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Løbenr. / Serial No.
Kort / Chart

39
92(INT1300),
plan

Hirtshals Havn
Tilføj dybde 
Insert depth 4,5

Pos. WGS-84
57E35,96'N 9E57,40'E,

tæt E for dækmolen,
close E of the breakwater

(7-293/99)

40
92(INT1300),
plan

Hirtshals Havn
Tilføj duc d’albe og kaj som vist på
udsnittet af planen.
Insert dolphin and quay as shown on
the extract of the plan.

Pos. WGS-84
57E35,64'N 9E58,62'E,

 Notkaj / Sildekaj

(7-294/99)

41
107(INT1383),
106(INT1382)

Langerak
Udtag / Delete Vester Hassing

Iso.WG.2s. 13 m
Bibehold båken / Retain the beacon

Udtag / Delete Christianshåb
Iso.WG.2s. 13 m

Bibehold båken / Retain the beacon

Pos. WGS-84
57E02,47'N 10E07,66'E,

57E03,79'N 10E04,02'E,

(7-292/99)
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42
110

Nagentoft Grund S
Tilføj / Insert Målestation         

Pos. WGS-84
56E39,87'N 9E58,47'E

(7-291/99)

43
128(INT1379),
102(INT1302),
100

Sejerø SW
Udtag / Delete Afm.         ca. 55E51,3’N 11E05,0’E

(7-290/99) 

44
196

Femer Bælt
Udtag mellem 1)-4)
og “Forbudt område 1.5-30.9”
Delete joining 1)-4)
and “Forbudt område 1.5-30.9”

1) ca.  54E30,4’N 11E13,9’E
2) ca.  54E31,5’N 11E13,9’E
3) ca.  54E31,2’N 11E15,4’E
4) ca.  54E30,4’N 11E14,0’E

(7-285/99)
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Havnelodserne

Den danske Havnelods

Side 201 - HIRTSHALS
Under afsnittet "Dybder" tilføjes:
Advarsel. En ca. 20 m lang strækning af
dækmolens inderside umiddelbart S. for
molehovedet (Fl.G.3s) er skredet 27 m
ud i retning 114E. Udskridningen har
reduceret dybden i det berørte område til
4,5 m.

Side 202 (plan, Søkortrettelser 2/97)
På 56E36,96'N 9E57,40'E, tæt E. for
dækmolen tilføjes dybden 4,5 m.

(7-293/99)

Tilføj duc d’albe og kajanlæg ved Silde-
kaj / Notkaj som vist på udsnittet af pla-
nen side 1. (7-294/99)

Side 268 - KOLDING  
I afsnittet "Største skibe" rettes " 7,0 m"
til: max 6,8 m ved middelvandstand.

Side 444 - SKARØ
Afsnittet "Havnen" udgår og erstattes af:
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 brohove-
det, når vindforholdene tillader det.

Afsnittet "Kabel" udgår og erstattes af:
Kabler. Ca. 60 m W. for havnen går et
kabel til Lehnskov Pynt; kabelbåker med
fyr på begge kyster. E. for havnen findes
et kabelfelt, der er afmærket med kabel-
båker.

Havnelodsen Lillebælt og
Farvandet syd for Fyn

Side 94 - KOLDING  
I afsnittet "Største skibe" rettes "7,0 m"
til: max 6,8 m ved middelvandstand.

Side 142 - SKARØ
Afsnittet "Havnen" udgår og erstattes af:
Havnen
der består af et brohoved med færgeleje
og et ca. 100 m langt og 45 m bredt lyst-
bådebassin, tilhører Svendborg kommu-
ne. Der kan fortøjes ved brohovedet, når
vindforholdene tillader det.

Side 143
Afsnittet "Kabel" udgår og erstattes af:
Kabler
Ca. 60 m W. for havnen går et kabel til
Lehnskov Pynt; kabelbåker med fyr på
begge kyster. E. for havnen findes et
kabelfelt, der er afmærket med kabelbå-
ker.
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