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Havnechefens klumme  
 
Hele verden er i skrivende stund på den anden ende. 
Der er ikke noget der tyder på, at Corona-krisen bliver nem at komme over. Alle ikke 
essentielle samfundsfunktioner er lukket ned og således også Helsingør Nordhavn.  
 
Erhvervslivet er presset maximalt, og vi vil gerne prøve at understøtte vores lokale 
leverandører så meget som muligt. Derfor påbegynder vi mandag den 30. marts 2020 
søsætningen af både. Aktiviteten bliver udført med største forsigtighed og med ekstra 
værnemidler. Intentionen er, at vi kan få åbnet op i bådrækkerne, så vognmanden 
også kan komme til at søsætte. På den måde vil vi prøve på at undgå at forsinke 
sejlsæsonen og samtidig give vores lokale leverandører en hjælpende hånd. 
 
Nedlukningen har gjort, at søsætningerne er blevet en smule forsinkede, men vi satser 
på, at vi kan nå at få indhentet det tabte. For at det kan lade sig gøre, vil jeg opfordre 
jer alle til at udvise hensyn og forståelse for denne højst usædvanlige situation, som vi 
befinder os i. 
 
Hvis vi hjælper hinanden på afstand, skal vi nok komme igennem på en fornuftig 
måde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Schrøder 
Havnechef 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
 
Lad være med at sætte strøm på jeres både om natten!  
 
En brand nu kan blive katastrofal 
Når havnen kører på nødberedskab under nedlukningen, er der kun havnevagten til at 
holde øje med både Nordhavnen og Helsingør Havn. Det betyder at du, hvis du sætter 
strøm til din båd, når du ikke selv er tilstede, skaber ekstra stor risiko for brand, nu 
hvor der kun er én medarbejder til at holde øje med begge havne. 
 



Derfor skal de bådejere, der fortsat bryder reglen om strøm på bådene, omgående 
holde op med det.  
 
Havnevagten må stadig hver morgen gå en runde for at hive stik ud og slukke for 
strømmen. Vi har i denne periode meget ringe mulighed for at redde en kritisk 
situation, hvis den skulle opstå, så vi må bede alle om at følge reglerne! 
 
 
 
Faktaboks:  
Derfor må der ikke være strøm på ubemandede både på Nordhavnen 
 
På Helsingør Nordhavn er det forbudt at have strøm på båden, når den står på 
land, hvis man ikke selv er på båden.  
 
Forbuddet skyldes risikoen for, at der pga. fejl på bådenes elektriske installationer 
kan udbryde brand, som lynhurtigt kan sprede sig til andre både. 
 

 
 
 
Søsætninger i en Corona-tid 
 
Nordhavnen begynder søsætningen mandag d. 30. marts 
Vi har fået mulighed for forsøgsvis at påbegynde søsætningerne mandag d. 30. marts, 
selv om resten af havnen og det meste af samfundet er lukket ned indtil d. 13. april. 
 
Det betyder, at: 
 

 Dem, der får aflyst en tid, fordi de skulle søsættes før d. 30. marts, skal 
ringe til havnevagten fra på mandag d. 30. marts. På mandag har havnevagten 
nemlig overblik over, hvornår det er muligt at gennemføre de aflyste 
søsætninger.  

 Hvis du har tid til søsætning fra d. 30. marts til d. 14. april skal du møde 
op til den tid, der er booket, da din båd vil blive sat i vandet som planlagt. 
Havnepersonalet iagttager ved søsætningen alle forhåndsregler for at undgå 
smittespredning, og vi beder bådejerne om at gøre det samme. Det betyder 
bl.a. at der ved søsætningerne skal holdes afstand, og at havnepersonalets 
anvisninger hele tiden skal følges. 

 Hvis du skal til at booke en tid til søsætning, gør du som du plejer og 
booker via hjemmesiden. Vi åbner for booking mandag d. 30. marts. De første 
ledige tider er i øjeblikket d. 14. april. Vi tager dog forbehold for evt. nye 
retningslinjer, som kommunen eller regeringen måtte komme med. 

 Hvis din båd står, så man kan komme til den, er du velkommen til 
bruge vognmanden i stedet for os. Selv om du afbooker os, vil vi ikke tage 
betaling for det – det gælder om at få bådene hurtigst muligt i vandet, så 
forsinkelsen minimeres. 
 

 
Få en snak med havnechefen, når Danmark åbner igen  
 
’Book en havnechef’ starter igen, når nedlukningen er forbi  
Indtil da må man nøjes med mail eller telefon .  
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
Status på drift og vedligehold 
 
De nye bagagevogne er kommet… 
Men vi kan først få dem ud på havnen, når vi har personale tilbage på havnekontoret 
igen. 
 
Vi har oplevet en del tyveri og hærværk i den seneste tid 
Der har bl.a. været tre tyverier fra byggepladserne på og ved havnen og hærværk på 
vores tank, hvorfra 300 l brændstof er stjålet eller løbet ud. Hvis I ser noget 
mistænkeligt, når I færdes på havnen, må I meget gerne melde det til politiet og give 
havnevagten et praj om, hvad I har set.  
 
Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer! 
Kontakt havnevagten på 25 31 10 80 hvis du opdager noget, der ikke er i orden på 
havnen. Så kan vi nemlig få det på vores ’To-do-liste’, så det bliver ordnet. 
 
 
________________________________________________________________ 

 
Sket siden sidst 
 
 
 
Giv en herreløs kat et nyt hjem 
 
Hjælp foreningen Kattekøbing 
På havnekontoret er vi ikke så glade for vilde katte. Problemet er nemlig, at katte kan 
komme ind de fleste steder, og det er ingen sag for en kat at ’flytte’ ind på en båd 
med det griseri, det nu en gang medfører. Desuden tiltrækker det rotter, når de vilde 
katte fodres. Ingen af delene er særligt hensigtsmæssigt på en lystbådehavn. 
 
Foreningen Kattekøbing holder øje med de vilde katte på Nordhavnen, og havnen har 
lavet en aftale med dem om, at de har lov at fodre kattene hen over vinteren og i det 
tidlige forår, og at foderskåle og vandskåle i den periode har lov at være på havnen. 
Det er dog fortsat meningen, at vi, når foråret slutter, skal have en vildkattefri havn.  
 
Kattekøbing spørger, om vi kan hjælpe dem med at finde et hjem til de sidste 
herreløse katte. Hvis du kunne være interesseret i at adoptere en kat, så kan du 
henvende dig til Kattekøbing på mailen kattehuset285@gmail.com eller på sms til tlf. 
26 12 91 19.  
 
Vil du gerne støtte foreningen, kan du læse mere om den på www.kattekøbing.dk. 
Foreningen søger bl.a. efter sponsorer til deres ”Katte-refugie”, hvor de katte fra 
Nordhavnen, der ikke får en ny ejer, skal bo.  
 
 
Udviklingsplanen for Jarlens Grund 
 
Vi må vente med at sætte borgerprocessen i gang  
Jarlens Grunds skal have en udviklingsplan. Derfor vil vi kigge nærmere på, hvordan 
området ser ud og fungerer i dag, og hvordan det skal være og bruges i fremtiden. Vi 
skal også have lavet et ordensreglement for området. 
 
 
Desværre sætter nedlukningen jo en stopper for, at vi kan komme i gang med 
borgerprocessen, men fra havnens side har vi allerede nået at snakke med en del 
interessenter om brug og udvikling området, og vi er klar til at holde et borgermøde, 
så snart det bliver muligt.  



 
Hvis du kender til nogen grupper eller foreninger, som bruger Jarlens Grund til faste 
aktiviteter, så send mig gerne en mail på lej02@helsingor.dk. Så kontakter jeg dem 
og bliver endnu klogere på området, inden vi mødes til borgermøde. 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
Øv! Alt er desværre nedlukket i den kommende periode.  
 
 
Vil du have annonceret et arrangement i nyhedsbrevet? 
Hvis din forretning eller forening står for arrangementer, som I gerne vil have annonceret her i 
nyhedsbrevet eller på havnens hjemmeside, så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på 
lej02@helsingor.dk.  
 
 
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer, der fylder mere end de arealer, 
man selv råder over. Kom ind og lad os drøfte dine ideer. 
 
 
________________________________________________________________ 

 
Åbningstider og kontaktinfo 
 
Havnekontoret  
Nordhavnsvej 13 
3000 Helsingør 
Denmark 
 
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 
 
Havnekontoret er på grund af regeringens retningslinjer lukket ned  
indtil d. 13. april. Havnevagten kan evt. kontaktes ved vigtige spørgsmål. 
 
 
Havnevagten 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
1. november til 15. april: Kl. 6.00-16.00. 
(I weekender dog kun kl. 6.30-12.30) 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Har du kommentarer efter at have læst nyhedsbrevet? 
 
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen 
 
Du fanger mig på e-mail: lej02@helsingor.dk  


