
 

 

  

Information om betaling af havneafgift mm på Hirsholm til 
de lokale havne/sejlklubber i nordøst Vendsyssel  
 
Naturstyrelsen ejer, som mange af jer ved, øgruppen Hirsholmene og 
derfor også havnen på Hirsholm. 
Efter rigtig mange år med en ansat øforvalter/havnefoged på øen 
overgik øernes drift i 2019 til at udgå fra fastlandet og med 
medarbejdere, som efter behov sejler til øen. Det har ført til en lidt 
turbulent tid, hvor vi i Naturstyrelsen har forsøgt at finde og afveje 
behov samt prøvet forskellige løsninger af. I den tid har vi ikke haft 
en løsning på betaling for anløb i havnen. Vi har nu fået nogle 
erfaringer, som vi kan bruge i driften og her følger lidt information 
til sejlerne. 
 
Havnemærkeordningen består uændret. Prisen blev i 2019 sat 
op til 300 kr. og det fastholder vi pt. Havnemærker kan bestilles af 
havne og sejlklubber i nordøst Vendsyssel, som så står for at 
distribuere dem videre. Hvis der bestilles for mange mærker kan de 
overskydende mærker refunderes sidst på sæsonen og pengene for 
de ubrugte mærker refunderes herefter.  
En båd med havnemærke skal have mærket siddende tydeligt/synligt 
på båden og mærket erstatter havnepenge i op til 2 dages ophold og 
til lige så mange besøg man ønsker det pågældende år – undtaget juli 
måned. Ønsker en båd med havnemærke at anløbe havnen i juli 
betales havnepenge efter de almindelige takster. 
 
Taksterne for havneafgift for lystbåde bliver i 2021 følgende: 
1 – 10 meter kr. 120,- 
10 – 15 meter kr. 150,- 
over 15 – meter kr. 200,- 
 
og for turbåde/kommercielle sejladser: kr. 500,-  
 
Havneafgiften betales via app´en Harba, når et fartøj anløber 
havnen. Betalingen er uafhængigt af overnatning i havnen - i 
modsætning til tidligere, hvor man kun betalte, hvis man 
overnattede. Betalingen gælder den pågældende dag, nat og følgende 
dag indtil kl. 16. App´en kan findes i App Store og Google Play. 
Første gang man bruger app´en opretter man sig og sin båd og 
tilknytter et betalingskort. Efterfølgende er det let via app´en at 
betale for overnatninger i de tilmeldte havne. I Hirsholm Havn bliver 
det ikke muligt at booke plads, så der skal først betales ved anløb.  
Bådene i havnen skal altid kunne dokumentere betalingen på deres 
smartphone. Kravet om betaling for anløb træder i kraft 1. juni 2021. 
 
I havnen er det muligt at ligge til ved den indre mole og ved nord 
molen. Ved den indre mole er mange pladser faste men de må 
benyttes hvis de har ”grønt skilt”. Læg ikke til på Seadogs plads eller 
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på pladser, hvor der er opsat skilt med ”reserveret”. Fortøj ikke i 
nødstigerne eller ved pladsen for ”af- og pålæsning”. Det er en lille 
havn, så hjælp hinanden med at finde plads. 
 
Der er stadig samme (minimale) service i havnen – der er toilet i den 
lille stenbygning oven for havnen, hvor der også er en hjertestarter. 
Toiletbygningen er lukket i de vintermåneder, hvor Seadog ikke 
sejler. Der er ingen brusebad, ingen drikkevand, ingen strøm, ingen 
latrinaffald eller farligt affald og en opfordring til at bringe sit affald 
med sig tilbage. Drikkevand kan i nødstilfælde købes af Seadog. 
Der må ikke fiskes med net/ruser i havnen eller havneindløbet. 
Der må ikke bades omkring molehovederne eller i havneindløbet. 
Der må ikke dykkes eller snorkles i havnen eller i havneindløbet 
undtagen i arbejdsmæssig sammenhæng, hvor det er aftalt med 
Naturstyrelsen. 
 
På øen er fyrtårnet åbent på dage hvor Seadog sejler. Kirken er åben 
i forbindelse med sommergudstjenester men man kan kigge ind i 
kirken fra våbenhuset på dage hvor Seadog sejler. Infohuset og 
lodsudkigget er åbent i hele sommerhalvåret. Husk at huse og haver 
er udlejet til private og at der ikke er offentlig adgang. 
 
Øerne er et videnskabeligt reservat og er først og fremmest et vigtigt 
yngle- og rasteområde for fugle. Det er vigtigt, at der overalt tages 
hensyn til ynglefuglene og den øvrige natur. Ophold og færdsel bør 
ske roligt og afdæmpet. 
 
Der er ingen ændringer i forhold til adgang idet 
reservatbestemmelserne er de samme. De vigtigste er: 

- Ingen husdyr på øerne 
- Kun grill i strandkanten og ingen teltning 
- Ingen jagt, nedsat sejlhastighed og ingen jetski, surfboards o. 

lign. inden for reservatgrænsen 
- Hele året er der ingen adgang og 50 meters afstandskrav til de 

ubeboede øer 
- Fra 1. april til ca. 1. august ingen adgang i de på øen 

afspærrede områder (sydøen, sydmolen m.m.) 
- Der må ikke flyves med drone over Hirsholmene 

 
Kontakter 
For havnenes køb af havnemærker og generelle spørgsmål om øen og 
havnen bedes mail til vsy@nst.dk anvendt. 
For daglig drift af øen kan skovarbejder Michael Olesen kontaktes på 
tlf. 21618333. 
Færgen Seadog v. Klaus Madsen www.seadog.dk tlf 29801438 
 
- I ønskes alle en god sejlsæson og nogle gode besøg på Hirsholm – 

mailto:vsy@nst.dk
http://www.seadog.dk/

