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Havnechefens klumme  
 
”Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted.  
Meget klogere står vi tilbage og kunne næsten ikke følge med”.  
 
En lidt fri og lettere omskrevet fortolkning af C.V Jørgensens gamle sang. Der i mine 
øre stadigvæk holder. Det kan være overordentligt vanskeligt at navigere i noget så 
usikkert og farligt som en pandemi. Men set i bakspejlet synes jeg, vi er kommet godt 
igennem vores første og forhåbentlig sidste Corona-sommer. 
 
Sommeren har jo ikke været som den plejer, men havnen er kommet godt ud på den 
anden side. Faktisk er vi på besøgssiden næsten på omgangshøjde med sidste år. 
Coronaen har haft mange forskellige konsekvenser. Havnekontoret har været mindre 
bemandet for at sikre, at personalets sikkerhed og helbred ikke blev kompromitteret. 
Det har afstedkommet nogle få forsinkelser og det beklager jeg, men vi har handlet 
efter bedst brug af de ressourcer, vi har haft til rådighed. 
 
Det har også betydet, at nogle af de projekter som vi har skrevet til jer, vi ville 
påbegynde, er blevet udskudt. Vi har ikke nået at lave en legeplads til vores mange 
besøgende børn, men bare rolig – den står øverst på arbejdslisten til næste år. 
I samme forbindelse har I nok også lagt mærke til, at hoppepuden heller ikke har 
været oppe. Den blev lige som legepladsen Corona-ramt, da vi ikke havde 
mandskabsressourcer til at overholde de skærpede Corona-rengøringskrav. 
 
Et andet forhold, der har været kilde til irritation for nogle af jer, er de nye 
parkeringsregler i Nordhavnen. Det er i den forbindelse meget vigtigt at huske, at 
Corona-sommeren har bevirket, at der har været usædvanligt mange biler i Helsingør, 
og at det har presset parkeringsforholdene en ekstra tand. Overordnet set mener vi, 
at parkeringsreglerne har været til gavn for havnen. Uden kravet om parkering i de 
markerede parkeringsbåse, havde parkeringssituationen været totalt kaos. 
 
Men på den anden side så er det også en omfattende ændring af, hvordan det hidtil 
har været at være bruger i havnen, og det anderkender vi naturligvis. Derfor vil vi 
gerne i dialog med jer om, hvor I ser problemerne med de nye regler. Vi vil uden 
skelnen vurdere alle forslag til løsninger og give svar på, om de er lovlige, 
administrerbare, praktiske og gennemførlige. Vi beder jer blot om at huske, at der er 
så mange biler i byen, at det ikke er en mulighed at lade være med at regulere på 
området – med eller uden Corona. 
 
Vi går et travlt efterår i møde. På Søndre Mole skal det nye vaskeområde etableres 
med et system, der renser overfladevandet fra bådafvaskningen. Det er et forholdsvist 
omfattende projekt og vil medføre, at dele af molen afspærres i perioder. Arbejdet er 
planlagt, så det er færdigt før I skal til at have jeres både på land. Vi gør alt for at 
begrænse generne, og håber på jeres forståelse og samarbejde. 
 



Tak for jeres tålmodighed og samarbejde i det daglige. Jeg håber, I kommer 
helskindet igennem denne svære tid, og at I lever med de noget specielle forhold, som 
det har medført for os alle. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Schrøder 
Havnechef 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
Giv naboen nattero: Vær omhyggelig med faldene 
 
Bankende fald kan holde din nabo vågen 
Husk at være omhyggelig når du binder dine fald, så de ikke klaprer, når det blæser.  
Et bankende fald kan holde adskillige sejlere vågne i båden på en stille sommernat. 
 
 
Giv plads til gæstesejlerne 
 
Ny praksis for skiltene: De skal altid stå på grøn, medmindre I er på dagstur 
For at gøre det lettere for vores gæstesejlere at finde en plads i havnen, indfører vi nu 
en ny praksis. Skiltene skal fra nu af i dagligdagen altid stå på grøn. Kun når man er 
ude og sejle dagstur, vender man skiltene på rød. Er man på tur med overnatning, 
skriver man dato for hjemkost på, som man plejer.  
 
Hvornår kan der bookes vinteroptagning? 
 
Etableringen af vaskepladsen kommer til at styre bookingkalenderen 
Der skal udføres gravearbejder til vaskeområdet lige ved optagerampen, og det 
betyder, at der i nogle perioder ikke kan tages både op. Licitationen på vaskeområdet 
er i denne uge, og når entreprenøren er fundet, bliver der udarbejdet en tidsplan. Når 
vi kender den, vil vi åbne for bookinger. 
 
Vi kan derfor ikke oplyse den præcise dato for åbning af bookingkalenderen endnu. 
Når kalenderen åbnes, vil vi derfor i stedet sende jer alle en mail. 
 
Vi forventer fortsat, at bådoptagningen vil starte d. 1. oktober. Der vil dog være nogle 
perioder i optagningsperioden, hvor vi ikke kan arbejde pga. entreprenørens arbejder. 
Disse korte perioder vil være spærret i kalenderen og kan således ikke bookes. 
 
Foreningen Kattekøbing og kattene på Nordhavnen 
 
Kattekøbing må gerne fodre katte  
Foreningen Kattekøbing kommer regelmæssigt i Nordhavnen for at fodre vilde katte, 
nærmere bestemt bag Strandjagtforeningens og Fritidsfiskernes huse, der ligger ud 
mod Kronborgvej. Det har Helsingør Havne givet tilladelse indtil udgangen af 2020, 
hvor Kattekøbing har fået bygget et nyt og større katteherberg færdigt. Havnens vilde 
katte skal, når herberget er færdigt, indfanges og flyttes til katteherberget. 
 
Derfor skal Helsingør Havne bede alle brugere af havens arealer om at tage hensyn til 
folkene fra foreningen Kattekøbing, og give dem plads og ro til at fodre og passe på 
områdets vilde katte. 
 



Vil du adoptere en af kattene? 
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 katteherberg, hvor de katte fra 
Nordhavnen, der ikke får en ny ejer, skal bo.  
 
Få en snak med havnechefen, når vi åbner helt igen  
 
’Book en havnechef’ starter igen, når nedlukningen er helt forbi  
Indtil da må man nøjes med mail eller telefon .  
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Status på drift og vedligehold 
 
3 tons kranen er repareret 
Et uheld med en båd ødelagde desværre havnens 3 tons kran. Reparationen er nu 
udført, og kranen kan bruges igen. 
 
Så skal der males 
Vi går i gang med at male træværket på vores hegn og småbygninger i den 
kommende tid. Farven bliver den velkendte ’havnerøde’ farve, som I kender. 
 
Arbejder på broerne 
Brædder er udskiftet og der er opsat håndtag og trapper til dem, der stod på listen. 
 
Benzinskur renoveres 
Benzinskuret får en ordentlig overhaling. 
 
Vi har fået nye bådstativer 
I alt har vi indkøbet 12 nye bådstativer, som nu er samlet og klar til brug. 
 
Bådoptagning 
Både kan i den kommende periode tages op til reparation, men pga. gravearbejdet til 
vaskeområdet vil der være et par uger, hvor vi ikke kan bruge optagerampen. Kontakt 
som altid havnekontoret, hvis din båd skal op til reparation. 
 
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 
 
 
Parkeringssituationen på Nordhavnen 
 
Vi er helt enige – der har virkelig været kamp om pladsen denne sommer! 
Denne sommer, hvor langt de fleste danskere er blevet hjemme i Danmark, har skabt 
et helt ekstremt pres på de steder, hvor man kan opleve noget, når man holder ferie 
herhjemme: Museer, parker, de hyggelige byer, aktivitetssteder, strande – og sidst 
men ikke mindst – havnene. 



 
Når så mange mennesker vil de samme steder hen, og når hovedparten af dem 
ankommer i bil, så går det galt på parkeringspladserne. Ingen parkeringsplads er 
nemlig skabt til at kunne håndtere det parkeringspres, der opstår på en varm 
sommerdag under Corona-krisen. Heller ikke vores parkeringspladser på Nordhavnen. 
 
Vi har fået masser af bud på, hvordan I synes problemerne burde løses 
På Helsingør Nordhavn oplevede mange af jer bådejere, at alle parkeringspladser var 
fyldt, når I ankom til havnen og ville ud og sejle. Dette har givet anledning til megen 
utilfredshed, og nogle har givet deres bud på løsning af problemet, som de så det:  
 

- Kun bådejerne burde have lov at parkere på Nordhavnen. 
- Nogle dele af parkeringspladserne burde være forbeholdt bådejerne. 
- Bådejerne burde have en særlig tilladelse, der giver dem lov at parkere uden 

for parkeringsbåsene. 
- Bådejere burde have lov at parkere ved deres båd, når de arbejder på den. 
- Turister og besøgende til Madværftet burde kun måtte parkere på Kronborgs 

parkeringsplads. 
- Bådejerne kunne parkere på havnens grusplads bag hegnet ved Kronborgvej. 
- Der burde være særlige pladser for trailerkunder. 
- Der burde reserveres særlige parkeringspladser til havnens foreninger. 
- Det burde være forbudt for Kronborg Strandby’s beboere at parkere på havnen. 

 
Havnens brugere er en meget blandet skare 
Helsingør Havne sætter pris på de mange henvendelser vi har fået fra jer om 
parkeringsproblematikken, for det giver os et billede af, hvor I bådejere oplever 
problemer, og det hjælper os med at finde frem til de rette løsninger.  
 
De mange forskellige løsningsforslag, I har sendt, er vældig interessante for os. Vi 
kigger efter ideer, der er lovlige, administrerbare, praktisk gennemførlige og som har 
øje for, at havnens brugere jo ikke alene er jer bådejere (selv om I sør’me er en 
virkelig vigtig brugergruppe ), men også omfatter de mange andre brugergrupper på 
havnen. 
 
Der skal jo også tænkes på dem, der arbejder på havnen, er medlemmer i foreninger 
som ikke er sejlklubber, kunderne i havnens forretninger og Øresundsakvariet samt 
alle dem, der kommer for at opleve havnestemningen og hygge sig på havnen. Alle 
disse brugergrupper er også vigtige, for kun når de alle er der, opstår det liv på 
havnen, som vi alle sammen elsker.  
 
Helsingør Havne arbejder nu på en samlet parkeringsplan for hele havnen 
Vi arbejder nu på et udkast til en samlet parkeringsplan for hele havnen, hvor vi vil 
skabe så mange parkeringspladser, som overhovedet muligt. Vi vil også skabe flere 
parkeringsmuligheder for trailerkunderne. 
 
Ved brugerudvalgsmødet har vi det første udkast til planen med, som vi vil diskutere 
med brugerrepræsentanterne, som efter mødet kan tage udkastet med retur i deres 
respektive bagland og få jeres kommentarer. Når en endelig plan er klar, vil vi strege 
op, så der er så mange parkeringspladser som muligt – helst inden næste års sæson 
starter.  
 
Læs mere om brugerudvalgsmødet herunder. 
 
 
Brugerudvalgsmøde om Nordhavnen d. 17. september 
 
Snak med din brugerrepræsentant, hvis du har et emne, du gerne vil have 
drøftet ved mødet 
Forårets brugerudvalgsmøde blev desværre aflyst pga. Corona-situationen, men nu er 
situationen så meget under kontrol, at vi finder det forsvarligt at holde efterårsmødet.  



 
Det er kun repræsentanterne for de forskellige brugergrupper, der kan deltage i 
brugerudvalgsmødet, men du kan give input ved at kontakte din repræsentant og 
bede vedkommende om at bringe dine problemstillinger eller ønsker op ved mødet. 
 
Oversigt over repræsentanterne i Nordhavnens brugerudvalg:  
Erhvervsskibene  Jens Hartmann 
Strandjagtforeningen  Heidi Holstfeldt 
Helsingør Sejlklub  Kasper Wedersøe 
Helsingør Motorbådsklub  Per Andersen 
Nordhavnens virksomheder John Sørensen 
Fiskelauget   Rene Jørgensen 
Dansk Søredning  Per Bækgaard 
Dykkerklubben Aquanaut  Kim Schroeder 
Kajakklubben Krogen  Steen Agerskov Sørensen 
Bæredygtigt Kystfiskeri  Søren Jacobsen 
Kronborg Badelaug  Frank Thomsen 
Ålsgårde Søspejdere  Inga Strodl 
Øresundsakvariet  Jens Peder Jeppesen 
Ikke havnerelaterede anvendelser Peter Secher 
 
Du kan finde repræsentanternes kontaktinfo samt referater fra de seneste møder her 
https://www.helsingor-havne.dk/lystsejlere/har-plads-paa-havnen/brugerudvalg-og-
referater/  
 
Selve dagsordenen ligger ikke fast endnu, men fra havnens side vil vi bl.a. bringe 
følgende emner op til drøftelse i brugerudvalget: 
 

- Parkering 
- Autocamperplads 
- Vaskeplads 
- Byggepladser (kajakklubbens klubhus + vaskeplads) 
- Lokalplan 
- Corona-udskudte arbejder 
- Anlægsbruget 2021 

 
 
Udviklingsplan for Jarlens Grund 
 
Vi må vente lidt endnu med at gå i gang… 
Jarlens Grunds skal have en udviklingsplan i stil med den, der blev udarbejdet for 
Langebro. Vi skal finde ud af, hvordan området skal være og bruges i fremtiden, og 
der skal laves et ordensreglement for området.  
 
Et vigtigt led i dette arbejde er borgermøder. Desværre er det endnu ikke fornuftigt at 
indkalde til borgermøder i forhold til Corona-situationen. Derfor må vi fortsat vente 
med at igangsætte processen. 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
 
Brugerudvalgsmøde, d. 17. september kl. 17-19: 
Mødet er kun for de forskellige brugergruppers repræsentanter, men kig på listen over 
repræsentanter og giv dem input med til, hvad de skal bringe op ved mødet. 
 
 



 
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 
 
Åbningstider: 
Indtil d. 31. august: alle hverdage kl. 8.00-15.00  
(torsdage til kl. 17) 
 
Fra 1. september: kl. 9.00-13.00  
(onsdage lukket) 
 
Husk at vi har lukket lørdag, søndag og helligdage. 
 
 
Havnevagten 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
Indtil d. 31. august: alle ugens dage kl. 6.00-18.00  
 
Fra 1. september til 1. november: alle ugens dage kl. 6.00-16.00  
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Har du kommentarer efter at have læst nyhedsbrevet? 
 
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen 
 
Du fanger mig på e-mail: lej02@helsingor.dk  


