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Det hele startede i 1907 med, at 37 loka-
le fiskere tog initiativ til at skrive til Land-
brugsministeriet vedrørende hjælp til at 
få bygget en mole, som skulle fungere 
som havn. Molen skulle ligge parallelt 
med kysten, så bådene kunne ligge i læ 
i stedet for at skulle trækkes op på stran-
den. 

I 1911 blev den store bølgebryder etab-
leret 70 m fra kysten. Ministeriet for Of-
fentlige Arbejder bevilgede et tilskud på 
halvdelen af udgifterne. 

Allerede i 1918-20 blev det besluttet at 
bygge en tværmole, der forbandt molen 
og stranden. Dette gav anlægget mere 
karakter af en havn og Liseleje status 
som fiskerleje. Staten bevarede sin in-
teresse for Liseleje. Da anlægget i 1939 
skulle repareres skete det med støtte fra 
staten.

Gennem 20’erne havde fiskeriet stor be-
tydning for Liseleje og lejet var et vigtigt 

Bølgebryderen, den første havn

2 Havnen omkring 1940

1911
sted for tunfiskeriet. Der blev etableret et 
frysehus, hvor fiskene blev opbevaret, 
indtil de blev kørt til Tyskland med jern-
bane. Liseleje fortsatte med at fungere 
som fiskerleje indtil bådene blev større 
og mange flyttede til Hundested, hvor 
fangsten i stadig større grad blev afsat. 

I de følgende år blev Liseleje og Asser-
bo efterhånden centrum for et hastigt 
voksende sommerhusområde, hvor in-
teressen for fritidssejlads meldte sig og 
tankerne om en havn blev aktuelle igen. 
Landliggerne begyndte meget tidligt at 
bruge havneanlægget til fritidssejlads.  

På et borgermøde i Liseleje Borgerfor-
ening i 1976 var molen et punkt på dags-
ordenen. Den daværende borgmester 
oplyste, at kommunen stod for istand-
sættelsen af molen, hvilket tidligere do-
kumenter også viser, at de er forpligtet til. 

I dag vidner molen fortsat om det gamle 
havneanlæg.

Kolofon: ’Liseleje Havn - drømmen om en havn’ er udar-
bejdet for Liseleje Havn A.M.B.A. af arkitektfirmaet Hasløv 
& Kjærsgaard af Dan B. Hasløv og Karin Skaarup.

Havnen var et centralt sted for tunfiskeriet gennem især 1920’erne



3Maleri af havnen ca. 1950

Tegning af Liseleje Havn og kysten omkring 1923, 
hvor aktiviteten omkring havnen ses tydeligt

Matrikelkort fra vejviser udgivet af Turist- og Naturfredningsforeningen for 
Melby Sogn i 1923 - havnen er angivet på kortet
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I 2004 får Frederiksværk Byråd udarbej-
det en masterplan for Liseleje og Asser-
bo for at styrke udviklingen i området, 
også uden for sommersæsonen. Master-
planen indeholder bl.a. planer om bedre 
sammenhæng mellem byen og stranden 
og reetablering af havnen nordøst for Li-
seleje by, hvor den gamle havn efterhån-
den er nedslidt. Det beskrives, at det er et 
stort ønske fra en række lokale aktører, 
at der på sigt etableres en lystbådehavn 
i Liseleje. Anlæggelse af pontonbroer og 
høfder nævnes som eventuelle forløbe-
re for en egentlig lystbådehavn. Sanda-
realet vest for molen og en væsentlig 
del af sandarealet inden for molen kan 
bevares, så småbåde stadig kan oplæg-
ges på stranden. Havnen foreslås gravet 
ind i klit og strand, og den store p-plads 
bruges til vinteropbevaring af både. Ved 
havnen kan der bygges servicebygning-
er. Det nævnes, at etableringen af en 
lystbådehavn er et stort anlægsprojekt, 
der vil have betydning for strømforhol-
dene, byens infrastruktur, den øvrige 
strand, klitter mv. Idéen om atter at have 
en havn i Liseleje plantes dermed. 

Liseleje Strand- og Havnegruppe arbej-
dede herefter videre med kommunens 
idé om at skabe en ny havn.

Frederiksværk Kommune foreslår en havn i Liseleje

2004

Idéskitse af havnen fra 2004 udarbejdet af Frederiksværk Kommune 
i forbindelse med masterplanen



Andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A. 
blev stiftet på en generalforsamling den 
26. oktober 2007 og arbejder heref-
ter videre med planerne efter Liseleje 
Strand- og Havnegruppe. Andelshaver-
ne i selskabet består hovedsageligt af 
fastboende og sommerhusbeboere i om-
rådet. Andelsselskabet har kort tid efter 
stiftelsen ca. 350 betalende medlemmer.

Herefter begyndte arbejdet hen mod det 
første skitseprojekt af en kommende lyst-
bådehavn ledsaget af undersøgelser af 
en havns indvirken på omgivelserne.

Arbejdet blev i al væsentlighed baseret 
på Frederiksværk Kommunes skitsepro-
jekt fra 2004.

A.M.B.A. stiftes

2007
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Kysten set fra det sted, hvor ’den nye østlige havnemole’ skal placeres. De to 
bølgebrydere på billedet vil blive fjernet ved etablering af havnen, så kysten øst for 
Liseleje bringes tilbage til naturtilstanden. Foto: Hasløv & Kjærsgaard



Andelsselskabet var allerede klar med 
det første havneforslag i 2008 - nu i sam-
arbejde med Halsnæs Kommune, som 
blev skabt ved sammenlægningen af 
Frederiksværk og Hundested kommuner 
i 2007. Det bygger på de samme prin-
cipper som Frederiksværk Kommunes 
forslag fra 2004, men ikke med store ud-
gravninger i stranden og klitten.

En tidlig dialog med Miljøministeriet vi-
ste dog, at forslaget ikke kunne danne 
grundlag for en planlægningstilladelse, 
som var første skridt i forhold til at kom-
me videre med udviklingsprocessen. An-
delsselskabet fik trods forhistorien afslag 
på ansøgningen om en havn.

Skitseprojektet var placeret delvist på 
Natura 2000-området og stranden og 
greb derfor ind i den naturlige sandfyg-
ning og materialevandring langs kysten. 
Forslaget havde for stor påvirkning på 
klitdannelsen og de særlige naturtyper, 
som var del af udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området, så det var nød-
vendigt at bearbejde skitseprojektet på 
væsentlige punkter.

Det første skitseprojekt

2008
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Det første skitseprojekt for havnen udarbejet i 2008 - projektet kom til i samarbejde med 
Halsnæs Kommune og byggede på Frederiksværk Kommunes tidligere forslag.



I 2010-2013 blev der indledt et samarbej-
de med Hasløv & Kjærsgaard, Orbicon 
og DHI om et nyt forslag, som tog hensyn 
til de store naturinteresser. 

I forslaget er selve havnen i sin helhed 
placeret på søterritoriet, så strand og klit 
ikke berøres. Forslaget tager dermed 
højde for Natura 2000-området, som stø-
der op til projektområdet, samt andre be-
skyttelsesinteresser. Forslaget indpasser 
havneanlægget, så materialevandringen 
langs kysten fastholdes og den brede 
sandstrand opretholdes. Det er vigtigt at 
kystprocesserne og klitdannelse fortsat 
kan udspille sig her og de særlige na-
turtyper og det biologiske liv, der følger 
med, bevares.

Havnen anlægges således som en by-
pass-havn, så den griber mindst muligt 
ind i den naturlige sandtransport. Der 
vil blive gjort brug af sandflytning, hvor 
oprenset sand fra havneindsejlingen vil 
blive flyttet ind på stranden øst for hav-
nen og sandet dermed bringes tilbage i 
naturens spil.

Den nye havneplan

Havneforslaget fra 2013

Havneforslaget er dimensioneret til 180 
både af varierende størrelse, som sva-
rer til en kapacitet ved broer på ca. 620 
meter. Havnen skal fungere som hjem-
sted for lokale både, men også som et 
vigtigt støttepunkt for gæstesejlere langs 
kysten i sommermånederne. Forslaget 
rummer meget begrænset bebyggelse 
på havnen i form af toilet- og badefaci-
liteter, depotrum for havnens drift og et 
mindre fælleshus.

Fordi havnen er for lokalområdets bebo-
ere, er der ikke behov for store parke-
ringsarealer, og vinteropbevaring kan fin-
de sted på en af havnene inde i fjorden.

Den nye havneplan skaber en fornyet 
interesse om havnen - andelsselskabet 
har nu ca. 400 betalende medlemmer.

Læs mere om den nye havneplan på 
hjemmesiden www.liselejehavn.dk.

2010 - 2013
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Næste skridt for at komme videre med 
havneplanen var at ansøge om en plan-
lægningstilladelse, da planlægningstil-
ladelsen er nødvendig for at undersøge 
mulighederne for etablering af en havn 
i området i forhold til, hvordan projektet 
ville påvirke Natura 2000-området og an-
dre beskyttelsesinteresser. 

Efter det andet havneforslag var udarbej-
det i 2013 i samarbejde mellem A.M.B.A. 
og Halsnæs Kommune, blev der deref-
ter igen ansøgt om planlægningstilladel-

Planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen

2014
se, nu hos Erhvervsstyrelsen. Halsnæs 
Kommune ansøgte om planlægningstil-
ladelse baseret på det forarbejde Lisele-
je Havn A.M.B.A. havde udført. 

Planlægningstilladelse blev givet af Na-
turstyrelsen i marts 2014. Tilladelsen 
indebar ikke en godkendelse af planen, 
men gav grønt lys til, at planen kunne 
afprøves hos myndighederne. Forvent-
ningen hos andelshaverne, til at man nu 
kunne komme videre, var derfor stor.
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Naturstyrelsen gav planlægningstilladelse til Liseleje Havn i 2014
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Kysten ved Liseleje, der ligger tæt ved 
Hundested og Kikhavn mellem Karlsmin-
de og Gilleleje, blev udpeget som nati-
onal interessant kyst af Miljøministeriet 
allerede i 2004. Kysten beskrives som en 
retlinet udligningskyst med klitlandskab 
med særlig stor landskabelig og geomor-
fologisk værdi og af bevaringsværdig ka-
rakter. 

I 2013 ændrer stormen Bodil imidlertid 
kysten fra Hundested til Liseleje vold-
somt, herunder kysten ved Liseleje. 
Klitterne og klinten ved Liseleje rykkes 
tilbage og de eksisterende kystbeskyt-
telsesanlæg beskadiges eller nedbrydes 
helt. På hele kysten fra Hundested til 
Liseleje genoprettes og forstærkes den 
ødelagte kystbeskyttelse efterfølgen-
de, men selve kysten har på afgørende 
måde ændret karakter. 

Der foranstaltes derefter omfattende 
kystbeskyttelse, der grundlæggende æn-
drer den retlinede udligningskyst og der-
med grundlaget for Naturstyrelsens ’og 

2014

Den stærkt nedbrudte kyst ved Liseleje efter stormen i 2013. Flere huse i 
Liseleje var meget tæt på at falde i havet. Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Kysten ved Liseleje i 2015 efter kystbeskyttelsen ved Liseleje er blevet 
genoprettet. Foto: Hasløv & Kjærsgaard

dog alligevel nej’-holdning. Den kyst, der 
beskrives i forbindelse med udpegningen 
i 2004, er altså væk. 

Efter en besigtigelse af området foretaget 
af Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune 
i juni 2014, anbefaler Naturstyrelsen, at 
Halsnæs Kommune og Liseleje Havn 
A.M.B.A. ikke går videre med projektet, 
da det ikke kan forventes gennemført. 
Begrundelsen er, at projektet ses som 
værende i strid med nationale interes-
ser om bevaring af åbne og uforstyrrede 
kystlandskaber, jvf. Miljøministeriet 2004.

Uanset at grundlaget for beslutningen 
var fjernet efter stormen Bodil og den 
deraf efterfølgende markante kystbe-
skyttelse, lykkedes det ikke for Liseleje 
Havn A.M.B.A. at få en dialog med myn-
dighederne om, at der nu var opstået en 
ny situation, så projektet måske alligevel 
kunne komme videre. Der kom aldrig 
svar på forespørgslerne, selvom det blev 
lovet.

‘Bodil’, planlægningstilladelse og alligevel nej



Havnene i Halsnæs Kommune blev interviewet om udsigten til en 
havn i Liseleje - alle havne ser frem til samarbejdet.
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I 2017 fortsatte dialogen med Halsnæs 
Kommune om at komme videre. I den lo-
kale debat rejses der tvivl om, om der er 
behov for havnen uanset de mange an-
delshavere. I 2017 blev der derfor foreta-
get en interessentinddragelse, hvor Hun-
dested, Lynæs og Frederiksværk havne 
blev interviewet om dette. 

Havnechef Søren Brink fra Hundested 
Havn fortalte, at Liseleje Havn ikke vur-
deres at have en negativ indvirken på 
Hundested Havn, men tværtimod bidra-
ge positivt til Halsnæs som turistdesti-
nation for de mange gæstesejlere, de 
oplever især om sommeren. Hundested 
Havn vil også kunne fungere som ser-
vicehavn for Liseleje i forhold til bl.a. vin-
teropbevaring. 

Havnefoged Morten Frederiksen i Lynæs 
Havn fortalte, at der er interesse for hav-
nen i Lynæs, og at det er nemt at få nye 
brugere ind. Oplandet er relativt stort, da 
bådejerne både er lokale og fra resten 
af Nordsjælland og København. Den 
attraktive natur og landskaberne sam-
men med den rolige fjord tiltrækker folk. 
Havnen fungerer ikke som støttepunkt 
på ruten langs Nordsjælland på samme 
måde som Hundested Havn gør. Havnen 
er samlingspunkt for gæster på vand og 
land og indeholder forskellige aktiviteter. 
Det vurderes ikke, at Liseleje Havn har 

Konkurrence med kommunens andre havne?

2017
en negativ effekt på Lynæs Havn.

Havnefoged Kim Lyngbæk i Frederiks-
værk Havn fortalte, at der er nogle plad-
ser ledige i havnen, primært til småbåde. 
Havnen tilpasses løbende i forhold til 
efterspørgslen af pladser til større både. 
Bådejerne kommer både fra lokalområ-
det og fra københavnsområdet. 
Ligesom Lynæs Havn, ligger Frederiks-
værk Havn i den beskyttede fjord med 
roligt vand. Havnene i området kan no-
get forskelligt, hvor Frederiksværk Havn 
er en havn med fred og ro. Det er dog 
en udfordring for havnen med den mang-
lende sammenhæng med byen. Der er et 
ønske om, at der kommer mere fokus på 
havnene i turismesamarbejdet.
Det vurderes ikke, at Liseleje Havn vil 
have negativ indflydelse på havnen, men 
bekymringen er der. Havnene vil dog bli-
ve to forskellige typer havne og farvand, 
og sejlerne kunne godt bruge et støtte-
punkt mellem Hundested og Gilleleje. 
Havnen i Frederiksværk har plads nok til 
at kunne tilbyde vinteropbevaring til både 
fra Liseleje.

Ingen af havnene i Halsnæs Kommune 
vurderer således, at en havn i Liseleje 
vil have negativ indvirken på de andre 
havne. De ser frem til samarbejdet med 
Liseleje.

LYNÆS 
HAVN

FREDERIKSVÆRK 
HAVNHUNDESTED 

HAVN

LISELEJE 
HAVN
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I 2017 udarbejdes visualiseringer for at 
vise, hvordan havneanlægget tilpas-
ser sig kystlandskabet - om havnen vil 
skæmme kystlandskabet.

Visualiseringer tydeliggør, at anlægget 
ikke vil dominere kystlandskabet. Land-
skabets åbne karakter fastholdes.

Vil havnen skæmme kysten?

2017

Kysten med den nye Liseleje Havn set fra øst. De to høfder øst for 
havnen er fjernet.

EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD

Stranden og høfderne set fra øst i en afstand af ca. 60 meter. Den 
gamle havnemole ses i det fjerne.

HAVN



Kysten med den nye Liseleje Havn set fra vest. Det frie udsyn til kysten bevares.
Afstanden til Liseleje Havn er ca. 500 meter.
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EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD

HAVN

Kysten ud for Liseleje set fra vest mod øst. Tisvilde ses i horisonten.



Selvom projektområdet for havnen ligger 
på søterritoriet vil der skulle gives tilladel-
se i forhold til strandbeskyttelseslinjen for 
at projektet kan gennemføres.

Da Naturstyrelsen i 2014 stopper projek-
tet, anbefaler de også, at der ikke påbe-
gyndes ansøgning om dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen, da de vurderer, 
at projektet ikke kan gennemføres. 

Beslutningen blev taget uden viden om, 
at der i tre forskellige projekter i Lisele-
je var givet dispensationer fra strandbe-
skyttelseslinjen: 
1. Ved anlæggelsen af naturlegepladsen 
Havtyren
2. Ved anlæggelsen af den nye adgangs-
vej med handicapadgang til stranden
3. Ved anlæggelsen af de to nye høfder 
øst for det planlagte havneanlæg. 

Dispensationen for høfderne blev givet 
med det argument, at de lå udenfor på 

Strandbeskyttelseslinjen

2018

Området i Liseleje der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen
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søterritoriet - ligesom havnen vil komme 
til at gøre.

Staten åbner i 2018 op for, at kommu-
nerne kunne ansøge om ophævelse 
af strandbeskyttelseslinjen på bynære 
arealer i eller omkring havne. Det skul-
le imødekomme mange kystkommuners 
ønske om bedre sammenhæng mellem 
by og havn. 

Halsnæs Kommune indsendte ikke an-
søgning om ophævelse ved Liseleje, 
selvom en ansøgning var blevet udarbej-
det. 

Det tidligere store flertal for havnen i by-
rådet ændredes markant efter 2017 og 
i 2018 beslutter byrådet, at der ikke må 
arbejdes videre med Liseleje Havn.

HAVTYREN
ADGANGSVEJ

HØFDERNE

LISELEJE 
HAVN



Havneplanen nu og i fremtiden

2020
Det havneanlæg, vi ønsker at etablere, 
er af begrænset størrelse. Havneforsla-
get er dimensioneret for en kapacitet på 
ca. 180 både af varierende størrelse og 
med en max. dybgang på 1-2 m. Dette 
svarer til en kapacitet ved broer på ca. 
620 meter med en generel bådbredde på 
3,5 meter. Der vil desuden være mulig-
hed for oplægning af joller på stranden 
i havneområdet, som man har det i dag 
bag bølgebryderen.
 
Liseleje Havn skal være hjemsted for 
lokale både og et vigtigt støttepunkt 
for sejlertrafikken i sommermånederne 
langs kysten. Gæstetallene i Gilleleje og 
Hundested fortæller lidt om den intensive 
trafik, der er langs kysten primært i juli og 
august. For denne trafik vil en havn på 
den 20 sømil lange kyststrækning være 
et sikkerhedsmæssigt tilbud, som vil 
være attraktiv på grund af havnens tætte 
sammenhæng med natur, badestrande, 
Liseleje mv.

Havneplanen inkluderer en begrænset 
bebyggelse på havnen – primært med to-
ilet- og badefaciliteter, depotrum for hav-
nens drift samt en mindre fællesbygning.

Liseleje Havn A.M.B.A.’s arbejde viser, at 
det med havneforslaget er muligt at ind-
passe et havneanlæg, der både fasthol-
der den vigtige materialevandring langs 

kysten, og som opretholder en bred 
sandstrand med spillerum for de natur-
kræfter, som er så afgørende for kystpro-
cesser, klitdannelse, de særlige naturty-
per og det biologiske liv, der er knyttet til 
beskyttelsesinteresserne.

Der er et stort antal interessenter om-
kring havnen, som ikke kun indebærer 
bådejere, men også andre brugere. Der 
vil med havnen bl.a. også blive indtænkt 
bademuligheder for børn og voksne samt 
sauna, handicapadgang, mulighed for 
windsurfing, fiskeri fra molen mv. Stran-
den øst og vest for havnen vil også få en 
bedre kvalitet. Etablering af havnen vil 
bidrage væsentligt til kystturismeudvik-
lingen og udviklingen i Liseleje.

Sommeren 2020 viste fornyet interesse 
for bådpladser og livet ved kysterne og 
vand. Overalt i Danmark har der været liv 
og aktiviteter på havne som aldrig før. Li-
seleje Havn A.M.B.A. fik mange nye an-
delshavere, hvis antal nu er ca. 417. Der 
er altså grobund for en havn ved Liseleje.

Hvis ansøgningen om en planlægnings-
tilladelse for Liseleje Havn var sket efter 
ændringen af udligningskysten og de 
efterfølgende kystbeskyttelsesarbejder 
samt under den nye planlov af 2018, sy-
nes det sandsynligt, at arbejdet med Li-
seleje Havn kunne være etableret.

Havnelivet og især livet på molerne har altid været dragende både for maritime brugere og 
de mange gæster fra land. Havnens moler kan både bruges til at gå tur, være tæt på van-
det, nyde en is eller bade. Her bades mens månen står op. Foto: Hasløv & Kjærsgaard.

14



Sommer- og 
vinterbadning 
samt sauna

Illustrationsplan af havnen - sandstranden vil blive forbedret, der vil blive plads til 
gæstesejlere, børnevenlige aktiviteter og der vil blive sikret handicapadgang.

Lang bænk til afslapning

Siddekanter

Aftenliv på mole

Aktiviteter tæt på vand

Både på vandet

Stort fremmøde til borgermøde 
om havnen, august 2020 15

Lystfiskere
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Havnen set fra nord. Konturerne af havnen et lagt ind på et luftbillede, for at vise havnens udstræk-
ning og sammenhængen mellem kyst, havn, naturområder og by. Billedet viser hvordan den åbne 
strand og kyst bevares. Høfderne øst for havnen fjernes som en del af projektet. 



APPENDIX

Liselejefiskerne - perioden 1784-1950

Masterplan for Liseleje og Asserbo, Fre-
deriksværk Kommune, 2005

Afgørelse i sag om planlægningstilla-
delse til havn i Liseleje, Naturstyrelsen, 
2014

Brev fra Naturstyrelsen: ’Liseleje Havn 
- Naturstyrelsens opfølgning og tilbage-
melding på besigtigelse af 5. september 
2014’

Udkast til ansøgning om ophævelse af 
strandbeskyttelseslinjen, Halsnæs Kom-
mune, 2017
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