Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Vigtigt!
Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer.
For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker
opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet
(www.danskehavnelods.dk) onsdag kl. 1200.
Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort
tid efter, at du har lavet din egen havnelods.
Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår
internetadgang, bør du således enten igen lave din havnelods med de ønskede havne og
broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den
danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum
gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som
du har lavet tidligere.)

Kort & Matrikelstyrelsen
Søkortområdet
Rentemestervej 8
2400 København NV
E-post: soe@kms.dk

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

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

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Bramsnæs Vig
55°41,7'N 11°50,2'E - kort 116

fotograferet maj 1997

Havnen
ejes af Ejby Fiskeres Brolag.

Dybder
Dybden i indsejlingen 1,6 m og i havnen 2,0 m.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 9 m og bredde 2 m.

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

Side 1

Fartbegrænsning
2 knob.

Fyr
På N-molens hoved et fyr, der viser rødt, fast lys. Sort pæl.

Ankerplads
ud for havnen.

Ressourcer
Brændstof 2 km. Flaskegas og proviant 1 km.

Havnekontor
Telefon 46 40 57 46

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

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 2

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

Holbæk Marina
Sidste opdateringer • Tekst: 1-10-2014 - Plan 1: 18-9-2013

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°43,4'N 11°45,6'E - kort 116

fotograferet juli 2013

Havnen
der er beliggende i Dragerup Vig, ca. 1,5 sm E for Holbæk Havn,
ejes af den selvejende institution Holbæk Marina - Dragerup Vig.

Dybder
Dybden i indløbet 2,5 m og i havnen indtil 2,5 m. Se plan.

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

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m.
Vinde fra W og NW kan give indtil 0,7 m højvande og vinde fra E og
SE kan give indtil 0,7 m lavvande.

Besejling
Om dagen vejleder den flydende afmærkning NW for marinaen i form
af en gul-sort-gul stage med W-topbetegnelse ved besejlingen. Om
natten leder den hvide vinkel i fyret på W-lige molehoved ind til marinaen.

Side 1

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
NW for marinaen er udlagt kompasafmærkning i form af en
gul-sort-gul stage med W-topbetegnelse.

Fyr
Se plan.
Molehovederne er facadebelyst.

Kabler
Kabel mellem molehovederne.

Ressourcer
El og vand på broer. Værft, dok, bedding, slæbested og værksted.
To mastekraner og en 12-tons travelift. Flaskegas på
campingpladsen. Tog, apotek, bank samt færge til Orø 3 km.

Havnekontor
Telefon 59 43 88 77 (tirsdag-fredag kl. 1300-1600)
Telefax 59 44 60 77
E-post: kontor@holbaekmarina.dk / havnefoged@holbaekmarina.dk
Hjemmeside: www.holbaekmarina.dk

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

Havneområde
Havnens søområde er begrænset mod W af stenmole og mod E fra
en stander med et gult kryds på kysten til en udlagt gulmalet
spidstønde. Mod N er grænsen en linie fra nævnte spidstønde til
N-ligste molehoved.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Holbæk Marina af 6. april 2006)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af
Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads
m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Side 2

Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 18-9-2013

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

Hundested Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-4-2015 - Plan 1: 22-4-2015

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord
55°57,9'N 11°50,7'E - kort 116 og 117

Havnen set fra SW - fotograferet august 2009

Havnen
ejes af Interessentskabet Hundested Havn.
Havnen består i N af den gamle havn med fem bassiner. Yderhavn
er forbeholdt færgerne til Rørvig, mindre fragtskibe og større
sejlskibe, Mellemhavn og Inderhavn er lystbådebassiner, Sydhavn
er kombineret fiskeri- og lystbådebassin og endelig findes et
bassin, hvor en lystbådehavn er delvis udbygget.
S for den gamle havn findes ud mod fjorden den ca. 260 m lange
Krydstogtkaj, som kan anløbes både af krydstogtskibe og bulkskibe.
Endvidere findes Trafikhavn med Bulkkaj, to færgelejer og den ca.
320 m lange Pakhuskaj med Ro/Ro-ramper i begge ender.

Dybder
Se plan.
Området SW og W for W-lige ydermoles hoved er tilbøjelig til at tilsande.

Største skibe
der kan besejle den gamle havn: I Yderhavn længde 90 m og
bredde 14 m, i Mellemhavn samt Inderhavn længde 15 m.
Største skibe, der kan besejle Trafikhavn: Længde ca. 200 m og
bredde ca. 25 m.
Side 1

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. N-lig
og NW-lig vind kan give indtil 1,4 m højvande og E-lig og SE-lig
vind indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt ca. hver 6. time
mellem N-gående og S-gående. Kraftig N-gående strøm kan være
ugunstig for besejling af den gamle havn.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Se plan.

Fyr
Se plan.

Ankerplads
Der kan ankres S for havnen og W for sejlløbet.

Lods
DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
VHF kanal 87
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk
Lodsmødested findes N for midtfarvandsafmærkningen N for Hundested.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Lodstvang
Se Lodstilsynets "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat
og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis".

Bugsering
Havnefartøj (125 hk) kan assistere.

Ressourcer
Maskinværksteder og bådeværfter. Bedding for fiskerkuttere.
Slæbested. Vejerbod. En 500-kg mastekran, en 4-tons mobilkran og
en 80-tons containerkran. En 5-tons containertruck til 40- og
20-fods containere. Dykkerassistance. Mobil slamsuger. Adgang til
telefax. Campingplads og surfing 2 km. Færge til Rørvig.

Side 2

Piktogrammer angiver ressourcer i lystbådeafsnittet.

Havnekontor
Telefon 47 93 72 34 (kl. 0800-1200 og 1400-1500)
Telefax 47 93 75 78
VHF kanal 16 og 12 - 13
E-post: mail@hundestedhavn.dk
Hjemmeside: www.hundestedhavn.dk

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

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens
dækkende værker samt af rette linjer gennem nedenstående koordinater:
1) 55º57,907017'N 011º50,518217'E, Yderhavns W-lige molehoved (F.R)
2) 55º57,710183'N 011º50,335267'E, 100 m W for ny kajstrækning N-ende
3) 55º57,570233'N 011º50,377817'E, 100 m W for ny kajstrækning S-ende
4) 55º57,458000'N 011º50,476000'E, 165 m WSW for S-lige dækmole
5) 55º57,518817'N 011º50,592367'E, S-lige dækmoles molehoved (Fl.G.3s).
Se i øvrigt plan.

Særlige bestemmelser
For sejladsen inden for havnens område gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser med den ændring at:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Gamle havn og lystbådehavn set fra N - fotograferet august 2009

Havnen set fra W - fotograferet august 2009

Side 4

Opdateret: 22-4-2015

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

Hørby Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 28-4-2004 - Plan 1: 14-1-2004

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°44,1'N 11°42,4'E - kort 116

fotograferet august 2004

Havnen
der ejes af Holbæk kommune, er beliggende ca. 0,8 sm N for
Holbæk Havn.

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,0 m. I selve havnen 2,0 m og ved den
N-lige bro (jollebro) 1,5 m. Se i øvrigt plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
Storm fra W gennem N til NE kan give indtil 1,5 m højvande og
storm fra E gennem S til SW indtil 1,2 m lavvande.

Strøm
Strømmen følger kystlinien, men er svag.

Side 1

Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning
Stager med grøn topbetegnelse markerer E-lige uddybningsgrænse.
Se i øvrigt plan.

Fyr
På den S-lige læmoles hoved et vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og
grønt lys med formørkelser. Rød pæl med hvidt bælte.

Kabler
Kabelfelt umiddelbart W for indsejlingen.

Ankerplads
S og W for havnen.

Ankringsforbud
I havnen er etableret et issikringsanlæg (bobleanlæg), hvorfor brug
af anker er forbudt overalt i havnen.

Ressourcer
El og vand på broerne. Brændstof 1 km. Slæbested til mindre både.
En 300-kg mastekran.

Havnekontor
Telefon 59 46 25 05 / 21 69 08 63

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

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

Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejladsen i renden ved indsejlingen i Holbæk Fjord gælder de i
Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande" anførte bestemmelser, herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
Ordensbestemmelser.
(Uddrag af Havnereglement af 1. januar 2004 for Hørby Lystbådehavn)

Side 2

For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne" med den tilføjelse, at:
ankring er forbudt inden for havnens ydre værker pga. bobleanlæg.
Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation

Side 3

Opdateret: 14-1-2004

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

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.

Side 1

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

Side 3

Opdateret: 15-6-2011

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

Kyndbyværkets Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 8-7-2015 - Plan 1: 30-1-2013

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Kyndby Vig
55°48,6'N 11°52,6'E - kort 116

fotograferet september 2002

Anmærkning
Fra starten af juli og indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde i
havnen. Arbejdet udføres fra land. Dykkere anvendes. Skibsfarten
anmodes om at vise hensyn.

Havnen
der ejes af Energi E2 A/S, drives af Kyndbyværket. Havneanlægget
er ikke tilgængeligt uden særlig tilladelse fra Kyndbyværket og må
kun benyttes til formål vedrørende anlæg og drift af elektricitetsværket.
Olieflydespærring.
I havnen er der periodevis (i forbindelse med losning af tankskibe)
udlagt en 180 m lang, sort olieflydespærring fra S-enden af
kulkajen til duc d'alben ca. 80 m S for kulkajen og videre herfra 100
m i SW-lig retning. Yderenden af flydespærringen afmærkes med en
grøn bøje.

Side 1

Dybder
Se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde ca. 250 m, bredde ca. 40 m og
dybgang for større skibe - tankskibe på 15 000 til 40 000 tons
dødvægt - 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.

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 47 53 45 00
Telefax 47 53 45 01

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 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.

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: 30-1-2013

Side 4

Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2015

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.

Side 1

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
2) 55º56,442000'N
3) 55º56,478000'N
4) 55º56,681783'N
Se i øvrigt plan

11º52,071633'E (V-molens molehoved, Lynæs Fyr)
11º52,234000'E
11º52,266000'E
11º52,266017'E (kyst, Skuldevig).

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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Nykøbing Sjælland Lystbådehavn
Sidste opdateringer • Tekst: 9-12-2009 - Plan 1: 9-12-2009

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Nykøbing Bugt
55°54,8'N 11°40,3'E - kort 116

fotograferet september 2007

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.

Fartbegrænsning
Max. 3 knob.
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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
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.
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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
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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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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.
Side 1

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".
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Rørvig Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 30-9-2015 - Plan 1: 3-6-2009

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord
55°56,6'N 11°46,1'E - kort 116

Foto viser nyt færgeleje og forlænget mole. - fotograferet juli 2013

Anmærkning
1: Den N-lige mole er forlænget i SE-lig retning. Ændringen fremgår
af luftfoto.
2: Indtil videre udføres renoveringsarbejde i havnen.

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, bredde 6 m og dybgang 3,0 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.

Afmærkning
Se plan.

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
Havnens område omfatter foruden havnens værker det areal af
søterritoriet, der opstår ved forlængelse af nordre mole til skæring
ved en forlængelse af østre og sønder moler. Se i øvrigt 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
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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
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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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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