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Kort / Chart

Rettelse nr. / Correction No

92 (INT 1300)
112 (INT 1380)
118
131 (INT 1331)
132 (INT 1332)

28
29
30
33
31

Kort / Chart
133 (INT 133)
134 (INT 1334)
S 103

Rettelse nr. / Correction No
33
32, 33
34

Rettelse nr. / Correction No.
Kort / Chart

28
92 (INT 1300),
plan

Hirtshals
Udtag dybde
Delete depth

29
112 (INT 1380)

Ebeltoft Vig
Udtag / Delete

4,5 m

Kapsejladsområde
1.4.-15.11.

ca. 57º35,96¢N 9º57,40¢E
(Søkortrettelser 24/138 1999)

56º12,7¢N 10º38,3¢E
(6/242 2002)

30
118

Frederikssund S
Udtag (1.4. – 15.11.) ved
kapsejladsmærkerne på 1) –3)
Delete (1.4. – 15.11.) at the racing
marks in 1) – 3)

1) 55º49,835¢N 12º03,287¢E
2) 55º49,465¢N 12º02,727¢E
3) 55º48,585¢N 12º03,528¢E
(6/240 2002)

31
132 (INT 1332)

Køge Sønakke W
Tilføj dybder/ Insert depths
3,2 m
1,2 m
og ret kurveforløbet som vist på medfølgende udsnit af kortet. Se side 7.
and amend the contours as shown on
the enclosed extract of the chart. See
page 7.

55º24,31¢N 12º19,96¢E
55º24,20¢N 12º20,46¢E

(KMS 5. februar 2002)

2
32
134 (INT 1334)

Trekroner W
Udtag / Delete

Y

55º42,235¢N 12º36,571¢E
55º42,233¢N 12º36,522¢E
(6/230 2002)

33
134 (INT 1334)
133 (INT 1333)
131 (INT 1331)

Kronløbet
Udtag / Delete

Iso.R.4s 23m
Iso.R.2s 14m

55º42,08¢N 12º35,80¢E
55º42,19¢N 12º36,04¢E

Tilføj / Insert
Iso.WG.4s 23m 11/ 8M
Fyrvinkler / Sectors at light
W 231º- 233,8º
G 228,8º - 231º

55º42,210¢N 12º36,049¢E

Iso.WR.4s 23m 11/ 8M
Fyrvinkler / Sectors at light
W 228,2º - 231º
R 231º - 233,2º

55º42,166¢N 12º36,045¢E

Se medfølgende udsnit af kort 133
See enclosed extract of chart 133
Ny udgave af kort 134 udgives medio
marts 2002.
New edition of chart 134 will be
published mid March 2002.
34
S 103

(6/229 2002)

Horns Rev og Slugen
Tilføj / Insert

Fl(5)Y.20s Y
Målestation

55º29,71¢N 7º49,45¢E
55º29,04¢N 7º52,09¢E
55º29,42¢N 7º59,91¢E
55º30,16¢N 8º03,36¢E
(Søkortrettelser 4/14 2002)
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Udgivelse af standard søkort
I modsætning til tidligere, hvor samtlige søkort over de danske farvande blev udgivet i
ajourført stand hvert forår, vil søkortene fremover kun blive nyudgivet efter behov. Med
dette menes, at ajourførte kort først udgives, når mængden af rettelser til et kort
nødvendiggør dette, eller når kortet er ved at være udsolgt. Udgivelse af søkortene over de
grønlandske og færøske farvande følger de samme retningslinier.
Kortene udgives for størstepartens vedkommende som det der benævnes "ajourførte
optryk". Ved udgivelse af et "ajourført optryk" annulleres tidligere tryk med samme
udgave nr. ikke, da man løbende har kunnet opdatere via "Søkortrettelser". Det anbefales
dog, at man af hensyn til det løbende rettelsesarbejde anskaffer sig det "ajourførte optryk".
Såfremt rettelserne til et kort er så omfattende, at det ikke er muligt / forsvarligt at opdatere
kortet via "Søkortrettelser", udgives en "ny udgave" af kortet. Ved udgivelsen af en "ny
udgave" annulleres tidligere udgave af kortet.
Oplysning om udgivelse af "ajourførte optryk", "nye udgaver" eller evt. nye kort bringes i
"Søkortrettelser", som følger:
Ajourførte optryk
5-6 uger før forventet udgivelse af et ajourført optryk varsles dette i "Søkortrettelser"
Når kortet er klar til salg offentliggøres dette i "Søkortrettelser"
Ny udgave
2-3 måneder før forventet udgivelse af en ny udgave varsles dette i "Søkortrettelser"
med oplysning om, at tidligere udgave af kortet vil blive annulleret.
Når kortet er klar til salg, offentliggøres dette i "Søkortrettelser" med oplysning om, at
tidligere udgave af kortet er annulleret.
Nyt kort
Et nyt kort kan supplere den eksisterende kortsamling men eventuelt også erstatte
eksisterende kort.
Varsles i "Søkortrettelser" 2-3 måneder før forventet udgivelse med oplysning om,
hvilket / hvilke eksisterende kort det nye kort eventuelt erstatter.
Når kortet er klar til salg, offentliggøres dette i "Søkortrettelser" med oplysning om,
hvilket / hvilke kort der eventuelt er udgået.
Til og med dette nr. af Søkortrettelser er der varslet følgende udgivelser:
Nye udgaver:
Medio marts 2002: Kort: 60, 134, 154 og 158 (se Søkortrettelser 50-2001) og kort 188 (se
Søkortrettelser 3-2002)
Medio april 2002: Kort 171 (se Søkortrettelser 5-2002)
Nyt kort:
Medio marts 2002: Kort 123 (se Søkortrettelser 50- 2001)
Ajourførte optryk:
Primo april 2002: Kort 93, 103, 117 og 127 (se næste side)
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Der tages forbehold for ændringer til de i Søkortrettelser varslede udgivelser, da nye
informationer / rettelser kan medføre at trykning af et kort udsættes eller at andre kort må
trykkes tidligere end beregnet. Man må derfor løbende følge med i de informationer der
bringes i Søkortrettelser.

UDGIVELSER / PUBLICATIONS
Ajourførte optryk udkommer / Updated reprints to be published:
Følgende ajourførte optryk forventes udgivet primo april 2002 :
Following updated reprints are expected to be published in the beginning of April 2002.
Kort / Chart : 93, 103, 117 og 127

Havnelodserne
Den danske Havnelods,
Erhvervshavne – 2002
Side 410 – Skive

Side 506 – Ærøskøbing Havn

Erstat afsnittet Båker med :
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.

Besejling
Efter ”25 m bred.”tilføjes :
Opmærksomheden henledes på, at
større skibe ikke kan benytte
Ærøskøbing Havn båke- og ledefyrlinie
i den del af Møllegab, der ligger mellem
Bjergene og Dejrø, idet det på grund af
landgrunden W for Dejrø er nødvendigt
at følge løbets krumning. Se i øvrigt
plan i kort 152 samt Særlige
bestemmelser.

Erstat afsnittet Fyr med :
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.
Afsnittet Havnekontor erstattest af:
Havnekontor
Telefon 95 52 14 88 (Skive Shipping)
Telefax 95 52 74 88
VHF kanal 16, 12 og 6
(KMS 6. februar 2002)

(KMS 6. februar 2002)

Havnelodsen Jyllands Vestkyst
og Limfjorden – 2001
Side 162 – Skive
Tilføj afsnittet Båker :
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.
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Erstat afsnittet Fyr med :
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.
Afsnittet Havnekontor erstattest af:
Havnekontor
Telefon 95 52 14 88 (Skive Shipping)
Telefax 95 52 74 88
VHF kanal 16, 12 og 6
(KMS 6. februar 2002)

Havnelodsen Lillebælt og
Farvandet syd for Fyn – 2002
Side 218 - Ærøskøbing
Efter ”25 m bred.”tilføjes :
Opmærksomheden henledes på, at
større skibe ikke kan benytte
Ærøskøbing Havn båke- og ledefyrlinie
i den del af Møllegab, der ligger mellem
Bjergene og Dejrø, idet det på grund af
landgrunden W for Dejrø er nødvendigt
at følge løbets krumning. Se i øvrigt
plan i kort 152 samt Særlige
bestemmelser.
(KMS 6. februar 2002)
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Søkortrettelser / Chart Corrections
på Internet
http://www.kms.dk
"Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort, de danske søsportskort samt "Den
danske Havnelods", de regionale havnelodser og " Waypoints i danske farvande". "Søkortrettelser" fås i abonnement og udsendes
desuden som bilag til Efterretninger for Søfarende (E.f.S.). Ved henvisninger til flere søkort i forskellig målestok nævnes kortet i
største skala først og rettelsen er beskrevet, som den bør udføres i dette kort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til
E.f.S. (nr.-løbenr./år) eller anden kilde. Abonnement på "Søkortrettelser" kan tegnes for et kalenderår ved henvendelse til: Kort &
Matrikelstyrelsen, Detailhandelskontoret, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Telefon: 35 87 50 50 lokal 5304, Telefax: 35 87
50 68. E- mail: kms@kms.dk. Pris for levering i 2002 kr. 88,- inkl. moms.
"Chart Corrections" contain the official corrections to the Danish, the Greenlandic and the Faeroese charts and the Danish small
craft chart series. "Chart Corrections" are only available as a subscription. Furthermore, they are annexed "Efterretninger for
Søfarende" (Danish N. t. M.). When referring to several charts of different scales, the largest scale chart is mentioned first, and
instructions for the correction of this chart are given. The figures in the brackets after the corrections refer to Danish N.t.M.
(No/serial No/year) or other source. For orders or enquiries about subscription please contact: Kort & Matrikelstyrelsen, Retail
Business Department, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Tel.: + 45 35 87 50 50, ext. 5304, Fax: + 45 35 87 50 68. E- mail:
kms@kms.dk. Price for subscription in 2002 DKK 88,- .
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