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278
105 (INT 1450)

Klitgård N ledefyr
Ret 4M til 6M / Amend 4M to 6M 

Ret 4M til 6M / Amend 4M to 6M

Ret fyrene til at være synlige 40º på
hver side af overetlinien.
Amend the lights to be visible 40º on
each side of the leading line.

57º02,11 N 9º41,12 E,
bagfyr / rear light 

57º02,04 N 9º40,71 E,
forfyr / front light 

(34/726 2006)

279
105 (INT 1450)

Klitgård S ledefyr
Ret fyrene til at være synlige 30º på
hver side af overetlinien.
Amend the lights to be visible 30º on
each side of the leading line.

57º00,87 N 9º40,89 E,
bagfyr / rear light

57º01,06 N 9º40,34 E,
forfyr / front light

(34/727 2006)

280
105 (INT 1450)

Vår Enge ledefyr
Ret fyrene til at være synlige 30º på
hver side af overetlinien.
Amend the lights to be visible 30º on
each side of the leading line.

57º00,99 N 9º25,50 E,
bagfyr / rear light

57º00,98 N 9º25,00 E,
forfyr / front light

(34/728 2006)

281
116

Næsby Rev N
Tilføj dybde / Insert depth 7,3m 55º51,079 N 11º48,539 E

(34/721 2006)
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282
1113

Nanortalik SW 
Tilføj / Insert 60º06,990 N 45º22,625 W

(34/732 2006)

283
1131

Nanortalik SW 
Tilføj / Insert 60º06,990 N 45º22,625 W

(34/732 2006)

Havneoplysninger

www.danskehavnelods.dk

Femø Havn
Nyt afsnit Særlige bestemmelser tilføjet.

(Ravnsborg kommune, 2. august 2006)

Frederikshavn Havn 
Tekst i afsnittet Havnen opdateret.

(34/725 2006)

Holbæk Marina
Nyt afsnit Særlige bestemmelser tilføjet.

(Holbæk Marina, 20. april 2006)

Hvide Sande Havn 
Tekst i afsnittet Havneområde opdateret.

(34/734 2006)

Kragenæs Havn 
Tekst i afsnittet Havneområde opdateret.
Nyt afsnit Særlige bestemmelser tilføjet.

(Ravnsborg kommune, 2. august 2006)

Nordjyllandsværkets Havn 
Tekst i afsnittene Dybder, Største skibe,
Afmærkning og Havnekontor opdateret.

Nye afsnit Fartbegrænsning,
Havneområde og Særlige bestemmelser
tilføjet.
Plan opdateret.

(Nordjyllandsværkets Havn, 4. maj 2006)

Den danske Havnelods, 
Erhvervshavne – 2002 

Side 208 – Hvide Sande Havn 

Erstat afsnittet Havneområde med:

Det til havnen hørende søområde er 
begrænset af:
I Ringkøbing Fjord:
Mod N: En ret linie parallel med og i en 
afstand af 75 m N for midtlinien af
sejlløbet til Fjordhavnen
(Tyskerhavnen).
Mod E: En ret linie gennem
anduvningstønden ved yderenden af
sejlløbet til Fjordhavnen og
anduvningstønden ved yderenden af
sejlløbet til kammerslusen
(Fjordrenden).
Mod S: En ret linie parallel med og i en 
afstand af 75 m S for midtlinien af 
sejlløbet til kammerslusen
(Fjordrenden).

I Vesterhavet:
Mod N: En ret linie i retning 270º
udgående fra fyret på læmolen
Mod S: En ret linie i retning 234º
udgående fra fyret på søndre ledemole
Mod W: Meridianen (længdegrad)
8º06,24´E.

(34/734 2006)
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Side 324 – Nordjyllandsværkets 
Havn
Erstat planen med medfølgende plan. 

Erstat samtlige oplysninger med: 

Havnen
ejes af Elsam A/S. 

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. 

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 
fra Farvandslodseriet (Danpilot), 
Lodsstation Limfjorden (Pilot Station 
Limfjorden). Lodsmødesteder ved Hals 
er vist i søkortene. Lodsbestilling, se 
under Aalborg Havn. 

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 
VHF kanal 16 - 13 og 12 
E-post: ank@elsam.com 

Toldklarering
Toldcenter Nordjylland. 
Telefon 99 34 73 00 

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. 
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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. 

(Nordjyllandsværkets Havn, 4. maj 2006)
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"Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. "Søkortrettelser"  fås i abonnement og 
udsendes desuden som bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS). Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS
(nr./løbenr. år)  eller anden kilde. Abonnement på "Søkortrettelser" kan tegnes for et kalenderår ved henvendelse til: Schultz 
Distribution, Herstedvang 4, 2620 Albertslund, telefon: 43 22 73 00. E-post: soekort@schultz.dk. Pris for levering  i 2006 kr. 
95,50  inkl. moms. 

"Chart Corrections" contain the official corrections to the Danish, the Greenlandic and the Faroese charts. "Chart Corrections" are 
available as a subscription. Furthermore, they are annexed "Efterretninger for Søfarende" (Danish NtM). The figures in the 
brackets after the corrections refer to Danish NtM (No/serial year) or other source. For orders or enquiries about subscription
please contact: Schultz Distribution, Herstedvang 4, 2620 Albertslund, phone: 43 22 73 00. E-mail: soekort@schultz.dk. Price for
subscription in 2006 DKK 95,50. 
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