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Rettelse nr.  /  
Correction no.
Kort / Chart
12 
60

Knoben NE
Ref: Søkortrettelser / Chart Corrections 29/287 2011

Udtag på 1) / Delete in 1)
Udtag på 2) / Delete in 2)

 1) 55°18,710'N 008°30,560'E
2) 55º19,825’N 008º32,829’E 

(4/176 2012)

13 
92 (INT 1300)

Groves Flak N
Udtag / Delete 57º11,327’N 011º32,369’E

(4/171 og SFS, 26. januar 2012)

14 
100 

Groves Flak N
Udtag / Delete 57º11,327’N 011º32,369’E

(4/171 og SFS, 26. januar 2012)

15 
101 (INT 1301)

Groves Flak N
Udtag / Delete 57º11,327’N 011º32,369’E

(4/171 og SFS, 26. januar 2012)
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www.danskehavnelods.dk

Aabenraa Lystbådehavn
Anmærkning tilføjet.

(4/168 2012)

Bogense Havn og Marina
Anmærkning tilføjet.

(4/167 2012)

Lemvig Havn
Anmærkning opdateret.

(4/172 og Cowi, 26. januar 2012)

HAVNEOPLYSNINGER
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Havneoplysninger for Færøerne, Tillæg 1 
 
Ref. Søkortrettelser 12-13 2010 
 
Side 25. Tidligere rettelse udgår og erstattes med: 
 
Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) udgivelser.  Søkort og publikationer og 
vedligeholdelse af disse. 
 
Officielle danske søkort over og nautiske publikationer vedrørende danske, grønlandske og 
færøske farvande udgives af KMS, Søkort og Søopmåling, og kan købes hos KMS’ 
distributør Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, telefon 43 
22 73 00, e-post distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk, www.schultzboghandel.dk. 
 
Udgivelser 
KMS, Søkort og Søopmåling, udgiver endvidere Produktkatalog med indekskort over 
søkortene, Kort 1 • INT 11 med symboler, forkortelser og begreber i søkort, Bag om 
søkortet1 som omhandler opmåling, pålidelighed og anvendelse, Søkortrettelser (SKR)1, 
Den danske Lods - Generelle oplysninger1, Den danske Lods II2 med farvandsbeskrivelser, 
Den færøske Lods2, Havneoplysninger for Færøerne2, Den grønlandske Lods2, Den 
grønlandske Havnelods2 og Den danske Havnelods, Erhvervshavne2.  
På www.danskehavnelods.dk findes ajourførte informationer om de danske erhvervs- og 
lystbådehavne samt broer. 
Oplysning om gældende udgave af søkort og seneste optryk af disse bringes løbende på 
www.kms.dk. 
Meddelelser om udgivelse af nye udgaver, ajourførte optryk og nye søkort mv. bringes i 
SKR. 
Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, men af hensyn til det 
løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugerne at rekvirere de ajourførte optryk. Ved større 
ændringer af søkortene udsendes disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. 
Da ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde 
deres søkort rettede og altid kun at benytte de seneste udgaver. 
Annullerede søkort og publikationer bør ikke anvendes, da EfS, SKR og tillæggene til 
bøgerne kun henviser til seneste udgave. 
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at rettelser til søkort må udføres af 
brugeren selv. 
 
Ajourføring 
KMS udgiver ugentligt SKR, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af 
gældende søkort og publikationer. SKR findes på www.kms.dk. 
EfS bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af 
foreløbig og midlertidig karakter. En del af disse meddelelser kan have betydning for søkort 
og publikationers indhold, og bør derfor tilføjes disse som rettelse eller som bemærkning. 
EfS findes på www.frv.dk. Brugere af SKR med adgang til internettet kan fortsat gratis 
kopiere publikationen til egen pc eller udskrive rettelserne fra KMS’ hjemmeside.  
De digitale udgaver af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser udkommer normalt 
hver fredag, er vederlagsfri og kan modtages som elektronisk postmeddelelse (e-post) med 
vedhæftet fil via abonnementsservice. Til- og framelding til abonnementsservice kan ske på 
www.frv.dk. 
Oplysning om fejl og mangler i søkort og nautiske publikationer modtages gerne. 
Oplysninger bedes sendt til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 2400 
København NV, e-post soe@kms.dk. 
 
Ophavsret 
KMS’ søkort og nautiske publikationer er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. 
Reproduktion i analog eller digital form er ikke tilladt uden KMS’ tilladelse. Ansøgning 
herom fremsendes til KMS, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 2400 København 
NV. 
 
1 Gratis publikation på www.kms.dk. 
2 Findes som trykt udgave. 
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