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NY Hirsholmene Ordning anno 2019 
Strandby d. 24. marts 2019 

 

I år kommer der delvis ændrede bestemmelse for anløb af Hirsholmene. 
De ændrede forhold skyldes dels, at Naturstyrelsen har vurderet, citat, ”at den tidligere pris 
var ude af trit med andre prisniveauer”, citat slut. De ændrede forhold skyldes ikke mindst, 
at der ikke mere vil være en havnefoged på øen. Den mangeårige havnefoged Jens 
Klingenberg fratrådte sin stilling i efteråret 2018. 
 
Læs grundigt de to skrivelser nedenfor, som bestyrelsen har modtaget i begyndelsen af 
marts måned i år fra Naturstyrelsen Vendsyssel. (Bemærk Skov- og naturstyrelsen har 
skiftet navn til ”Naturstyrelsen Vendsyssel”). 
 
Strandby Sejlklub 
Jørgen Lindberg 
Formand 
 
 

Modtaget d. 8. marts 2019 fra Naturstyrelsen Vendsyssel 
 
Havneordningen kan vi fortsætte som tidligere med den ændring at prisen bliver 300 kr./år. 
Vi har vurderet,  
at den tidligere pris var ude af trit med andre prisniveauer. 
For anløb til havnen kommer til at gælde, at der skal betales når man anløber og ikke som 
før først om aftenen, hvis man ville overnatte. Det betyder, at dagsbesøg bliver med 
betaling og dermed måske større grund for de lokale til at have havnemærke. 
Priserne for et (løbende) døgn bliver: 
0-10 meter kr. 120,- 
10-15 meter kr. 150,- 
15-20 meter kr. 200,- 
Vi overvejer en anden pris for både der sejler selskaber/betalende gæster i land. 
Der skal betales for overnatning via den app, der hedder Harba. App´en er gratis for 
brugerne. Her skal man oprette en profil og tilknytte et betalingskort og kan derefter meget 
let betale i mange havne i Danmark. 
Der bliver ikke mulighed for at booke en plads. 
Vi (og/eller nogle vi hyrer til det) vil engang imellem foretage kontrol af om bådene i 
havnen har betalt. Vi overvejer – især hvis folk ikke betaler – at få en kortstander med 
betaling og udskrift af klistermærke, der skal sættes synligt på båden. Men nu prøver vi 
med app´en først og ser hvordan det går. Vi hører meget gerne tilbage fra jer, hvis i 
vurderer, at jeres medlemmer ikke vil kunne betale via app/betalingskort fordi de f.eks. 
ikke har en smartphone. 
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Vi håber, at folk vil tage godt imod denne ordning og på bedste vis prøve at få det til at 
fungere for alle i havnen på trods af mangel på tilstedeværelse af en havnefoged. 
  
Vi overvejer at etablere videoovervågning af havneindsejlingen – både for at få en idé om 
brugen og også for at forebygge hærværk, brud på reservatbestemmelserne mm. i 
perioder uden bemanding af øen. Dette er ikke undersøgt til bunds eller besluttet endnu og 
hvis det besluttes vil vi selvfølgelig skilte det tydeligt og desuden give information om det til 
sejlklubberne og hvor vi øvrigt kan formidle det. 
  
Vi ønsker jer en rigtig god sejl-sæson med masser af besøg på den lille solskins-ø � 
  
Med venlig hilsen 
Helene Overby 
Skovfoged l Naturstyrelsen Vendsyssel 
Naturstyrelsen l Sct. Laurentiivej 148 l 9990 Skagen l Tlf. +45 72 54 30 00  
 
 
    

  

Havnemærkeordningen 2019 

Modtaget d. 10. marts 2019 fra Naturstyrelsen Vendsyssel 
 

Efter aftale mellem sejlklubberne i de lokale havne langs Vendsyssels østkyst og 
Læsø er det muligt for deres medlemmer at købe havnemærker. Havnemærker 
købes hos en af sejlklubberne. Et havnemærke skal placeres synligt på båden, og 
gælder som betaling for 2 på hinanden følgende overnatninger. Havnemærket 
gælder dog ikke i juli måned. 
  
Det er umiddelbart hvad jeg forholder mig til. Kun sejlere fra de omkringliggende havne på 
østkysten af Vendsyssel og på Læsø kan benytte ordningen. Havnene indkøber årets 
mærker én gang årligt og står for videresalget til medlemmerne. Hvis man har et 
havnemærke for det pågældende år på båden udgør det betalingen for alle besøg i 
Hirsholm Havn (maks. 2 nætter i træk) undtagen i juli måned, hvor der er normal betaling. 
  
For nye (og gamle) mærke-indløsere skal det måske lige nævnes at: 
-        det er ikke muligt at reservere bådplads (medmindre man har et lejemål på øen) –  
         hjælp hinanden med at gøre plads til bådene i havnen men læg aldrig til på Seadogs 
         plads. 
-        der er ikke drikkevand på øen og ingen steder at købe ind 
-        der er borde-bænkesæt på havnen, et offentligt toilet, et fugleudkig (Lodsudkigget)  
         og et infohus. Hjælp os med at holde det hele rent og pænt ved at rydde op efter jer  
         selv. 
-        på dage hvor Seadog sejler åbnes fyrtårnet, så man kan komme op og se udsigten 
-        husk at øerne er et fuglereservat – sæt jer ind i reglerne for hvor man må færdes og  
         tag altid mest muligt hensyn til fuglekolonierne. 
-        det er ikke tilladt at tage husdyr i land på øen – heller ikke en hund, der lige skal op 
         og tisse. 
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-        havnen eller øen som sådan er ikke et ”fest-sted” – man kommer her for at nyde  
         naturen og den særlige stemning. 
         Håber at jeg har ramt nogenlunde rigtigt i forhold til hvad i tænker. Sig gerne hvis jeg 
         har glemt noget.         
  
Som sagt er den nye pris for havnemærker 300 kr. 

 
Med venlig hilsen 
Helene Overby 
Skovfoged l Naturstyrelsen Vendsyssel 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Naturstyrelsen l Sct. Laurentiivej 148 l 9990 Skagen l Tlf. +45 72 54 30 00 l vsy@nst.dk l www.nst.dk 
 


