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Fyringssæsonens først flisskib ankommer i næste uge 

Helsingør Havn ser frem til at modtage fyringssæsonens først fragtskib lastet med træflis til 

Helsingør Kraftvarmeværk. Skibet fragter 2.100 tons træflis fra Tyskland, og lægger til Kongekajen 

mandag den 4. oktober om eftermiddagen eller tirsdag morgen den 5. oktober. Ankomsttidspunktet 

afhænger af vejret. Det forventes, at fragtskibet forlader Helsingør sidst på dagen onsdag den 6. 

oktober.  

Fragtskibet er det første ud af i alt 16 planlagte skibe, der skal fragte træflis fra Tyskland og de 

baltiske lande til Helsingør Havn, hvorefter træflisen bliver transporteret videre til Helsingør 

Kraftvarmeværk. Skibene vil blive tilkoblet kajens el-net, i det omfang det er muligt. 

Planen er, at der skal fragtes i alt 33.000 tons træflis via Helsingør Havn til Helsingør 

Kraftvarmeværk fra uge 40 til og med uge 13 i det nye år. I gennemsnit vil der i perioden anløbe to 

til tre fragtskibe om måneden. Der vil ikke anløbe skibe med flis i efterårsferiens uge 42 og heller 

ikke i juleferien. 

 

Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør Havn, udtaler bl.a.: 

 

”I Helsingør Havn er vi stolte af, at kunne bidrage til den grønne omstilling ved at modtage 

fragtskibe med træflis til Helsingør Kraftvarmeværk. Træflisen er med til at reducere CO2 aftrykket 

fra kraftvarmeværker. Endvidere har transporten til havs et mindre CO2 aftryk, og så har den også 

den gavnlige effekt, at lastbilerne skal køre betydeligt færre kilometer på de Nordsjællandske veje. 

Det er godt for hele Nordsjælland og miljøet.” 

”Bestyrelsen for Helsingør Selvstyre Havn har besluttet at udvide forsøgsordningen med losning af 

flis på Kongekajen til også at omfatte fyringssæson 2021-2022. De erfaringer, der bliver gjort med 

losningerne og håndteringen af godset vil blive sammenfattet i en evaluering, der skal danne 

grundlag for, om der fremover skal losses flis i Helsingør Havn. Vi har løbende foretaget 

miljømålinger på operationerne og vil også denne vinter indsamle relevante miljødata. Vi synes 

selv, vi er kommet godt i gang med at benytte havnen i en bæredygtig erhvervsretning, samtidig 

med at vi tager hensyn til havnens mange kulturinteressenter og gæster”. 
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