

gennem følgende punkter:

1. Indsejlingen til centerhavnen mellem havnefyrene på

molehovederne af havnens yderværker, i endepunktet for

kommunegrænsen mellem Vallensbæk og Ishøj, 55º36'35"N 12º24'02"E.

2. Kommunegrænsens knæk position 55º36'35"N 12º23'46"E.

3. Kommunegrænsens knæk position 55º36'43"N 12º23'07"E.

Herefter følger søområdet kommunegrænsen til kysten, og langs

denne nord og øst om Vallensbæk Havn, og havnens yderværker til

havneindsejlingens midte.

Side 2



Særlige bestemmelser

(Uddrag af Havnereglement for Vallensbæk Havn 20. april 2004)

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: 7-9-2016

Side 4



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

Vang Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 24-6-2015 - Plan 1: 26-5-2016

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm W-kyst

55°14,9'N 14°44,2'E - kort 189

fotograferet juni 2013

Havnen

der er privat, består af Yderhavn, Mellemhavn og Bådehavn.

Ved den E-lige kaj i midterbassinet fortøjes med stævnen mod

kajen. Faste hækankre er udlagt.

Bølgebryderens højde (med bølgeskærmen) 3 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

Længde 20 m og bredde 6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NE-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SW-lig vind indtil 0,6

m lavvande.

Fartbegrænsning

4 knob.

Side 1



Afmærkning

På W-molens hoved er anbragt en hvid pæl med hvid skive.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Diesel. Trådløst netværk.

Havnekontor

Telefon 56 96 93 56

Mobil 30 18 22 52

E-post: soren.vaupell@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 værker samt mod N en linie trukket fra W-molens yderste

ende i retning retvisende E indtil skæring med kysten.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 26-5-2016

Side 3



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

Vang Pier

Sidste opdateringer • Tekst: 23-1-2013 - Plan 1: 23-1-2013

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm W-kyst

55°14,7'N 14°43,9'E - kort 189

fotograferet juni 2013

Havnen

Pieren er lukket for anløb uden særlig tilladelse.

Der kan søges om tilladelse ved Bornholms Regionskommune på tlf.

56 92 23 56.

Dybder

Dybden ved kajen på N-siden af pieren er 5,7 m og ved kajen på

W-siden 7,5 m.

Største skibe

der kan anløbe udskibningspieren: Længde 100 m og bredde 15 m.

Vandstand

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

N-lige storme kan give indtil 1 m højvande og W-lige indtil 0,5 m lavvande.

Lods

kan fås. Større skibe, der anløber pieren for første gang, anbefales

at benytte lods.

Side 1



Ressourcer

Vand, brændstof og proviant kan rekvireres via mægler. Dykkerassistance.

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

Pierens søområde begrænses af:

Mod N: En linie 100 m N for anlægskajens front og parallel med denne.

Mod S: En linie 145 m S for anlægskajens front og parallel med denne.

Mod E: Ovennævnte 2 liniers skæringer med kyststrækningens højvandslinie.

Mod W: Ovennævnte N- og S-liniers skæringer med en N-S-linie i

afstand 100 m fra anlægskajens W-ende.

Særlige bestemmelser

Ordensbestemmelser.

Som angivet i reglement for Hasle havn i det omfang reglerne er

relevante for Vang Pier.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 23-1-2013

Side 3



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

Varde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 1-12-2004 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Nordsøen, Varde Å

55°37,1'N 8°28,8'E - kort 61

fotograferet maj 1997

Havnen

der ejes af Varde kommune og administreres af Varde Sejlklub, er

beliggende midt i Varde by ca. 7 sm fra Ho Bugt. Havnen består,

regnet fra W, af en yderhavn og en inderhavn.

Dybder

Dybden i havnen er 1,2 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 1,1

m. Gennemsejlingshøjden under broen ved Tarphage ved åens

udløb er ca. 4 m ved middelvandstand. Kun både med dybgang på

max. 1 m og højde under 3 m kan gå helt ind til inderhavnen og kun

for motor.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.

W-lige vinde kan give indtil ca. 0,75 m højvande og E-lige vinde

indtil 0,45 m lavvande.

Strøm

Strømmen er W-gående.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

5 knob i indløbet og 3 knob i havnen.

Ressourcer

El (240V) og vand ved Varde Sejlklubs bro. Proviant 800 m.

Havnekontor

Telefon 75 21 21 02 (Varde Sejlklub)

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

Varnæs Vig Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Lillebælt, Aabenraa Fjord

55°02,2'N 9°34,0'E - kort 159

fotograferet maj 1997

Havnen

Broen, der ejes af Varnæsvig Bådelaug, består af en 130 m lang bro

med en 60 m lang tværbro. De yderste ca. 40 m af den 130 m

lange bro er forbeholdt gæster.

Dybder

Dybden ved tværbroen er 2,5 m ved ydersiden og 2,0 m ved

indersiden. Ved selve broen er dybden ca. 2,0-0,5 m.

Vandstand

Kraftige vinde fra W-lige retninger giver ofte indtil 1 m lavvande.

Side 1



Besejling

Broen kan kun besejles om dagen.

Ressourcer

Proviant og bus 2,5 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

Vasebro

Sidste opdateringer • Tekst: 10-12-2003 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Skælskør Fjord

55°14,8'N 11°14,8'E - kort 143 og 160

fotograferet maj 1997

Havnen

Broen, der er ca. 50 m lang i S-lig retning og ca. 4 m bred med et

14 m bredt brohoved, må kun benyttes som nødhavn for mindre skibe.

På broens W-side findes et lille bassin og på E-siden en 10 m lang bådebro.

Broen ejes af Slagelse kommune.

Dybder

Dybden ved yderenden af broen 3,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-lig

storm kan give indtil 1,2 m højvande og S-lig storm indtil 0,6 m lavvande.

Side 1



Besejling

Se Besejling under Skælskør Havn.

Fartbegrænsning

Det uddybede løb skal passeres med langsom fart.

Afmærkning

Se Afmærkning under Skælskør Havn.

Båker

Se Båker under Skælskør Havn.

Fyr

Se Fyr under Skælskør Havn.

Havnekontor

Telefon 58 19 42 04 (Skælskør Havn)

Telefax 58 19 42 08

E-post: mib@skaelskoer.dk

Hjemmeside: www.skaelskoer.dk

VHF kanal 16 og 12

Mandag-fredag kl. 0800-0900 og kl. 1500-1600.

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 Vasebro hørende søområde er begrænset af en ret linie fra

brohovedets SW-lige hjørne til S-enden af molen, som beskytter

det W for brohovedet beliggende bassin.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement af 25. juli 2003 for Skælskør Havn og Vasebro)

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



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

Vedbæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 9-9-2015 - Plan 1: 9-9-2015

Beliggenhed

Sundet

55°51,0'N 12°34,4'E - kort 131

fotograferet august 2016

Havnen

består af et ydre og indre bassin og omsluttes af en N-mole samt

en E-mole.

Dybder

Se plan.

Dybderne i tilsejlingsområdet, i indsejlingen og i selve havnen kan

variere en del som følge af tilsanding. Af og til dannes sandbanker i

tilsejlingsområdet og uden for indsejlingen. Det tilrådes derfor at

forhøre sig om besejlingsforholdene før anløb af havnen.

Sømærkerne ved indsejlingen kan påregnes flyttet efter forholdene.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 6,0 m og dybgang

2,7 m (ydre bassin) samt dybgang 2,4 m (indre bassin).

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NW-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 0,7

m lavvande.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Tæt N for havnen findes en udløbsledning, se plan.

Ressourcer

Bedding, slæbested. En 1200-kilo mastekran. Spil. Korttelefon. Miljøstation.

Havnekontor

Telefon 45 89 12 23

E-post: havnefoged@vedbaek-havn.dk

Hjemmeside: www.vedbaek-havn.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: 9-9-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Veddelev Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-4-2017 - Plan 1: 12-3-2008

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord

55°40,7'N 12°04,2'E - kort 118

fotograferet maj 1997

Havnen

er beliggende ca. 1,6 sm N for Roskilde.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

Opmærksomheden henledes dog på, at dybden i renden W for

Eskilsø kun er 2,3 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ubetydelig.

NW-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og SE-lig vind indtil 1,2

m lavvande. Side 1



Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

på molehovederne. Rørmaster.

Molehovederne er belyste.

Kabler

Kabler er udlagt fra den T-formede bro til indsejlingsfyrene samt

mellem yderenden af de to broer.

Ressourcer

En 1500-kg mastekran. Slæbested. Bedding (max. 5 tons). Dykkerassistance.

Havnekontor

Telefon 51 90 66 75

E-post: vsb@vsb.dk

Hjemmeside: www.vsb.dk

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde

Ligger indenfor området med følgende koordinater:

1)  55°40.802'N  12°04.232'E, ved havnebassinets NE-lige hjørne,

2)  55°40.790'N  12°04.009'E, NW-lige knækpunkt W for havnen,

3)  55°40.675'N   12°04.029'E, SW-lige knækpunkt W for havnen og

4)  55°40.680'N   12°04.111'E, ved havnebassinets SW-lige hjørne.

Se i øvrigt havneplan

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Veddelev

Lystbådehavn af 14. september 2016)

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", herunder at:

Højest tilladte fart i havnen er 3 knob.

Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor er ikke tilladt.

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
Side 2



søområde samt i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed,

med mindre havneopsynet har givet tilladelse dertil.

Sejlads inden for havnens område skal foregå med langsom fart

med maksimum 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 12-3-2008
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Vejle Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Vejle Fjord

55°42,4'N 9°33,4'E - kort 157

Havnen og lystbådehavnen set fra E - fotograferet juli 2013

Anmærkning

1: E for Svajebassin er oprettet et afmærket forbudsområde, hvor

en kontorø etableres. I forbudsområdet er der forbud mod

uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

2: Sejlrenden til lystbådehavnen og den tilhørende afmærkning er

flyttet ca. 114 m i E-lig retning. 

Der afventes materiale til brug for opdatering af havneplanen.  

3: I indsejlingen rapporteres om mindre dybder på ned til 6,4 m.

Skibsfarten anmodes om at udvise forsigtighed.

4: Den røde stage med topbetegnelse i starten af havnen er

inddraget. I starten af havnen er dybden 7,0 m.

5: Ny plan er under udarbejdelse.

Havnen

ejes af Vejle kommune. Til havnen fører en gravet rende med en

bundbredde på 30 m og dybde 7,0 m. En vejbro fører over Vejle

Fjord, ca. 0,6 sm E for havnen. Fri gennemsejlingshøjde: 40 m.

Ved fortøjning er største tilladelige pullert/fortøjningstræk 5 tons. Side 1



Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 165 m og dybgang 6,8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6-1,0 m.

Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,6 m højvande og storm

mellem S og SW indtil 1,4 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob eller sikker styrefart, se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Afmærkning

Se kort 157 samt plan.

Afmærkningen ved den gravede rende ligger 15 m fra rendens bundkanter.

Båker

Se plan.

Båkerne leder holdt overet fra knækket i den gravede rende til havnen.

Fyr

Se plan.

Ledefyrene leder fra knækket i den gravede rende til havnen.

Ankerplads

E 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

Lodsmødested NE for Trelde Næs er vist i søkortene.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods".

Bugsering

Isbrydende bugserbåd på 51 BRT og 430 hk (pæletræk ca. 5 tons) findes.

Ressourcer

El (220/380V). Vand fra vandposter i kajen. Værksted til mindre

reparationer. En privatejet kran med løfteevne på 4 tons. Havnen

ejer to mobilkraner begge med løfteevne på 50 tons og en Side 2



hydraulisk mobilkran med løfteevne på 15 tons.

Havnekontor

Telefon 75 82 04 66 (døgnvagt)

Telefax 75 83 87 54

VHF kanal 16 og 12 (mandag-torsdag kl. 0800-1500, fredag kl. 0800-1430)

E-post: vejleport@vejleport.dk

Hjemmeside: www.vejleport.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)  55º42,398117'N 009º33,130567'E, estakade i Svajebassin N

2)  55º42,390383'N 009º33,178650'E, knækpunkt

3)  55º42,376000'N 009º33,178000'E, knækpunkt, stage med krydstop

4)  55º42,333700'N 009º33,212050'E, knækpunkt, stage med krydstop

5)  55º42,306800'N 009º33,358733'E, knækpunkt, stage med

krydstop, lystbådehavn S

6)  55º42,288550'N 009º33,458317'E, knækpunkt, lystbådehavn S

7)  55º42,230250'N 009º33,772100'E, knækpunkt N for kajhjørne

8)  55º42,199067'N 009º33,758783'E, kajhjørne.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Vejle Havn af 21. oktober 2014) 

Regler for sejlads.

Vejle Fjord:

Sejladsen til Vejle Havn foregår fra Vejle Fjord gennem det

uddybede sejlløb, for hvilket løb de i Søfartsstyrelsen

"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

anførte bestemmelser er gældende, herunder følgende særregel:

På strækningen fra Skyttehusodden til Vejle Havn må skibe ikke

sejle med højere fart end 4 knob.

Vejle Havn:

Skibe skal før afgang fra Vejle Havn sikre sig, at der ikke er store

skibe for indgående i den gravede rende.

Maks. fart i havnens bassiner er 3 knob eller sikker styrefart.

For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt

Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse

danske farvande".

Side 3



Ordensregler.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne", dog med følgende tilføjelser:

Fritidsfartøjer og både, der ikke anvendes til erhvervsmæssig

sejlads, har kun adgang til havnebassin og svajebassin efter

forudgående skriftlig tilladelse fra Havneadministrationen.

Fritidsfartøjer, der ønskes optaget eller udsat fra havnens kajer,

skal ansøge om tilladelse hertil hos Havneadministrationen.

Tilladelsen er skriftlig og skal forevises til PFSO på forlangende.

Fritidsfartøjer skal, når de er søsat eller optaget på land, hurtigst

muligt fjernes fra havnefaciliteten og/eller vandarealet. Et

fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for erhvervsfartøjer

indenfor havnens område. De internationale Søvejsregler er

gældende overalt på søterritoriet.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Havnen set fra W - fotograferet juli 2013

Opdateret: 5-5-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Vejle Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 14-7-2017 - Plan 1: 5-5-2017

Beliggenhed

Lillebælt, Vejle Fjord

55°42,4'N 9°33,5'E - kort 157

Lystbådehavnen set fra SE - fotograferet juli 2013

Anmærkning

1: Sejlrenden til lystbådehavnen og den tilhørende afmærkning er

flyttet ca. 114 m i E-lig retning. Der afventes materiale til brug for

opdatering af havneplanen.  

2: E for Svajebassin er oprettet et afmærket forbudsområde, hvor

en kontorø etableres. I forbudsområdet er der forbud mod

uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

3: I den W-lige del af havnen er etableret en ny mole. Ny plan er

under udarbejdelse.

4: I indsejlingen til Vejle Havn rapporteres om mindre dybder på

ned til 6,4 m.

Skibsfarten anmodes om at udvise forsigtighed.

Havnen

ejes af Vejle kommune og administreres af Sejlklubben Neptun og

Vejle Motor Båd Klub.

Side 1



Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 16 m, bredde 4,5 m og dybgang

2,2 m.

Vandstand

NW- og E-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og SW- og

S-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Ressourcer

2 20-tons kraner. Slæbested.

Havnekontor

Telefon 75 82 59 42 / 23 71 47 42

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 defineres som beliggende mellem

estakadeværket mod E og slæbestedet mod W samt begrænset af

bådebroernes yderende.

Særlige bestemmelser

Sejladsen til Vejle Havn foregår fra Vejle Fjord gennem det

uddybede sejlløb, for hvilket løb de i "Regler for sejlads m.m. i visse

danske farvande" anførte bestemmelser er gældende.

Regler for sejlads.

Skibe skal før afgang fra Vejle Havn sikre sig, at der ikke er store

skibe for indgående i den gravede rende.

På strækningen fra Skyttehusodde til Vejle Havn er højest tilladte

fart 4 knob.

Max. fart i havnens bassiner er 3 knob.

For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt Side 2



Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om "Regler for sejlads m.m. i

visse danske farvande".

Ordensregler.

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne", dog med følgende tilføjelser:

Fritidsfartøjer og både, der ikke anvendes til erhvervsmæssig

sejlads, samt både og skibe til oplægning har kun efter

forudindhentet tilladelse fra Havnekontoret adgang til

Svajebassinet og Havnebassinet.

Fritidsfartøjer, der optages eller udsættes fra havnens kajer skal

umiddelbart efter optagning/udsætning fjernes fra havnens område.

Lystbåde må ikke uden forudindhentet tilladelse fra Havnekontoret

opstilles på havnens arealer.

Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for et erhvervsfartøj

inden for havnens område.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 5-5-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Vejrø Havn

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

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Vejrø E-kyst

55°02,1'N 11°22,5'E - kort 160

fotograferet september 2007

Havnen

der er privatejet, består af en midtermole og to broer.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m og bredde 5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m.

Første dag med E-lig vind og N-W-lige vinde giver ca. 0,5-0,6 m

højvande. S-W-lige vinde giver ca. 0,4-0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen kan besejles døgnet rundt og kan anduves fra farvandet N

for Vejrø eller fra farvandet mellem Vejrø og de fra Fejø og Skalø

udskydende grunde.

Ved anduvning N-fra rundes Vejrø NE-pynt i god afstand. Vejrø

N-Flak og NE-Flak er ud til 6 m-kurven jævnt affaldende.

Ved anduvning S-fra benyttes løbet mellem Vejrø W-Flak og de fra
Side 1



Fejø Stålgrund i NW og N udskydende flak. Løbet er ved Vejrø

W-Flak afmærket med et W-mærke og ved flakket NW for Fejø

Stålgrund afmærket med et N-mærke. Umiddelbart N for W-mærket

på Vejrø W-Flak findes en farlig stenpulle med 1,2 m vand. 

Efter passage mellem disse mærker fortsættes på en E-lig kurs S

om S-mærket, der afmærker Vallegrund S for Vejrø S-pynt. Efter at

S-pynten er rundet fortsættes på en NE-lig kurs langs øens E-kyst

til havnen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabel ca. 0,4 sm SW for havnen.

Ressourcer

El og vand findes på broerne og midtermolen.

Havnekontor

Telefon 20 27 08 21 / 20 27 23 60 (vagt)

E-post: info@mail.dk

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

Vemmenæs Anløbsbro

Sidste opdateringer • Tekst: 31-8-2005 - Plan 1: 18-8-2017

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Siø Sund, Tåsinge SE-kyst

54°58,4'N 10°40,7'E - kort 172

fotograferet juli 2005

Havnen

der ejes af Svendborg kommune og administreres af Vemmenæs

Bådelaug, består af 2 bådebroer på E-siden af anløbsbroen. Til

beskyttelse af havnen findes mod S en dækmole og mod E en

fritliggende dækmole.

Dybder

Dybden i indsejlingen 2,0 m og ved den N-lige T-bro ca. 1 m, ved

den S-lige bro ca. 1 m på N-siden og 1,5 m på S-siden.

Det bemærkes, at dybden i Siøsund i indsejlingsarealet til havnen

har varierende dybder (p.t. ca. 1,8 m), se kort 172.

Største skibe

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

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.

NW-NE-lige vinde kan give indtil 0,6 m højvande, ekstremt mere.

S-SW-lige vinde kan give indtil 1,2 m lavvande, ekstremt mere.

Side 1



Strøm

Ret S for havnen kan strømmen sætte såvel mod E som mod W.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Ankerplads

ret S for havnen.

Ressourcer

Slæbested. Proviant/brændstof i Rudkøbing/Svendborg.

Reparationsmuligheder i Svendborg. Busforbindelse, cafeteria og

campingplads 3 km.

Havnekontor

Telefon 62 54 16 50 (Vemmenæs Bådelaug)

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 areal på søterritoriet begrænses som følger:

Mod E: Af en linie parallelt med østre dækmole og i en

vandlinieafstand af ca. 104 m fra denne til skæring med matrikulær

skellinie mærket "F-6" på matr.nr. 2a.

Mod W: Af en linie skråt mod land fra gamle færgemoles

landingspunkt til sydligst, et punkt i linieafstand 100 m fra

adgangsmolens kronekant, målt 50 m syd for søndre moles vandlinie.

Mod S: Af en linie parallelt med søndre mole og i en

vandlinieafstand af 50 m fra denne.

Mod N: I en kystlinieafstand på 50 m mod de private matr.nr. 2a,

2c og 2d.

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Vemmenæs Anløbsbro af 21. januar 2000)

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 overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre

fiskerihavne" med følgende tilføjelse:

Sejlads inden for havnens område skal foregå med så lav

hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre, dog højst 3 knob.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 18-8-2017

Side 4



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

Venø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-8-2004 - Plan 1: 1-9-2004

Beliggenhed

Limfjorden, Venø Sund, Venø W-kyst

56°33,0'N 8°36,9'E - kort 108

fotograferet august 2004

Havnen

der er en selvejende institution, består af en yderhavn med

bådpladser i begge sider og en inderhavn. En ca. 125 m lang rende

med en bundbredde på 8 m fører ind til havnen.

Dybder

Se plan. Tilsanding forekommer.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 6 m og dybgang 2,2 m.

Vandstand

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

NW-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ved yderenden af renden er udlagt en rød og en grøn tønde.

Side 1



Fyr

To fyr, der viser rødt, fast lys, leder holdt overet (051°) gennem

sejlrenden til havnen. Fyrene er etableret på båker med hvid

trekanttopbetegnelse. Molerne er facadebelyst.

Ankerplads

ved havnen.

Ressourcer

Diesel. Campingplads, bytning af flaskegas og telefon 1 km.

Havnekontor

Telefon 97 86 85 30

Telefax 97 86 81 88 

E-post: havn@fishfarm.dk

Hjemmeside: www.venohavn.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 samt af en ret linie mellem yderenderne af havnens dækmoler.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



Opdateret: 1-9-2004

Side 3



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

Vesterby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 22-8-2012 - Plan 1: 22-8-2012

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Ståldyb, Fejø W-kyst

54°56,1'N 11°22,4'E - kort 160

fotograferet juli 2003

Havnen

der ejes af Lolland Kommune, består af to bassiner med færgelejer.

Havnen er kun til brug for færgefarten til Kragenæs Havn.

Lystbådeafsnittet i tilknytning til færgehavnen er forbeholdt

fastliggere. Andre lystbåde henvises således til at søge Dybvig Havn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 15 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 1,0 m. N-lig

vind kan give indtil 0,5 m højvande og SW-lig vind indtil 0,9 m lavvande.

Fyr

2 fyr, der viser rødt, fast lys leder overet i pejling 026,1° til

færgelejet i det NW-lige bassin.
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Kabler

SE for havnen går kabler til Lolland. Kabelfelt ud for havnen.

Kabelbåker med fyr på Lolland.

Ressourcer

Posthus 2 km.

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 dækkende

værker samt af 

1) en ret linje fra W-molens yderende (54º56,140167'N

011º22,278417'E) til duc d'alben S for midtermolen

(54º56,126750'N 011º22,320950'E), og 

2) en ret linje mellem midtermolens S-lige hjørne (54º56,12001'N

011º22.347100'E) og E-molens molehoved (54º56,112950'N 011º22,372917'E).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af ordensreglement for Vesterby 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

Side 3



Opdateret: 22-8-2012

Side 4



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

Vesterrøn Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-4-2003

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund

55°01,9'N 10°31,9'E - kort 152

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af P.B.U. Bolig A/S og består af et ca. 90 m langt og 10-30 m

bredt havnebassin med pæle til agterfortøjning af både. Afstanden

mellem molehovederne er ca. 10 m.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 3,5 m og dybgang

2,2 m.
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Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3-0,5

m. Storm mellem N og NE kan give indtil 1,5 m højvande og storm

mellem S og SW indtil 1,5 m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

der viser grønt, fast lys. Grå gittermast på E-molen. Begge

molehoveder er facadebelyst.

Ankerplads

E for havnen.

Ressourcer

Proviant 1,3 km.

Havnekontor

Telefon 62 22 85 12 (kl. 1030-1200)

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

Side 3



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

Vesterø Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 25-3-2009 - Plan 1: 25-3-2009

Beliggenhed

Kattegat, Læsø W-kyst

57°17,8'N 10°55,4'E - kort 123

fotograferet juli 2013

Havnen

ejes af Læsø kommune og består af 3 bassiner.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang

3,4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

NW-W-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og NE-SE-lig vind

indtil 0,7-0,9 m lavvande.

Strøm

Med NE-SE-lige vinde er strømmen normalt N-gående fra 0,5-2

knob og med NW-SW-lige vinde S-gående fra 0,5-2 knob. Ingen

strøm ved indsejling.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Ca. 0,2 sm NW for indløbet til havnen står en grøn tønde med

topbetegnelse. Ca. 80 m NW for W-lige ydermoles hoved står en

grøn stage med topbetegnelse.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

Der er god sandbund både N og S for havnen.

Ressourcer

Dykkerassistance. Mobilkran. Campingplads 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 98 49 92 22 (kl. 1000-1200) / 20 33 92 22

Telefax 98 49 91 33

VHF kanal 16 - 12 og 13

E-post: vesteroehavn@laesoe.dk

Hjemmeside: www.laesohavn.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: 25-3-2009

Side 3



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

Vilsund Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 10-6-2015

Beliggenhed

Limfjorden, Vilsund

56°53,0'N 8°37,7'E - kort 108

fotograferet august 2004

Havnen

ejes af Vilsund Havn A.m.b.a. og må kun benyttes som lystbåde-

og fiskerihavn.

Ca. 100 m S for havnen findes et privatejet værft med kajanlæg og

broer, der kun er til brug for værftet.

Dybder

i indsejlingen 3,0 m og i havnen 2,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4,5 m og dybgang

2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,8 m.

W-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og E-lig vind indtil 0,8 m lavvande.

Strøm

Vind fra SW giver N-gående strøm og vind fra NE giver S-gående

strøm. Fart ca. 1,5 knob.
Side 1



Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen. Kraftigt lys fra Vilsundbroen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Se plan.

Kabler

Kabelfelt N og S for havnen.

Ressourcer

Værft umiddelbart S for havnen. En 10-tons mobilkran. En 500-kg

mobil mastekran. Klubhus og køkken.

Havnekontor

Telefon 97 94 56 05

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: 10-6-2015

Side 3



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

Vindeby Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 26-1-2011 - Plan 1: 10-8-2005

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund, Tåsinge N-kyst

55°03,0'N 10°36,9'E - kort 171

fotograferet maj 1997

Havnen

ejes af Svendborg Kommune og Vindeby Bådelaug. Bådelauget står

for driften af havnen.

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 0,5 m.

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

Der er ingen strøm i havnen, men uden for denne kan der løbe en

E-W-gående strøm med en fart på indtil 4 knob.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

der viser grønt, fast lys på dækmolens hoved.

Kabler

Kabel fra brohovedet til Svendborg Lystbådehavn.

Ressourcer

Olie kan leveres fra tankvogn. Kompaskorrigering. Slæbested. En

3-tons kran. Campingplads 800 m.

Havnekontor

Telefon 62 22 71 19 (ikke fast åbningstid)

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: 10-8-2005

Side 3



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

Vindebyøre Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 23-11-2005 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund, Tåsinge N-kyst

55°03,3'N 10°37,9'E - kort 171

fotograferet maj 1997

Havnen

Broen, der er 85 m lang, ejes af Svendborg kommune og benyttes

som anløbsplads for sundbådene samt mindre både, som kan

fortøje på begge sider af broen.

Dybder

Dybden ved brohovedet er 3,0 m aftagende mod land.

Største skibe

der kan besejle broen: Længde 10 m, bredde 3,0 m og dybgang 2,7 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

N-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande.

Side 1



Havnekontor

Telefon 62 22 54 25 (Campingpladsen kl. 0800-1200 og 1400-2000)

Telefon 63 23 30 80 (Svendborg Havn)

Telefax 62 22 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



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

Virksund Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 23-4-2008 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Limfjorden, Virksund

56°36,4'N 9°17,6'E - kort 109

Slusen set fra SW - fotograferet juli 2014

Havnen

der ejes af Viborg Kommune, er ventehavn for skibe, der ønsker

gennemslusning til Hjarbæk Fjord og til brug for fiskerfartøjer.

Signaler for gennemslusning, se under bro.

Dybder

Dybden i indsejlingen og i havnen 2,5 m.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 7 m og dybgang 2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.

W-NW-lige vinde giver 1,8 m højvande og E-lige vinde 1,0 m lavvande.

Bro

Virksund vejdæmning med gennemsejlingssluse og klap over

Virksund. Slusen er 30 m lang, 7 m bred og 2,5 m dyb.

Åbningstider:

Fra udgangen af uge 42 til 1. april Lukket
Side 1



Resten af april Kl. 1000-1600

Maj Kl. 0900-2000

Juni-august Kl. 0900-2100

September Kl. 1000-2000

Oktober indtil udgangen af uge 42 Kl. 1000-1800

Uden for de faste åbningstider vil det være muligt at få åbnet

slusen mod forudbestilling og brugerbetaling som følger:

Inden for normal arbejdstid (mandag-torsdag kl. 0730-1530 og

fredag kl. 0730-1200) er brugerbetalingen fastsat til 400 kr.

Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til 1000 kr.

Forudbestilling skal ske dagen før inden for normal arbejdstid på

telefon 24 41 02 44 (Brovagten).

Anmodning om åbning i slusens åbningstid.

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:

Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone.

Slusen kan i åbningstiden kaldes på VHF kanal 16 og 12 eller

telefon 86 69 71 43.

For passage af slusen anvendes signaler, der afgives hele døgnet

fra stander ved manøvrehuset, som følger:

Signal / Betydning:

1 rødt lys / Slusen er lukket.

2 røde lys lodret over hinanden / Indsejling fra N er tilladt.

3 røde lys lodret over hinanden / Indsejling fra S er tilladt.

Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra

lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal

gives, må udsejling fra slusen finde sted.

Afmærkning

Fredningsbælter.

På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er

afgrænset af linier afmærket med båker bestående af gule pæle

med gule kryds.

Ankerplads

i sundets W-side.
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Havnekontor

Telefon 86 69 71 43

VHF kanal 16 og 12

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 3



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

Virksund Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 30-9-2009 - Plan 1: 30-9-2009

Beliggenhed

Limfjorden, Virksund

56°36,5'N 9°17,5'E - kort 109

fotograferet august 2009

Havnen

ligger ca. 300 m N for Virksund vejdæmning med gennemsejlingssluse.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m og bredde 4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,25 m.

W-NW-lige vinde giver høj vandstand og E-lige vinde lavere vandstand.

Strøm

Når Virksund gennemsejlingssluse er åben, kan strømmen sætte

stærkt mod NNE.

Fartbegrænsning

3 knob.
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Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ankerplads

NE for indsejlingen.

Ressourcer

Diesel kan fås. Benzin 2 km. Bedding og værksted. En 4,5-tons

mastekran. En 12-tons kran. Klubhus.

Havnekontor

Telefon 97 51 29 29 og 97 53 94 44 (Medio juni-august kl. 1000-2100)

E-post: ole-boel@webspeed.dk

Hjemmeside: www.virksundlyst.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: 30-9-2009

Side 3



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

Vive Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 7-10-2015 - Plan 1: 23-10-2013

Beliggenhed

Kattegat, Mariager Fjord

56°41,9'N 10°02,7'E - kort 110

fotograferet juli 2014

Havnen

ejes og administreres af Vive Bådelaug.

Fra W mod E består havnen af jollebassin, inderbassin og

østbassin. Gæstepladser findes på W-siden af læmolen.

Dybder

Se plan.

Største skibe

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

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,4 m.

Besejling

Havnen bør kun besejles om dagen.

Fartbegrænsning

Max. 3 knob.
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Ressourcer

Slæbested. Busforbindelse 800 m. Klubhus.

Havnekontor

Formand for Vive Bådelaug, Tage Overby

Telefon 24 98 85 83

Hjemmeside: www.vive-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

Se Særlige bestemmelser under Hobro Havn om regler for besejling

af Mariager Fjord.

(Uddrag af Ordensregler af 7. februar 2003 for Vive 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".

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 23-10-2013
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Voer Anlægsbro

Sidste opdateringer • Tekst: 11-8-2010 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°31,2'N 10°13,8'E - kort 111

fotograferet juli 2005

Havnen

Anlægget, der ejes af Randers Havn, består af en 45 m lang

E-W-gående bro med et 19 m bredt brohoved.  Brohøjde 0,8 m. S

for broen findes et færgeleje med forbindelse til Mellerup. N for

brohovedet findes en duc d'albe samt 13 fortøjningspladser (pæle).

Dybder

Dybden ved brohovedet er 4,0 m.

Vandstand

Se under Randers Havn.

Strøm

Se under Randers Havn.

Fyr

På Voer Bro et fyr, der viser rødt, fast lys. Rød pæl.

Kabler

Tæt N for Voer og Mellerup Anlægsbroer ligger et kabel, hvis

beliggenhed på begge sider er angivet med skilte mærket Kabel.
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Ankring er forbudt inden for en afstand af 100 m på hver side af

linien mellem skiltene.

Ankringsforbud

Se under Kabler.

Havnekontor

Telefon 86 42 10 57 (Randers Havn)

Telefax 86 40 71 81 (Randers Havn)

E-post: randershavn@randers.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 Randers Havn om regler for

besejling af Randers Fjord.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Voerså Fiskerleje

Sidste opdateringer • Tekst: 28-4-2004 - Plan 1: 21-1-2004

Beliggenhed

Kattegat, Asaa Rende

57°12,2'N 10°29,7'E - kort 123

fotograferet august 2004

Havnen

der ejes af Frederikshavn Kommune og administreres af foreningen

Voersaa Fiskerleje, består af Yderhavn ved Voers Å udløb samt af

Inderhavn, ca. 700 m NW for Yderhavn.

Dybder

Se plan.

I løbet til Inderhavn og i selve Inderhavn er dybden 1,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

W-lig vind giver indtil 0,5 m højvande og E-lig vind indtil 0,5 m lavvande.

Besejling

Der er sejladsforbud i området N for havnen.

Fartbegrænsning

5 knob.
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Fyr

Se plan.

Ressourcer

Afløb for spildevand fra både.

Havnekontor

Telefon 98 46 02 05 (klubhus) / 98 85 11 79

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

Vordingborg Havne

Sidste opdateringer • Tekst: 9-2-2018 - Plan 1: 9-2-2018

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Masnedsund

54°59,7'N 11°53,9'E - kort 161

Vordingborg Sydhavn - fotograferet juli 2012

Anmærkning

1: Indtil videre etableres en ny bro øst for Masnedsundbroen.

2: Indtil videre udføres ombygning af kajafsnit og moleanlæg, samt

opfyldning og uddybning, i et arbejdsområde W for Masnedøværket.

E for masnedøværket etableres en anlægsbro.

Arbejdet udføres fra fartøjerne »Ajax R« (PGKL), »Hugin R« (PCEZ)

og 

»Vidar R«(OU6596), der alle kan kontaktes på VHF kanal 16.

Afmærkning justeres.

I forbindelse med uddybningsarbejdet, vil afmærkningen blive

løbende justeret.

Havnen

Omfatter Vordingborg Havn, Vordingborg Sydhavn og Masnedsund Havn.

Vordingborg Havn er kajanlæggene beliggende på N- og W-siden af

Masnedø W for Masnedsundbroen. Kajanlæggene bruges til

kommerciel skibsfart.

Vordingborg Sydhavn er kajanlægget beliggende på Sjællandssiden

E for Masnedsundbroen. Kajanlægget bruges ikke til kommerciel skibsfart.

Masnedsund Havn er lystbådehavnen ved den SE-lige ende af

Vordingborg Sydhavns kajanlæg.
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Dybder

Se kort 161 og plan.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

N-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0

m lavvande.

Strøm

Normalt skifter strømmen hver 6. time og løber da med 0,5-1,5

knobs fart, men ved storm fra E eller W følger strømmen vindens

retning og kan da nå 3-4 knobs fart. Med kraftig E-gående strøm

bør der udvises agtpågivenhed ved passage af Masnedsundbroen.

Besejling

Indsejlingen til Vordingborg Havn kan anløbes fra W, S om

Bredegrund, med anduvning af Ore Fyr (Iso.WRG.4s) og gennem

den 40 m brede, afmærkede sejlrende.

Vordingborg Havn kan også anløbes fra W, S om Knudsskov Rev og

N om Bredegrund og gennem den 40 m brede, afmærkede sejlrende.

Vordingborg Havn kan besejles hele døgnet.

Fartbegrænsning

Anduvning af Vordingborg Havn skal ske med maksimalt 5 knob eller

mindste styrefart.

I et område, der strækker sig 250 m på hver side af

Masnedsundbroen, må skibe kun sejle med den for bevarelse af

manøvreevnen nødvendige fart.

Afmærkning

Sejlløbene, der fra W og E fører til kajanlæggene og

lystbådehavnen, er afmærkede, se kort 161 og 160.

Fyr

Se plan og kort 161 samt broplan.

Kabler

Kabelfeltet W for broen er afmærket med et sæt båker på Masnedø.

Kabelfeltet mellem broen og de E for gennemsejlingen stående duc

d'alber er afmærket med kabelbåker på Masnedø.

Ledninger

Gasledning 100 m W for Masnedsundbroen.

Ankerplads

Større skibe kan ankre S eller N for Bredegrund. Mindre skibe kan

ankre på Masnedø E-Flak, hvor der overalt er god holdebund, og

hvor der aldrig står nogen sø af betydning. Side 2



Ankringsforbud

I et område, der strækker sig 250 m på hver side af broen, må

ankring kun finde sted, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at

undgå påsejling af broen. Opankring uden for dette område må ikke

finde sted på en sådan måde, at andre skibes passage af broen

hindres eller besværliggøres.

Lods

DanPilot

Telefon +45 63 25 66 66 (døgnvagt)

E-post: danpilot@danpilot.dk

Hjemmeside: www.danpilot.dk

Lodsmødestederne ved Bredegrund i indsejlingen til Storstrøm

W-lige del og ved Hestehoved i indsejlingen til Grønsund E-lige del

er vist i henholdsvis kort 160 og 162.

I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse

af lods"

Bugsering

Bugserhjælp kan fås, men er normalt ikke nødvendig (telefon 55 34

19 21).

Ressourcer

Vand kan fyldes ved kajerne. Campingplads 1500 m. Apotek, bank,

posthus, restaurant og togforbindelse 2 km. Dykkerassistance.

Havnekontor

Vordingborg Havn

Telefon 55 36 25 36 (døgnvagt)

E-post: trafikhavn@vordingborg.dk

Hjemmeside: www.vordingborg.dk/vordingborg-erhvervshavn

Masnedsund Havn

Telefon: 40 49 44 25 

E-post: ovpe@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

Vordingborg Sydhavn.

Det til havnen hørende søområde begrænses mod S af en linje

parallel med flugten af hovedkajen i en afstand af 50 m fra denne
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og i øvrigt af 2 linjer vinkelret på denne flugt i en afstand af

henholdsvis 200 m W for Masnedsundbroen og 100 m E for

Bådehavnens E-lige mole.

Vordingborg Sydhavn, Masnedø.

Det til havnen hørende søområde begrænses mod N af en linje

parallel med flugten af hovedkajen i en afstand af 50 m fra denne

og i øvrigt af 2 linjer vinkelret på denne flugt fra henholdsvis W-lige

og E-lige ende af hovedkajen.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 4



Vordingborg Vesthavn - fotograferet juli 2005

Opdateret: 9-2-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Vordingborg Nordhavn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-12-2017 - Plan 1: 16-11-2011

Beliggenhed

Smålandsfarvandet

55°00,2'N 11°55,1'E - kort 161

fotograferet juli 2005

Anmærkning

Indtil videre er Dagsømærket forsvundet.

Havnen

ejes af Vordingborg Kommune. Det er fortrinsvis en lystbådehavn

bestående af tre hovedbroer mod E og en inderhavn mod W.

Herimellem er beliggende et bådeværft og to slæbesteder.

Mellem grundene Trellegrund og Snekkeø går et afmærket sejlløb til

en smal afmærket rende med 2,0 m dybde til havnen.

Dybder

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

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

Storm fra W-NE kan give indtil 1,5 m højvande og storm fra S-SE

indtil 1,0 m lavvande.
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Besejling

Havnens søområde er W for linjen mellem yderste E-lige hjørne af

dækmolen til inderste røde fyr.

Se i øvrigt plan

Fartbegrænsning

2 knob eller sikker styrefart.

Afmærkning

Se kort 161 og plan.

Fyr

Se kort 161 og plan.

Ledninger

Den afmærkede vandledning, der går tværs over indsejlingen, ca.

145 m SE for Bådebyggeribro, er ikke længere i brug.

Ankringsforbud

Det er forbudt at ankre i den gravede rende samt at ankre således

ud for havnen, at man generer andre skibe ved besejling.

Ved havnen findes et afmærket, fredet område, hvori der findes

områder, hvor ankring er forbudt på grund af arkæologiske

forekomster. Se plan.

Ressourcer

Vand og el findes på broer. Bedding og slæbested.

Dykkerassistance. Togforbindelse, campingplads, posthus,

proviant, restauranter, turistinformation ca. 2 km.

Havnekontor

Mobil 40 49 44 25

Åbningstider: kl. 0830-0930 (i perioden 1. juni til 15. september) og

kl. 1600-1700 (i perioden 1. juni til 31. august).

Hjemmeside: vordingborg.dk/vordingborg-nordhavn/

VHF kanal 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 rette linjer

gennem følgende koordinater:

1) 55º00,291133'N 011º54,660250'E (kyst E for Vordingborg Forfyr) Side 2



2) 55º00,242583'N 011º54,658167'E

3) 55º00,134200'N 011º55,235517'E

4) 55º00,215550'N 011º55,239000'E (kyst).

Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Vordingborg Nordhavn af 9.

september 2011).

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:

Højst tilladte fart i havneområdet er 2 knob eller mindste styrefart.

Unødig sejlads med gummibåde/jolle med påhængsmotor/waterjet

er ikke tilladt.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 16-11-2011

Side 4



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

Vorupør Læmole

Sidste opdateringer • Tekst: 22-5-2013 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Nordsøen

56°57,6'N 8°21,8'E - kort 93

fotograferet august 2015

Havnen

Læmolen, der ejes af Trafikministeriet og administreres af

Kystdirektoratet, er bygget for at være de lokale fiskere til hjælp

ved landing. Anløb kan kun foretages med godt lokalkendskab.

Molen er bygget som høfde med beton- og stenkastning på begge

sider. Der kan ikke lægges til ved molen.

De lokale fiskerbåde hales ved ankomsten direkte på land med

ophalerspil E for molen. Ca. 150 m N for molen findes 2

ophalerwirer, der ligger på havbunden, og som strækker sig ca. 100

m ud fra land til wireblokke fastgjort til ankre.

Molen strækker sig 310 m mod NW. Den inderste del er åben og

forbundet med land med en bro. Molehøjden er ca. 2 m.

Dybder

Afhængigt af vejrforholdene finder tilsanding sted, hvorfor

dybderne langs molen er underkastet stadige forandringer.

Fyr

På kysten 2 fyr, der viser rødt lys med isofase, og som holdt

overet leder over revlerne på det gunstigste sted for landing. Røde

tårne med hvidt bælte. Fyrene lyser stærkest i en vinkel på 22,5°
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på hver side af fyrlinien. Forfyret er flytteligt. På molens yderende

et grønt blinkfyr. Grå gitterkonstruktion.

Redningsstation

ved læmolen.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2



fotograferet august 2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ydernæs Fritidshavn

Sidste opdateringer • Tekst: 8-12-2017 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord

55°12,4'N 11°43,2'E - kort 164

fotograferet august 2016

Havnen

ejes af Næstved Havn og administreres af Pouls Vig Bådelaug.

Havnen, der er beskyttet af en dæmning, består af et ca. 350 m

langt og ca. 60 m bredt bassin.

Dybder

Se kort 164. Sejlads frarådes i den E-lige del af bassinet.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 1,4 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

N- og NE-lige vinde kan give 0,4-0,7 m højvande. SW-lige vinde

kan give indtil 0,5 m lavvande.

Strøm

Se Karrebæksminde Havn.
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Fartbegrænsning

Se Karrebæksminde Havn.

Afmærkning

Indsejlingsrenden er afmærket med grønne og røde stager i

perioden 1/4-15/11. Se kort 164.

Ressourcer

Kran og værksted 2 km. Miljøstation 3 km.

Havnekontor

Telefon 63 62 32 33

VHF

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

hvide sande

Sidste opdateringer • Tekst: 29-9-2017 - Plan 1: 8-9-2017

Beliggenhed

Kattegat, Mariager Fjord

56°38,3'N 9°48,4'E - Kort 110

fotograferet juli 2005

Havnen

der ejes af Hobro Fiskeriforening, ligger umiddelbart SE for den

egentlige Hobro Havn

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 12 m og dybgang 4,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Hård

W - og NW-lig vind med hurtig omslag til NE kan give indtil 1,0 m

højvande. SE-lige vinde med omslag til SW kan give indtil 0,5 m lavvande.

Besejling

Havnen kan besejles både dag og nat, dog anbefales besejling i dagtimerne.

Fartbegrænsning

I de gravede render på strækningen fra Als Odde til W for Dania

Havn må skibe ikke sejle med større fart end 7 knob.
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Ankringsforbud

inde for havnens søområde.

Ressourcer

Slæbested, Ophalervogn (Max 8 tons bådvægt), Bad og toilet. På

broerne er der adgang til vand og strøm (220 V).

Havnekontor

E-post:

kontakt@hobro-baadogfiskerihavn.dk

Hjemmeside:

www.hobro-baadogfiskerihavn.dk

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

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.

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 havne anlægget.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 8-9-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ålbæk Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2016 - Plan 1: 6-4-2016

Beliggenhed

Kattegat, Ålbæk Bugt

57°35,5'N 10°25,7'E - kort 101

fotograferet juni 2016

Anmærkning

Marts 2016 har et uddybningsfartøj oprenset indsejlingen til

havnen. Dybden i indsejlingen er siden aftaget til ca. 2 m pga.

tilsanding efter en E-lig kuling. Uddybningsfartøjet vil efter planen

vende tilbage medio april 2016 og gentage en fuldstændig

oprensning af indsejlingen.

Havnen

ejes af Frederikshavn Kommune og består af to bassiner.

Dybder

Se plan.

Havnen tilstræber at vedligeholde en dybde på 3,5 m i indsejlingen.

På grund af sandvandring i området kan denne dybde ikke altid

garanteres. Havnekontoret kan kontaktes med henblik på

oplysninger om aktuelle dybdeforhold i indsejlingen.
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Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m og bredde 6 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

W-SW-lige vinde kan give indtil 1 m højvande og E-SE-lige vinde

indtil 0,6 m lavvande.

Strøm

Ud for havnen er strømmen oftest N-gående. Ved blæst kan den

sætte ret hårdt på tværs af indsejlingen.

Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Se plan.

Fyr

Se plan.

Ledninger

Kloakledning 1 sm SE for havnen.

Ankerplads

i Ålbæk Bugt. Bundarten er inden for 20-m kurven overalt sand og

holdebunden er god, hvorimod den uden for den nævnte kurve er

mindre god, da der her kan træffes hård bund.

Ankringsforbud S for havnen.

Ressourcer

Slæbested. En mobilkran. Værft. I den S-lige del af inderhavnen

findes en ophalerbedding for skibe på indtil 40 tons. Brændstof,

flaskegas, proviant og cykeludlejning 1 km. Kro, posthus, tog og

campingplads 1,5 km.

Havnekontor

Telefon 21 77 37 99

E-post: mail@aalbaek-havn.dk

Hjemmeside: www.aalbaekhavn.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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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3



Opdateret: 6-4-2016

Side 4



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

Ålsgårde Langebro

Sidste opdateringer • Tekst: 27-6-2012 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Sundet

56°04,6'N 12°32,9'E - kort 131

fotograferet august 2015

Havnen

Broen, der ejes af Helsingør Kommune, ligger midt i fiskerlejet

Ålsgårde, er 133 m lang, 2,5 m bred og ender i et ca. 25 m langt

brohoved med en 20 m lang vinkelarm. Ca. 40 m E for broen ligger

en 40 m lang og 2 m bred bådebro.

Dybder

Dybden ved brohovedet er ca. 1,5 m. Ved den øvrige del af broen

0,5-0,7 m.

Største skibe

der kan anløbe broen: Kun både med dybgang 1,0 m grundet stadig tilsanding.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

W-lig vind kan give indtil 1,0 m højvande og E-lig vind indtil 0,7-1,0

m lavvande.

Besejling

Broerne kan kun besejles om dagen og bør ikke anløbes uden

lokalkendskab. Opmærksomheden henledes på, at en sandrevle ud
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for broerne flytter sig afhængig af strømforholdene. Endvidere er

vandstanden ved broerne stærkt afhængig af strømforholdene.

E-gående strøm giver normalt højvande. Det frarådes at anløbe

broen ved N-gående strøm. Langebro anløbes på indersiden af

brohovedet, idet ydersiden af brohovedet er beskyttet af en stenkastning.

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.

Ressourcer

0,5 km til nærmeste tank og købmand. Slæbested.

Havnekontor

Telefon 49 28 10 80 (0900-1400 hele året)

Telefax 49 28 10 90

E-post: bca53@helsingor.dk

Hjemmeside: www.nordhavn.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 en ret linje

mellem Langebros brohoved og den E-lige bådebro, med

nedenstående koordinater.

1) 56°04,628'N 012°32,873'E (Langebro)

2) 56°04,589'N 012°32,871'E (E-lige bådebro).

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Vedtægter og ordensregler af 20. april 2012 for Ålsgårde Langebro)

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
Side 2



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

Århus Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-1-2018 - Plan: (ingen)

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt

56°09,0'N 10°13,7'E - kort 127

Nordhavn og Sydhavn - fotograferet juli 2006

Anmærkning

1: Indtil videre udføres anlægsarbejde i Bassin 1 og Bassin 2, idet

der oprenses, nedbrydes og rammes. Dykkere anvendes.

Et arbejdsområde afmærket med en gul pæl på hver side af

indsejlingen til Bassin 1 er oprettet.

Mens anlægsarbejdet pågår, kan dybderne ikke forventes at være

som anført i søkortet.

2: Indtil videre etableres et havnebad i bassin 7. Der er oprettet et

afmærket forbudsområde. I forbudsområdet er der forbud mod

uvedkommende sejlads, ankring, dykning og fiskeri.

3: Indtil videre udføres anlægsarbejde på spunsvæggen langs med

kaj nr. 45 og 47 i bassin 5. Flåder anvendes. Skibsfarten anmodes

om at vise hensyn ved passage.

Havnen

Der ejes af Århus kommune, består af:

Nordhavn indeholdende Bassin 7, Bassin 5, Bassin 2, Bassin 1 og Åhavn,

Sydhavn indeholdende Bassin 8, Bassin 6, Bassin 4 og Bassin 3

samt Slippen.

Østhavn indeholdende Bassin 12 (Containerterminal Øst), Bassin

10, og Bassin 9. Side 1



Miljøhavn indeholdende Bassin 13.

Dybder

I sejlløbet til Nord- og Sydhavn 11,0 m og i sejlløbet til Østhavn

14,0 m. Dybden i bassinerne, se kort 127.

Største skibe

Der kan besejle havnen: Længde 348 m og dybgang 13,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

W-lig vind kan give 1-2 m højvande og E-lig vind indtil 1,0 m lavvande.

Strøm

I Bassin 1 og Bassin 2 er der som regel udgående strøm langs de

E-lige bolværker, forårsaget af Århus Å, der løber gennem Åhavnen.

Besejling

Den W-lige grænse for indsejlingen til Lystbåde- og Fiskerihavnen

ligger ca. 100 m fra land og omtrent parallel med kysten.

Skibe, der ankommer/afgår havnen eller skifter kajplads, skal

senest 15 minutter før melde dette til Trafiktjenesten på kanal 12

eller - hvis denne ikke svarer - kanal 16. Såfremt den annoncerede

ankomst/afgang/forhaling bliver udsat, skal der senest 10 minutter

før afgives korrigerende melding. 

Skibe, der krydser løbene til Nord-, Syd- og Østhavn, 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 løbenes

længderetning. Opstår der alligevel fare for sammenstød, gælder

reglerne for styring og sejlads i de internationale søvejsregler.

Skibe, som krydser fyrlinien ind til Århus, skal krydse ruten på en

styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige

retning for trafikken.

Fortøjningsarrangement

I Bassin 1 er der langs og ca. 12 m ud for kaj 14 etableret 3

jernpæle i en indbyrdes afstand af ca. 50 m. På hver pæl hviler en

jernkonstruktion, der er fastgjort til kajen. Pælene er belyst med

hvidt, nedadrettet lys.

Fortøjningsarrangementet er forbeholdt skibsværftet.

I Slippen findes 5 duc d'alber med lanterne (Q).

Fartbegrænsning

Afpasset efter forholdene.
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Afmærkning

Se kort 127.

Kajakpolobane.

I Bassin 7, ud for kaj 89, findes der en 35 x 23 m stor

kajakpolobane, som er afmærket med orange blåsere.

Fyr

Se kort 127.

Ankerplads

på reden med god holdebund 1 sm S for lysbøjen på 56°09,0'N 10°17,4'E.

Lods

fra Århus Havnelodseri

Telefon 86 13 32 66

Telefax 86 76 02 37

E-post: maritim@port.aarhus.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

Lodsmødested 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 hhv. 4750 hk (55 tons pæletræk) og 3000 hk (45

tons pæletræk).

Ressourcer

Stores, olie (fra bil eller båd) og andre skibsfornødenheder kan fås.

Reparationsværksteder af enhver art forefindes. EU-grænsestation. Miljøstation.

Reparationsværft.

På Mellemarmen findes reparationsværft med 1 flydedok: 81 m lang

og 18,5 m bred. Løfteevne 4000 tons.

Kraner.
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8 containerkraner, 1 mobilkran, 1 sværgodskran, 6 kraner m/krog

eller grab, 2 kraner kun med grab og 2 kraner kun med krog.

Havnekontor

Telefon 86 13 32 66 (døgnvagt)

Telefax 86 76 02 37

E-post: maritim@port.aarhus.dk

Hjemmeside: www.aarhushavn.dk

  

Trafiktjenesten

Telefon 86 13 32 66

VHF kanal 16 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 begrænses af følgende positioner: 

1) 56º09,943´N 10º13,943´E, kyst,

2) 56º10,000´N 10º14,000´E

3) 56º10,000´N 10º15,400´E

4) 56º09,533´N 10º17,117´E

5) 56º09,050´N 10º17,117´E

6) 56º08,367´N 10º16,367´E

7) 56º08,133´N 10º13,533´E

8) 56º08,390´N 10º13,324´E, kyst.

Se i øvrigt kort 127.

I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring

har Århus Havn inddelt havnen i seks afsnit, som er/kan være

afmærket med skilte, som bl.a. forbyder adgang uden særlig

tilladelse, samt stiller krav om at ID-kort kan kræves forevist.

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 Århus Havn af 16.

februar 2009)

Sejladsregler.

For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens Side 4



"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"

anførte bestemmelser med følgende undtagelser eller tilføjelser:

1) Skibe, der krydser løbene til Nord-, Syd- og Østhavn, 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 løbenes

længderetning. Opstår der alligevel fare for sammenstød, gælder

reglerne for styring og sejlads i de internationale søvejsregler.

2) Skibe, som krydser fyrlinjen ind til Århus, skal krydse ruten på en

styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige

retning for trafikken.

 

Ordensbestemmelser. 

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for

overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende

undtagelser og tilføjelser:

1) Skibe, der ankommer/afgår havnen eller skifter kajplads, skal

senest 15 minutter før melde dette til Trafiktjenesten på kanal 12

eller - hvis denne ikke svarer - kanal 16. Såfremt den annoncerede

ankomst/afgang/forhaling bliver udsat, skal der senest 10 minutter

før afgives korrigerende melding.

2) Lystsejlere, sportsrobåde eller lign. må ikke færdes i Nord-, Syd-

og Østhavn samt Miljøhavn.

3) Undevandssejlads i havnebassinerne og løbene til disse er forbudt.

4) ad standardreglementets §§ 3 og 10.

For eventuel forsinkelse af fartøjers ekspedition som følge af

forhaling har disse intet krav på erstatning.

5) ad standardreglementets § 3.

Flåder, pramme, entreprenørmateriel og lign., som henligger i

havnen, skal til enhver tid være behørig afmærket/belyst.

6) ad standardreglementets § 10.

For anvendelse af Århus Havns kraner henvises til "Vedtægt for

benyttelse af Århus Havns kraner", som på forlangende udleveres

af Trafiktjenesten.

7) ad standardreglementets § 17.

Betingelserne for oplægning af gods kan findes i den gældende

udgave af "Århus Havns forretningsbetingelser".

8) ad standardreglementets § 19.

For skibe i regelmæssig fart er skibet ansvarlig for, at de etablerede

procedurer følges.

Undlades dette foretages sikring for skibets regning.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Østhavn - fotograferet september 2007

Østhavn set fra N - fotograferet maj 2008
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Århus Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 2-3-2018 - Plan 1: 11-1-2017

Beliggenhed

Kattegat, Århus Bugt

56°10,2'N 10°13,5'E - kort 127

fotograferet juli 2014

Anmærkning

Umiddelbart E for indsejlingen findes en svømme- og dykkerbane

afmærket med gule stager med krydstopbetegnelse. De to

yderligste afmærkninger ligger ude hele året, de tre mellemste er

udlagt hvert år i perioden 1. juni - 1. oktober.

Havnen

ejes af Århus Havn og administreres af Århus Lystbådehavn.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan anløbe havnen: Længde 15 m, bredde 5 m og dybgang 4,0 m.

Besejling

Umiddelbart E for indsejlingen findes en svømme- og dykkerbane

afmærket med gule stager med krydstopbetegnelse. De to

yderligste afmærkninger ligger ude hele året, de tre mellemste er

udlagt hvert år i perioden 1. juni - 1. oktober.
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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 at beskadigelse havneanlægget.

Fyr

Se plan.

Ressourcer

Diesel. En 10-tons kran. Apotek, bank og posthus 1,5 km. Bus og

færge 1 km.

Havnekontor

Telefon 86 19 15 90 (Åbent 15/4-31/10)

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

og en ret linje mellem W-lige molehoved (56º10,162'N 10º13,473'E)

og den nedrammede afviserpæl W for molefyret på E-molen

(56º10,176'N 10º13,533'E). Herfra forløber havnegrænsen i et buet

forløb i en afstand af 8 meter fra molehovedet mellem

afviserpælene til den E-ligste pæl (56º10,177'N 10º13,562'E). Fra

denne pæl forløber havnegrænsen vinkelret ind til molen

(56º10,176'N 10º13,556'E).

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Århus Lystbådehavn (Århus

Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavn) af 7. 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:

Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende

nødvendighed, med mindre havnemyndigheden har givet særlig

tilladelse dertil.

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der
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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 at beskadige havneanlægget.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 11-1-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Årsdale Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 16-3-2018

Beliggenhed

Østersøen, Bornholm SE-kyst

55°06,5'N 15°08,7'E - kort 189

fotograferet juli 2003

Havnen

består af to bassiner og er fuldstændig sikker og rolig med alle vinde.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde ca. 12 m, bredde ca. 4,4 m og

dybgang 2,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

NE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SW-lige vinde fra

0,5-1,0 m lavvande.

Besejling

Ved pålandsvind kan der være kraftig strøm i indsejlingen.

Fartbegrænsning

Lav fart.
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Båker

Se plan.

Fyr

Se plan. Fyrene tændes, når både fra havnen er på søen.

Molehovederne er facadebelyst.

Ressourcer

Slæbested. Bank, campingplads, cykeludlejning, frisør, flaskegas,

posthus, telefon og turistinformation 3 km.

Havnekontor

Telefon 56 49 69 17 (ingen faste tider)

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 NE: Havnens NE-lige ydermole og en ret linie i forlængelse

af molen indtil liniens skæring med fyrlinien.

b) Mod NW: Fyrlinien regnet fra land indtil skæring med den under

a) nævnte grænselinie.

c) De øvrige grænser for søområdet dannes af havneværkerne.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet maj 1997

Opdateret: 16-3-2018
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Årøsund Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 5-2-2014 - Plan 1: 23-7-2003

Beliggenhed

Lillebælt, Årø Sund

55°15,8'N 9°42,6'E - kort 151

fotograferet juli 2003

Havnen

Fiskeri og færgehavn ejes af Haderslev Kommune:

1. Selve Årøsund Havn mellem N- og S-mole. Beregnet til små

fartøjer og fiskeskibe.

2. På SE-siden af S-molen er indrettet liggeplads for fiske- og fragtskibe.

3. Færgeleje. Færgelejet må kun benyttes til formål vedrørende

færgefarten Årøsund-Årø. 

Umiddelbart W for fiskerihavnen findes en lystbådehavn, der ejes af

Årøsund Lystbådehavn A.m.b.a.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 60 m, bredde 15 m og dybgang

6,0 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,3 m.

NE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,6

m lavvande. NE-lig storm kan dog give indtil 1,6 m højvande og Side 1



storm omkring W indtil 1,7 m lavvande.

Strøm

Strømmen i Årø Sund løber uregelmæssigt og kan være så hård, at

besejling er umulig for større fartøjer.

Fartøjsførerne skal være meget opmærksomme på den til tider

kraftige strøm, som går på tværs af indsejling.

Besejling

Oversigten kan være dårlig, så det tilrådes at sejle ganske langsomt.

Fartbegrænsning

3 knob.

Fyr

Årøsund Færgehavn Fyr, E-lige dækværk. Fyr, der viser rødt, fast

lys. Grå pæl.

Årøsund Havn Fyr, S-lige molehoved. Vinkelfyr, der viser hvidt, rødt

og grønt lys med formørkelser. Hvidt, rundt tårn. Se i øvrigt kort

153 og 151 samt plan.

Kabler

Tæt S for havnen strækker et kabelfelt sig tværs over Årø Sund til

Årø Havn. Kabelbåker på begge kyster.

Ankerplads

N for havnen.

Bugsering

En kraftig motorbåd kan bestilles via havnekontor.

Ressourcer

Dykkerassistance kan rekvireres. Campingplads med mindre

supermarked 1 km. Færgeforbindelse til Årø. 20 t kran i

lystbådehavn. Mindre mastekran. Spildolietank.

Havnekontor

Telefon 74 58 45 95

Telefax 74 58 40 59

VHF kanal 16 (kald Årø Færgen)

E-post: jekh@haderslev.dk

Hjemmeside: www.haderslev.dk

Årøsund Lystbådehavn:

Telefon 74 58 48 63

www.aarosundmarina.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.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Opdateret: 23-7-2003
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ærøskøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015

Beliggenhed

Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst

54°53,6'N 10°24,7'E - kort 152

Møllegab - fotograferet juli 2001

Havnen

der ejes af Ærø Kommune, består af et enkelt bassin og et

færgeleje uden for N-molen samt af Vestre Bådehavn NW herfor.

Til havnen fører to uddybede render, hvoraf den ene er afmærket

og fyrbelyst. Til Vestre Bådehavn fører en afmærket rende.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 76 m, bredde 13 m og dybgang

4,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m.

Storm fra N og SE kan give indtil 2,0 m højvande og storm mellem

W og SW kan give indtil 1,5 m lavvande.

Besejling

Sejladsen til Ærøskøbing Havn foregår W om Dejrø (Møllegab) i

forbindelse med den uddybede, afmærkede og fyrbelyste 3,8 m
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dybe rende eller den uddybede 5,0 m dybe rende. 3,8 m-renden er

20 m bred og 5,0 m-renden er 25 m bred.

Opmærksomheden henledes på, at større skibe ikke kan benytte

Ærøskøbing havn båke- og ledfyrlinje i den del af Møllegab, der

ligger mellem Bjergene og Dejrø, idet det på grund af landgrundet

W for Dejrø er nødvendigt at følge løbets krumning. Se kort 152 og

Særlige bestemmelser.

Desuden findes et løb E om Dejrø, i hvilket dybden er 3,6 m.

Opmærksomheden henledes dog på den i kort 152 viste pulle på 2,7

m mellem Dejrø og Ommelshoved Flak. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Det er ikke tilladt at sejle over beddingsløbet.

Fartbegrænsning

3 knob i havnen og i Vestre Bådehavn.

Afmærkning

Ved Møllegab N for renden ligger en rød/hvid stage med

kugletopbetegnelse. E for Bjergene står et fyr (grønt blink, grøn

pæl med grøn topbetegnelse). W for Dejrø står et fyr (rødt blink,

rød duc d'albe). Renden er på W-siden afmærket med 3 grønne

stager med topbetegnelse og på E-siden en rød tønde uden

topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse.

Renden til Vestre Bådehavn er på N-siden afmærket med 3 grønne

stager med topbetegnelse og på S-siden med 3 røde stager med

topbetegnelse i perioden 1/5-1/10.  Se kort 152.

Båker

Ærøskøbing Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (196,3°)

gennem den uddybede, 3,8 m rende til havnen.

Bagbåken: På havnepladsen. Hvid mast med rød trekant med

nedadvendt spids

Forbåken: På W-lige molehoved. Hvid og grøn mast, med rød

trekant med opadvendt spids.

Fyr

Ærøskøbing Havn.

Ærøskøbing Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys og leder holdt

overet (196,3°) gennem den uddybede, 3,8 m rende til havnen.

På W-lige molehoved et fyr, der viser grønt blink. Samme mast som

forfyr. Molehovedet er facadebelyst. På E-lige molehoved et fyr,

der viser rødt blink. Rød pæl.

Vestre Bådehavn, indsejling.

På N-lige molehoved et fyr der viser grønt blink. Grøn rørmast. På

S-lige molehoved et fyr, der viser rødt blink. Rød pæl. Fyrene er

tændt hele døgnet i perioden 1/5-1/10.
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Ankerplads

SE for havnen.

Ankringsforbud

Der er ankringsforbud i et område ud for havnen, se i øvrigt plan og

Særlige bestemmelser.

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".

Bugsering

Bugserbåd findes.

Ressourcer

Adgang til telefax. Værft, bedding og slæbested. Der er færge til Svendborg.

Havnekontor

Telefon 63 52 63 65 tast 2

 Telefax 63 52 63 66 

 VHF kanal 16

 E-post: havn@marstal.dk

 Hjemmeside: www.aeroehavne.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 linje i forlængelse af færgelejets N-lige afviserværk

indtil linjens skæring med den under b) nævnte line.

b) Mod E: Havnens E-lige mole og en ret linje i forlængelse mod N

af molens yderside indtil linjens skæring med de under a) nævnte linje.

Det til Vestre Bådehavn hørende område er begrænset mod SW af

Strandvejen, mod SE af Vestre Allé, mod NE af stenmolen og

dennes forlængelse og mod NW af en linje vinkelret på Strandvejen

i stenkastningens knækpunkt.
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Særlige bestemmelser

Sejladsregler.

For sejladsen gennem Møllegab og de førnævnte gravede render

samt for vandområdet mellem Bjergene, Dejrø og Ærøskøbing Havn

gælder følgende regler:

For al sejlads gennem de nævnte løb, der alle er at betragte som

snævre løb, gælder Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for

sejlads m.m. i visse danske farvande".

Ankringsforbud.

For det nævnte vandområde mellem Bjergene, Dejrø og Ærøskøbing

Havn gælder desuden følgende bestemmelse:

Det er forbudt at ankre i området, der begrænses af en linie fra det

SE-ligste punkt på Ærøskøbing Havns E-mole til det S-ligste punkt

på Dejrø, samt en linie fra det W-ligste punkt på Dejrø til det

E-ligste punkt på Odden S for Bjergene og derfra til den E-lige

ende af ledeværket N for færgelejet ved havnens N-lige mole.

Området anvendes som svajeområde af færgen i forbindelse med

anløb af Ærøskøbing Havn.

Faciliteter

Service

Proviantering

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

Øer Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 6-7-2016 - Plan 1: 6-7-2016

Beliggenhed

Kattegat, Ebeltoft Vig

56°09,1'N 10°41,4'E - kort 112

fotograferet juli 2011

Havnen

der er en del af en maritim ferieby, ejes af Foreningen Øer Maritime

Ferieby og er beliggende ved en stor kunstig sø inden for en sluse.

Anlægget kan besejles i perioden 1/4-15/11.

Til slusen fører en ca. 700 m lang og indtil 30 m bred og 3,5 m dyb

sejlrende og en ca. 220 m lang kanal. Til sikring af sejlrenden er der

etableret dækmoler: på N-siden en 550 m lang sten- og træhøfde,

på S-siden en 700 m lang stenkastning. Stenkastningens yderende

er markeret med et antal hvide pæle og et molefyr.

Besejling

af slusen, se Særlige bestemmelser.

Afmærkning

Ud for renden, der fører til slusen, er der hele året udlagt en

anduvningstønde. Renden er i perioden 1/4-15/11 afmærket med

grøn og rød sideafmærkning.

Fyr

Molefyret på stenkastningens yderende viser grønt, fast lys. Fyret

lyser horisonten rundt. Fyret fremstår som en galvaniseret cylinder.
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Ressourcer

En 700-kg mastekran. Slæbested. Svømmehal, sportshal,

tennisbaner, cykelbåde og kanoer.

Havnekontor

Telefon 61 61 66 93

E-post: sofies-choice@hotmail.com

Hjemmeside: www.efomf.dk/havnen

Toldklarering

SKAT, toldvejledning

Telefon 72 22 12 12

Hjemmeside: www.skat.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og

kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser

Trafikministeriets regulativ for besejling af Øer Sluse af 3. juli 1991

med Kystdirektoratets ændringer af 3. juni 2002 indredigeret.

1. Beskrivelse af anlægget

Indsejling til Øer Sluse foregår gennem en ca. 700 m lang afmærket

sejlrende ca. 400 m SE for Ebeltoft Færgehavn og en ca. 220 m

lang kanal. Bredden af sejlrenden er 30 m, og bundbredden af

kanalen er 10 m. Dybden i den gravede rende og kanalen er 3,5 m.

Umiddelbart før slusen findes på begge sider af kanalen

anløbsbroer. Kun fartøjer, der afventer passage gennem slusen, må

fortøje ved broerne.

Slusen er en kammersluse med dobbelte stemmeporte. Den leder

ind til en saltvandssø med en maritim ferieby. Vandspejlet i

saltvandssøen ligger ca. 1,6 m over Dansk Normal Nul.

Slusekammeret er 32 m langt og 7,5 m bredt.

Gennemsejlingsbredden ved sluseportene er 6,5 m.

Saltvandssøen inden for slusen henhører under den maritime ferieby.

Sejlads i sejlrenden og kanalen samt fortøjning ved broerne og

passage af slusen er forbeholdt fartøjer til og fra den maritime ferieby.

2. Vandstandsforhold

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.

WNW-lig storm kan give indtil 1,3 m højvande, og ESE-lig vind kan

give indtil 0,9 m lavvande.

3. Udeladt

4. Regler for sejlads i sejlrenden og kanalen samt passage af slusen

For besejling af sejlrenden og kanalen til Øer Sluse gælder de til

enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte regler for sejlads m.m. i

visse danske farvande, dog med følgende tilføjelse:

Største fartøjer, der kan besejle kanalen og slusen: Side 2



Længde 30 m, bredde 6,5 m og dybgang 3 m.

Alle fartøjer skal ved besejling af kanalen og slusen, så vidt det er

muligt, anvende maskinkraft.

Maksimumfart i kanalen er 3 knob.

Fartøjer skal nærme sig slusen med forsigtighed. Under passage af

slusen skal enhver af slusepersonalet given ordre uvægerligt efterkommes.

Fra ankommende fartøjer skal der straks ske henvendelse til

slusepersonalet for at opnå tilladelse til gennemsejling.

Slusepersonalet bestemmer i hvert tilfælde, hvorvidt man vil sluse

et enkelt fartøj igennem eller afvente flere fartøjers ankomst.

Normalt vil 4-6 fartøjer blive sluset igennem samtidigt.

Slusepersonalet afgør, hvilke fartøjer, der ved enhver åbning af

slusen kan gennemsluses.

Fartøjer, der afventer gennemsejling af slusen, skal være fortøjet

ved broerne umiddelbart før slusen og må ikke lade fortøjningerne

gå, før udsejlende fartøjer er passeret.

Der må ved broerne ikke fortøjes fartøjer uden på hinanden.

5. Gennemsejling af slusen

Gennemsejling af slusen kan kun ske i perioden 1/4-15/11 inden for

følgende tidsrum, hvor slusen er bemandet:

1/4-31/5:

Mandag-fredag kl. 0900-1900.

Weekend kl. 0800-2000.

1/6-31/8:

Alle dage kl. 0700-2300.

1/9-15/11:

Mandag-fredag kl. 0900-1900.

Weekend kl. 0800-2000.

I hele perioden 1/4-15/11 ind- og udsluses efter behov.

Uden for åbningstiderne, når forholdene tillader det, kan passage af

slusen ske efter telefonisk henvendelse til slusepersonalet.

Henvendelse må være sket senest ½ time før gennemsejlingstidens slutning

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet juli 2011

Opdateret: 6-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Ørodde Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-11-2014 - Plan 1: 1-10-2014

Beliggenhed

Limfjorden, Salling Sund, Nykøbing Bugt

56°47,2'N 8°52,6'E - kort 109

fotograferet august 2015

Havnen

der ejes af Morsø kommune, anvendes til landing af muslinger,

består af et 115 m langt kajanlæg og W herfor af en 30 m lang kaj,

som mod S er beskyttet af en læmole. En 10 m bred rende fører ind

til havnen.

Dybder

Dybden i renden og i havnen er 3,2 m. Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 6 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand

Der er ingen tidevandsforskel. W-, SW- og NW-lige vinde kan give

indtil 1,75 m højvande og E-lige vinde indtil 1,2 m lavvande.

Besejling

Havnen kan om natten kun besejles af lokale fiskere.
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Fartbegrænsning

Max. 3 knob.

Afmærkning

Den gravede rende til Nykøbing Mors Havn er afmærket, men ikke

renden til Ørodde Havn.

Ankerplads

uden for havnen og sejlrenden.

Havnekontor

Telefon 97 72 00 49 (Nykøbing Mors Havn, man-tors kl. 0930-1030

og 1530-1630)

Telefax 97 72 29 18

E-post: nykobingmhavn@hotmail.com

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 havneanlægget ved Ørodde begrænses af den S-lige

mole og en linie fra dennes yderste punkt til skellet ved skibsværftet.

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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fotograferet august 2015

Opdateret: 1-10-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Østby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003 - Plan 1: 9-3-2005

Beliggenhed

Kattegat, Roskilde Fjord

55°45,1'N 12°03,8'E - kort 118

Havnen

der består af en ca. 75 m lang og ca. 30 m bred mole, er kun til

privat brug.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 65 m og bredde 12 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

Storm fra NW kan normalt give indtil 1,0 m højvande og storm fra

mellem S og SE indtil 0,7 m lavvande.

Besejling

Havnen kan kun besejles om dagen.

Kabler

Tæt N for havnen går et kabel over fjorden; kabelbåker på begge kyster.

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: 9-3-2005
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Øster Hurup Fiskeri- og Lystbådehavn

Sidste opdateringer • Tekst: 11-8-2010 - Plan 1: 1-6-2016

Beliggenhed

Kattegat

56°48,3'N 10°17,0'E - kort 122

fotograferet juli 2014

Havnen

ejes af Mariagerfjord Kommune og administreres af Foreningen for

Øster Hurup Fiskerihavn.

En ca. 100 m lang og 23 m bred rende fører til havnen.

Dybder

Se plan.

Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder foran havnen, i

indsejlingen og i havnebassinerne ikke altid påregnes at være til stede.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.

NW-lige vinde giver indtil 1,3 m højvande og SE-lige vinde indtil 0,5

m lavvande.

Fartbegrænsning

3 knob.
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Afmærkning

Umiddelbart uden for havnen er udlagt en rød og en grøn stage,

der markerer indsejlingen til havnen. Se i øvrigt plan.

Fyr

Se plan.

Molehoveder er belyste.

Tågesignal

En tone hvert minut.

Ressourcer

Reparationsmuligheder. En 0,4-tons mastekran. Ophalerbedding for

fartøjer indtil 30 tons. Slæbested. Benzin 0,5 km. Campingplads 1,2

km. Frisør 1,3 km.

Havnekontor

Telefon 98 58 87 99 (maj-august kl. 0800-900 og 16.30-18.00)

Havnefogeden er på havnen indtil kl 13:00 og igen kl 21:00

Mobil 51 29 19 01

E-mail: www.oe-huruphavn.dk

VHF kanal 16 og 9

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 linie parallel med og i en afstand af 50 m N for vejdæmningen.

b) Mod E: Havnens N-lige og S-lige ydermole.

c) Mod S: En linie parallel med og i en afstand af 50 m S for vejdæmningen.

Særlige bestemmelser

(Uddrag af Ordensreglement for Øster Hurup Fiskeri- og

Lystbådehavn af 11. december 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 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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Opdateret: 1-6-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 13-4-2018

Østerby Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 15-6-2005 - Plan 1: 15-6-2005

Beliggenhed

Kattegat, Jegens Bugt, Læsø N-kyst

57°19,2'N 11°07,4'E - kort 123

fotograferet juli 2010

Havnen

ejes af Læsø kommune.

Dybder

Se plan.

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang

3,5 m.

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m.

W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande og E-lige vinde indtil

0,7 m lavvande.

Advarsel

I Jegens Bugt er der på ca. 57°19,8'N 11°06,7'E tabt en mine.

Ankring og fiskeri frarådes i området inden for en cirkel med

centrum i ovennævnte position og radius 150 m.
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Fartbegrænsning

3 knob.

Afmærkning

Den røde tønde på Engelskmandsbanke i pejling retvisende 191°

markerer indsejlingen til havnen mod grundene mod E.

Fyr

Se plan.

Broer og molehoveder er oplyst.

Ankerplads

uden for havnen.

Redningsstation

med motorbåd og raket findes ved havnen.

Ressourcer

El (380V) findes på alle kajer. Et træskibsbyggeri med

ophalerbedding til skibe på 70-75 tons og et maskinværksted til

reparationer findes. Slæbested. Dykkerassistance. En mobilkran.

Adgang til telefax. Miljøstation.

Havnekontor

Telefon 98 49 80 27 (Åbent kl. 1000-1200)

Telefax 98 49 81 66

VHF kanal 16, 12 og 13

E-post: osterbyhavn@mail.dk

Hjemmeside: www.laesoe.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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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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