
Havnereglement for Fonden Norsminde Lystbådehavn. 
 
 

Havneområde.. 
 
Havnens område er begrænset af havneværker og ydermoler som vist på nedenstående plan. 
 
 
Sejladsregler.. 
 
For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede 
særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande (for tiden bekendtgørelse nr. 962 af 7. 
december 1992) dog med nedenstående tilføjelser. 
 

1. Den maksimale tilladte fart i havnen er 2 knob, dog styrefart. 
2. Indgående både viger for udgående. 
3. Ind- og udsejling gennem havneløbet skal foregå med størst mulig agtpågivenhed fra såvel 

jollesejlere, roere som kajakker, kanoer og andre fartøjer der bruger havnen. 
 

 
Ordensregler.. 
 

1. Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på havnearealer er 10 km. Parkering må ikke 
ske foran søsætningskajen, foran mastekranen, eller foran miljøstationen. 

2. Broerne må kun benyttes til fortøjning af lystbåde og kun efter den af bestyrelsen 
udarbejdede plan. Havnefogeden kontrollerer, at planen overholdes. 

3. Søsætningskaj og mastebro må kun bruges til kortvarige ophold i forbindelse med 
udrustning, tankning, tømning af toilettanke, optagning, søsætning og lignende, medens 
fortøjning ved almindeligt ophold i havnen ikke er tilladt. 

4. Alle både, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger min. 10 mm i 
diameter, der under alle forhold, holder båden inden for den anviste plads og 
agterfortøjningerne skal være krydsfortøjet. Der må ikke på pælene anvendes kæder eller 
beslag, som kan forvolde skade på bådene. Bådene skal ved fortøjning være udstyret med 2 
fendere på hver side. Evt. påbud fra havnefogeden skal følges. Havnefogeden har ret til at 
udskifte utilstrækkelige fortøjninger for bådejerens regning. 

5. Når båden ligger i havn, skal fald og lignende fastgøres, så de ikke klaprer mod masten. 
6. Både der ikke skønnes at være i sødygtig stand, eller som på grund af utilstrækkeligt tilsyn 

eller mangelfuld fortøjning, udgør en fare for broer og eller andre fartøjer, kan optages for 
ejerens regning. 

7. Bådejere er ansvarlige for eventuelle skader forvoldt på havneanlæg, andres person eller 
ejendom, hvorfor ansvarsforsikringer er obligatorisk for alle, der benytter havnen. 
Bådpladshaverne skal oplyse om forsikringsselskab og policenummer til havnens register. 
Andre der benytter havnen, skal fremvise dokumentation for gyldig ansvarsforsikring til 
bestyrelse eller havnefoged. 

8. Fiskeri af enhver art i havnen er forbudt. 



9. De på miljøstationen opstillede containere må kun benyttes til skibsaffald. Affaldsolie og 
oliefiltre skal afleveres i miljøstationen. Batterier, malingrester, dunke og lignende skal 
afleveres på den lokale containerplads og må ikke henstilles på miljøstationen/havnen. 

10. Søtoiletter må ikke benyttes i havnen. 
11. Udstyr og andet grej må ikke henligge på broer eller havneareal. 
12. Ved påfyldning af motorbrændstof må træffes alle forholdsregler til at sikre mod brand og 

forurening. Opbevaring  af motorbrændstof og smøreolier på havnens område må kun finde 
sted på miljøstationen og i overensstemmelse med brandmyndighedernes bestemmelser. 

13. Det er ikke tilladt at kaste sten på havnearealet. 
14. Når en pladshaver forlader sin plads for en weekendtur eller ferie, skal havnefogeden 

underrettes og skiltet vendes til grøn. 
15. Gæstende både henvises til at benytte de pladser, der anvises af havnefogeden. 
16. Der må ikke camperes på havnens arealer uden tilladelse fra havnefogeden. 
17. Badning i havnen er forbudt. 
18. Anvendelse af elektricitet fra havnens stikkontakter til opvarmning af både er ikke tilladt. 
19. Børn må ikke uden voksent opsyn sejle i gummibåde, joller og lignende i havnen. 
20. Hunde skal føres i snor på havneområdet. 
21. Støjende adfærd og unødvendig brug af motor er ikke tilladt. 
22. Langtidsparkering af bådtrailere, joller og biler skal ske på de af havnefogeden anviste 

pladser. 
23. Plads på land, uden for den kollektive ophaling, anvises af havnefogeden. 
24. Oprydning af affald så som malerbøtter, træstykker m.m. samt fjernelse af stativer og bukke 

skal være fuldført samme dag, som båden er sat i vandet. 
25. Bådens vinterplads skal være rømmet i tiden 15. maj til 1. oktober. 
26. Alle stativer og bukke skal være mærket med bådens navn. 
27. Anvendelse af grill i både og på broer er forbudt. 
28. Færdsel på stensætninger er forbudt. 
29. Overtrædelse af de i reglementet givne forskrifter straffes med bøde. Sager angående 

overtrædelse af reglementet behandles som politisager. Havnebestyrelsen er beføjet til at 
foreslå den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved at betale den af 
havnebestyrelsen fastsatte bøde. Såfremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist, 
overgår sagen til behandling ved politi og domstol. 

30. Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om 
trafikhavne m.v., er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 10. februar 1999 i 
overensstemmelse med § 3 i Bekg. Nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser, 
til ikrafttræden 1. marts 1999. 

 
 
Signaturforklaring.. 
 

1. Anduvning. Pas på grund og bundgarnspæle øst for de røde bøjer. 
2. Grønt fyr ved indsejling til havnen. F.G. 
3. Pas på strøm. MAX. 2 knob i havneområdet, dog styrefart. 
4. Gæstesejlere for enden af broerne og på grønne pladser. 
5. Klubhus. 
6. Havnefoged. 
7. Bad og toiletter. 
8. Olie, diesel og flaske- og affaldscontainere. 



9. Privat bolig. 
10. Legeplads og offentlige toiletter. 
11. Fiskehus. 
12. Jollehavn. Begrænset dybgang. 
13. Norsminde Gl. Kro. 
14. Bud til Århus. 
15. Postkasse og bus til Odder. 
16. Private broer. 
17. Ishus. 
18. Petanquebane. 
19. Offentligt toilet. 
20. Mastekran. (Max. 200 kg). 
21. Slæbested (Offentligt). 

 
 

 


