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Med udgangspunkt i det oplæg til en 
vision for Liseleje Havn, bestyrelsen for 
Liseleje Havn A.M.B.A. lod udarbejde 
i 2013, beskriver dette notat havnens 
samspil med turismen i Liseleje, den 
maritime turisme i regionen og kommu-
nen samt visualiseringer af den ønskede 
havn og dens samspil med kystlandska-
bet.

Hvorfor en havn?
Den tidligere Frederiksværk Kommune 
tog i 2004 initiativ til udarbejdelse af en 

Liseleje Havn - baggrund for ønsket om en havn

udviklingsplan for Liseleje og Asserbo 
med henblik på at stimulere livet i områ-
det, også uden for sommersæsonen. 

En lystbådehavn var en af de ideer, der 
blev taget op i forbindelse med udvik-
lingsplanen. Siden har en gruppe bor-
gere i Liseleje arbejdet videre med det 
formål at undersøge mulighederne for at 
etablere en havn med lystsejlads som 
den primære aktivitet, men også med 
mulighed for at andre aktiviteter som 
windsurfing, fiskeri fra molen, vandski, 

1.
gode forhold for handicappede, mor-
gen-/vinterbadning og måske også 
lokalt fiskeri kan få udgangspunkt i 
havnen.
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I havneforslaget udarbejdet af Liseleje 
Havn A.M.B.A. er nærmere redegjort for 
havnens størrelse (ca. 180 pladser) og 
udformning. I alt 400 er betalende med-
lemmer af havneforeningen, og der er 
forventning om, at havneanlægget helt 
overvejende vil få et lokalt opland, hvor 
beboere og sommerhusejere i lokal-
området vil have deres både liggende. 
Det er forventningen, at havnen både 
anlægs- og driftsmæssigt optimeres for 
bådstørrelser med en max. dybgang 
på 2 meter. Dette skal sikre, at driftsop-
gaven med at vedligeholde en sejlbar 

En realistisk vision
2.

indsejling til havnen er en overkommelig 
opgave, også i lyset af det kommende 
sandfodringsprojekt. Ideen er, at der kan 
gennemføres en optimal oprensning i 
starten af sommersæsonen og med et 
fuldstændigt bypass af de oprensede 
sandmaterialer. Liseleje Havn A.M.B.A. 
har også vurderet anlægs- og driftsøko-
nomien.
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Havnen kommer til at ligge som et vigtigt 
støttepunkt på en af de ’store’ blå hovedruter 
i Danmark med en intensiv trafik med lyst-
både, primært i sommermånederne, langs 
den nordsjællandske kyst. Strækningen 
imellem Gilleleje og Hundested er på i alt 20 
sømil med en sejltid under gode forhold på 
op mod 5 timer, men ofte væsentligt mere 
når strøm, vind og bølger er imod. Det er 
en af de lange, åbne kyststrækninger i de 
indre danske farvande. Strækningen opleves 
af sejlerne som meget lang. Der forventes 
derfor at være en interesse fra gæstesejlere 
til at bruge havnen som et kærkomment 
stop undervejs. Der er ikke opgørelser 

Havnen som ’blåt’ støttepunkt

over hvor mange lystfartøjer, der besejler 
den kystnære rute, men udskrifter af AIS-
registreringer viser sammen med de store 
gæstetal i Hornbæk, Gilleleje, Hundested/
Lynæs, Rørvig og Odden, at der er tale om 
en ganske betydelig trafik, som eksisterende 
grundmateriale dog ikke giver mulighed for 
at størrelsessætte (se efterfølgende).

3.

Referencefotos s-2-5: 
De danske havne danner rammen 
om et helt særligt mødested ved 
kysten, og er udgangspunkt for mari-
time aktiviteter og rekreative oplevel-
ser for alle aldre året rundt.  
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Etablering af et nyt havneanlæg vil 
kunne ses som en konkurrent til fx Hun-
dested, men det forventes, at havnen vil 
få en anden virkning – dels ved at skabe 
en tryggere sejlads på det lange, åbne 
stræk, dels ved at understøtte opbygnin-
gen af en sejlerdestination ved indløbet 
til Isefjord/Roskilde Fjord, som med en 
mulighed for stop i Liseleje bliver sikrere 
og mere overkommelig at komme til/fra. 

For at belyse forholdene til de tre øvrige 
havne i Halsnæs Kommune er der gen-
nemført interview med havnefogederne 
med henblik på at få afdækket konse-
kvenserne for nabohavnene.

Interviewene findes i fuld længde i afsnit 
8. Der er i interviewene fokuseret på, om 
der med den nye havn vil blive skabt en 
negativ konkurrencesituation i forhold til 
de eksisterende havne – både i forhold 
til hjemmehørende både, gæstesejlere 
og aktiviteterne på land.

Havnesamarbejder

De tre havne har alle en stærk tilknyt-
ning til et lokalt opland. Typisk er ca. 2/3 
hjemmehørende både og 1/3 ’gæster’ 
fra et større opland – typisk fjordområdet 
ned mod Roskilde og det storkøben-
havnske område. Præferencerne for 
valg af pladser i de tre havne indikerer, 
at det er tilgængeligheden, havnemiljøet 
og kvaliteten af sejladsfarvandet, der er 
afgørende for bådejernes valg. Meget 
tyder på, at de tre havnes placering i tæt 
sammenhæng med det beskyttede fjord-
miljø med mange sejladsmuligheder er 
en helt afgørende faktor for de sejlere, 
der kommer fra det regionale opland.
Lynæs, som er den første store lystbå-
dehavn i kommunen, der åbnede for en 
regional tilgang, har ingen ledige plad-
ser, men opfatter at bådejerne prioriterer 
placeringen ved fjordmiljøet meget højt. 
Lynæs er samtidig den største af de tre 
havne.

Frederiksværk har ledige pladser, men 
havnen har en stærk placering i forhold 
til det regionale opland, og har af dem 
alle den korteste køretid fra store dele af 
regionen. Det vurderes umiddelbart, at 
havnens styrkeposition, ligesom Ly-
næs, er dens tætte sammenhæng med 
fjorden, men den er også en veludbyg-
get havn med en omfattende service på 
selve havnen. Måske er en af havnens 

udfordringer dens adskillelse fra bymil-
jøet, men som modsætningsvis får sej-
lerne til at rose havnen, fordi der er fred 
og ro. Det centrale spørgsmål er, om et 
havneanlæg på nordkysten vil skabe en 
uheldig konkurrencesituation, men det 
påvirkes af, at den sjællandske nordkyst 
er et langt barskere sted. Frederiksværk 
har selv oplevet at få sejlere fra Gilleleje, 
som prioriterer den beskyttede place-
ring.

Hundested er mht. kapacitet den 
mindste af de tre havne, og har for nylig 
åbnet for en kapacitetsudvidelse for 
hjemmehørende både. Havnen har også 
et blandet lokalt og regionalt opland. 
Havnen er udvidet for nylig inden for de 
eksisterende dækkende værker, men 
ser ikke umiddelbart etablering af et 
havneanlæg i Liseleje som en konkur-
rent. Hundested Havns specielle styrke 
er et attraktivt havnemiljø med et stort 
opland og med mange oplevelses- og 
servicefunktioner – en rolle som på 
ingen måde vurderes at blive påvirket af 
et eventuelt nyt havneanlæg i Liseleje – 
eller de andre havne.

Lynæs og Frederiksværk har forholds-
vis få gæster. Den store gæstehavn er 
Hundested. Drivkraften er det levende 
havnemiljø, hvor sejlerne er en vigtig del 

4. af den scenografi, der trækker gæsterne 
til – et miljø som ikke skabes i Liseleje.

De tre havne vil kunne servicere en 
kommende Liseleje Havn med maritim 
service, hvad enten det er værftsbesøg, 
motorservice (mobilservice), indkøb, 
vinteropbevaring af både mv.

Et havneanlæg i Liseleje har lokale, 
turistmæssige potentialer, som kan un-
derstøtte en vitalisering af badebymiljøet 
i Liseleje, af betydning for både som-
merhusejere og -lejere, dagsgæster mv.

Udviklingsarbejdet i forbindelse med 
planlægningstilladelsen/Natura 2000 
pegede på vigtigheden af, at havnen og 
dens samspil ikke måtte udvikle sig med 
urbane retninger, bebyggelser, parke-
ringspladser mv., som det ses på andre 
havne. Der er redegjort nærmere for 
dette i planen fra 2013.

Udvikling af Liseleje

5.
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Udvikling af Liseleje

Det maritime miljø vil understøtte ud-
viklingen af et unikt promenadeforløb i 
Liseleje, hvor by, plantage, kyst og havn 
bliver samlet i en attraktiv helhed. Det 
er en promenade, der kendes som en 
vigtig drivkraft i mange attraktive kyst-/
havnemiljøer, og som i Liseleje vil kunne 
få unikke miljøkvaliteter. 

Stranden er et hovedaktiv for lokalom-
rådet. Den får stærkere kvaliteter ved at 
der skabes beskyttede bademiljøer og 
muligheder for optimale forhold for både 
den traditionelle strandbadning og for 
morgen-/vinterbadning, som vil kunne 
få base med udgangspunkt på havnens 
moleanlæg. Havnen vil også give bedre 
faciliteter for det småbådsmiljø, som i 
generationer har fungeret bag den gam-
le bølgebryder. Der vil kunne udvikles 
udlejning af både mv. En tilbagevenden 
af kystfiskeriet med småbåde vil være 
en stor kvalitet. Muligheder for udflugts-
sejlads vil også udnyttes. Endelig vil der 
være mulighed for, at der på havnen kan 
etableres offentligt toilet og badefacili-
teter, som henvender sig til både strand 
og havn.

Havnens design skal først fastlægges i 
en kommende detailplanlægning, men 
idégrundlaget er, at havnen skal frem-
stå som en naturhavn med et stærkt 

og bevidst forhold til naboskabet til den 
enestående kystnatur. Der er mange 
referencer i Danmark og i udlandet på 
sådanne havnes store kvaliteter for den 
lokale turisme, fx Snogebæk og Ham-
merhavnen på Bornholm, som har kun-
net udvikle sig uden den ellers alminde-
lige urbanisering af havnemiljøerne.

Sejlernes bidrag til udvikling af den lo-
kale omsætning i Liseleje er vurderet.

Havnene i Halsnæs har tidligere pri-
mært fungeret som transithavne på den 
blå rute langs nordkysten. 

Sejlerne havde deres mål andre steder, 
hvad enten de sejlede langs kysten, 
ud og ind af fjordene eller videre op i 
Kattegat. Udviklingen i Hundested har 
dog vist, at området har potentialer til 
udvikling af en egentlig destination, hvor 
sejlerne vælger at blive i længere tid. 

Der er ikke opgørelser over det, men det 
vurderes ud fra de senere års udvikling 
af lystsejladsen, at samspillet imellem 
Frederiksværk, Lynæs, Hundested, Rør-
vig og Nykøbing Sjælland har potentia-
ler til at udvikle sig som en egentlig de-
stination, hvor sejlerne inden for et lille 
område med korte sejlafstande kan få 
stærke, maritime oplevelser. Lignende 

destinationer for sejlerne ser man i det 
sydfynske øhav, Sønderjyllands østkyst, 
Øresundsområdet, Smålandsfarvandet 
syd for Sjælland og Bornholm.

Liseleje vil med sit anderledes og unikke 
miljø føje sig til en destination af høj 
kvalitet, hvor naturoplevelse, bade-
bymiljø osv. føjer endnu en facet til et 
spændende lokalområde med mange 
og forskellige tilbud i kort afstand fra 
havnen.

Samlet vurderes det, at Liseleje vil 
kunne få gæstetal på 2.-3.000 anløb i 
sommersæsonen.

På kortet s. 9 er vist de aktuelle gæste-
tal i områdets havne. De store gæstetal 
i Gilleleje skyldes en tæt sammenhæng 
med Øresundsområdet. For mange 
sejlere fra Øresundsområdet ’slutter’ 
turen nordpå her. Gæstetallene i både 
Hundested, Rørvig, Havnebyen på Od-
den og Hornbæk indikerer, at Liselejes 
placering på den blå hovedvej vil give 
op mod 2.-3.000 anløb om året.

Hornbæk er en speciel havn på Sjæl-
lands nordkyst. Den har haft store 
kapacitetsproblemer i højsæsonen. En 
broudvidelse ventes nu at øge gæstetal-
let til op mod 4.000 om året.

Sejlerne vil give anledning til en forøget 
lokal omsætning, både pga. deres egen 
omsætning og de kvaliteter, det mari-
time miljø understøtter udviklingen af 
Liseleje med. 

Tidligere undersøgelser peger på et 
døgnforbrug for gæstesejlere på be-
skedne 300 kr. Nye opgørelser over 
kystturister peger på, at de normalt 
bruger omkring 500 kr. pr. person. 

Det vil med en gennemsnitlig besæt-
ningsstørrelse på 3-4 give en lokal om-
sætning på op mod 3 - 4,5 mio. (ekskl. 
havnepenge). Gennemsnitsomsæt-
ningstallene er imidlertid forbundet med 
meget store variationer. I nogle områder 
i Danmark er omsætningen lille – fx hvis 
der ikke er mulighed for at bruge penge 
på havnen i butikker, indkøbsmulighe-
der, restaurationer, cafeer mv. Andre 
steder er omsætningen præget af, at 
restauranter, butikker mv. er velplace-
rede i forhold til havnemiljøet. Det øger 
omsætningstallet. Det er derfor forvent-
ningen, at en udvikling i Liseleje rummer 
en række muligheder for et døgnforbrug 
på eller over gennemsnittet pga. nærhe-
den til bymiljøet.
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I dialogen om havneforslaget fra 2013 
har der været sat spørgsmålstegn ved, 
om havnen vil give anledning til et øget 
og uhensigtsmæssigt slid i de beskytte-
de naturområder i form af spredt færdsel 
i de grønne områder mellem havn og by.

Havnen er designet og placeret, så 
adgangen koncentreres til de allerede 
etablerede hovedruter igennem området 
– primært Lisehøjvej med adgang til den 
store parkeringsplads og til den gamle 
hovedadgang fra byen via ishuset og 
ned til bølgebryderen. Disse adgange 

Færdsel i naturområderne

6.

Oversigtskort: 
Gæstetal for havne langs den nordsjællandske kyst og i Halsnæs Kom-
mune. 

har alle fast belægning. Det ventes 
således ikke, at havneanlægget vil 
give anledning til nye færdselsmønstre, 
som diffust vil belaste områderne bag 
havnen.
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Havnebyen
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Rørvig
5.000 både Lynæs

1.800 både

Hornbæk
4.000 både

Frederiksværk
1.800 både
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8.000 både

Hundested
8.000 både

Ca. 3.000 sejler på ‘Den ‘blå 
hovedvej’  langs kysten.

Liseleje
Est. 2.- 3.000 både

Nykøbing Sj. 
3.000 både
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For at give indtryk af hvordan Liseleje 
Havn kommer til at virke sammen med 
kystlandskabet, er der udarbejdet foto-
realistiske visualiseringer af anlægget 
set fra stranden hhv. øst og vest for om-
rådet. Grundlaget for visualiseringerne 
er en 3D-model, som sikrer, at visuali-
seringerne er naturtro med den rigtige 
udstrækning af havnen, højder mv.

Visionen fra 2013 beskriver vigtige kyst-
tekniske forhold, som er grundlaget for 
havnens design, herunder højderne af 
de kommende moler. Disse højder har 
særlig betydning for havnens visuelle 
fremtoning. Havnen kommer til at ligge 
eksponeret under storme. I planen fra 
2013 diskuteres de mulige koter på 
molerne under indtryk af den kraftige 
eksponering og det forventede overskyl 
af vand under en storm. Med det valgte 
design for havnen har forslaget en kote 
på den sydvestlige mole på op til 3,5 

De første visualiseringer af den nye havn

meter og en kote på den nordøstlige 
mole på 3 - 3,5 meter. 
Der er ikke siden forslaget fra 2013 ar-
bejdet videre med havnens detaljerede 
design. 

De seneste kraftige storme på Nordsjæl-
lands kyst, herunder Bodil, har imidlertid 
givet nogle erfaringer med dimensione-
ring af moleanlæggene i hhv. Gilleleje 
og Hornbæk. Baseret herpå vurderes 
det, at molerne evt. kan udføres lavere, 
med en topkote på 2,5 meter. Det er 
den højde, den nye østmole i Gilleleje 
udføres med. I Hornbæk er den vestlige 
mole, dog efter en tidligere forhøjelse, 
3,5 meter og den østlige mole 3 meter. I 
Hornbæk er der den specielle situation, 
at de ydre moler beskytter det ydre hav-
nebassin, hvor der er bådpladser. Det 
betyder, at overskyl og bølgedannelser i 
forbindelse hermed ikke er ønskeligt.

7.
Molernes højde skal bearbejdes i den 
videre udvikling af projektet, men det 
forventes, at en lavere højde kombineret 
med en større bredde og store sten vil 
kunne gennemføres.

For at beskrive de visuelle konsekven-
ser af det nye havneanlæg i forhold til 
kystlandskabet er der valgt en mole-
højde på 2,5 meter.

Det nye havneanlæg er visualiseret fra 
kysten vest og øst for havnen. Visua-
liseringerne viser oplevelsen, når man 
færdes tæt på vandlinjen, hvor mange 
foretrækker at gå deres tur, når stranden 
besøges. I forhold til havneanlæggets 
visuelle fremtoning er det set herfra, at 
moleanlæggene vil være mest synlige/
dominerende.



s. 11

Luftfoto: Oversigtsplan med planskitse for Liseleje Havn og angivelse af kamerastandpunkter for visualiseringer. 
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dato 15.02.2017
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Visualiseringen viser havnean-
lægget set fra øst mod vest i en 
afstand på 770 meter fra havnen. 
Visualiseringen viser moleanlæg, 
master og den servicebygning, 
der ønskes etableret på havnen. 
Visualiseringen understreger 
moleanlæggets synlighed, men 
en synlighed der ikke dominerer 
kystens landskabelige karakter. 
Det vil fortsat være de høje fron-
ter på klitten øst for havnen, der 
er det dominerende træk. Vest 
for havnen er kystskrænterne det 
dominerende element.

Standpunkt 1
Eksisterende forhold
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Standpunkt 1
Eksisterende forhold

Standpunkt 1
Fremtidige forhold
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Her er afstanden til havnen 350 
meter. Moleanlægget underord-
ner sig stadig kystlandskabets 
dominerende elementer – klitter 
og kystskrænt. Det kan iagt-
tages, at moleoversiden ligger 
meget tæt på horisontlinjen. Det 
betyder, at man, så snart man 

Standpunkt 2
Eksisterende forhold

bevæger sig ind i de højerelig-
gende dele af stranden og på 
klitterne, vil få et frit og uhindret 
udsyn hen over havneanlægget 
til horisonten.

Den viste bygning er ikke nær-
mere designet, men placeret så 

den ikke tilbagevendende over-
svømmes. I detailplanlægningen 
vil  placering og udformning 
udarbejdes med henblik på den 
bedst mulige indpasning.

Visualiseringen viser også, 
hvordan de gamle bølgebrydere 

øst for havnen nedlægges, så 
der skabes en fri og landskabs-
præget forbindelse mellem 
strandene øst for havnen og 
havneanlægget.
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Standpunkt 2
Eksisterende forhold

Standpunkt 2
Fremtidige forhold
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Standpunkt 3
Eksisterende forhold

Standpunkt 3 viser havnen set fra 
vest i en afstand af 510 meter fra 
det nye havneanlæg. Også herfra 
kan det ses, hvordan havnen 
underordner sig landskabets do-
minerende træk. Her Liseleje bys 
møde med vandet i forgrunden, 
og i baggrunden de karakteristi-
ske højdedrag ved Tisvilde.

Igen er visualiseringen vist i 
strandkanten. Fra lokaliteter hø-
jere på stranden og fra klinten vil 
der være frit udsyn over havnean-
lægget.

Visualiseringen viser ikke det 
mulige fremtidige kystprofil i for-

bindelse med et større sandfod-
ringsprojekt for den sjællandske 
nordkyst. En mulighed i dette 
projekt, beskrevet i det tekniske 
projekt, er, at de eksisterende 
bølgebrydere fjernes, stranden 
løftes og skræntfodssikringen 
evt. forhøjes.
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Standpunkt 3
Eksisterende forhold

Standpunkt 3
Fremtidige forhold
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Havneanlægget vil komme til at ligge 
synligt i det åbne kystlandskab, men 
ikke dominere i forhold til de karakte-
ristiske træk knyttet til det nuværende 
kystlandskab – strande, klitter og klinter. 

Visualiseringerne understreger også 
vigtigheden af, at havnens moleanlæg 
i den videre detaljering holdes så lave 
som muligt, og at der ikke tilføres be-
byggelser bortset fra en mindre service-
bygning til selve havnen.

Samlet vurdering
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Visualiseringer 
Fremtridige forhold 
Standpkt. 1-3. 
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Interview med 
havnechef Søren Brink,
Hundested Havn

Havnen har 320 pladser inkl. jolleplad-
ser. I et nyt lystbådehavnsbassin i den 
sydlige del af det gamle havneområde 
har havnen mulighed for at etablere op 
mod 100 nye pladser. Af allerede etable-
rede pladser er der ca. 50 ledige.

Den årlige udskiftning er på 5-10 plad-
ser. Antallet af både i havnen er no-
genlunde stabilt.

Det er havnens indtryk, at havnens 
særlige miljø ses som en stor kvalitet 

for både fastliggere og gæster – mere 
herom senere.

Bådsammensætningen på havnen 
er på ca. 50 % motorbåde og ca. 50 
% sejlbåde. Der mærkes en stigende 
interesse for store både, men ikke noget 
egentligt generationsskifte (så yngre i 
større omfang får båd).

Havnens opland er primært lokalt – op 
mod 80 %, mens 20 % kommer fra et 
større opland, som rækker ned både i 
fjordområderne langs Roskilde Fjord og 
over mod København. 

Der er positive reaktioner på at have 
båd i havnen – også selvom den som 
gæstehavn om sommeren kan være 
meget intensivt udnyttet, hvad der kan 
give besvær for de hjemmehørende 
både – både i forhold til at komme til og 
fra pladserne og i særdeleshed at finde 
parkering. De hjemmehørende både 
sætter pris både på det attraktive lokal-
miljø på havnen, men også på de gode 
sejladsmuligheder – både i det beskyt-
tede fjordområde og i Katte-gat.

Havnen har årligt ca. 6.000 anløb. Hertil 
kommer ganske mange dagbesøg af 
sejlere fra fjordområdet, som sejler igen 
sent på aftenen. Disse indgår ikke i 
registreringerne.

Der er ikke lavet opgørelser/undersø-
gelser, men det vurderes, at gæstesej-
lerne fordeler sig således, at ca. 50 % er 
’fjordsejlere’, som kommer fra Ise-fjord 
og Roskilde Fjord. De bruger både hav-
nen i forbindelse med ferieture, week-
endture og som nævnt dagture. For 
denne gruppe er det levende hav-ne-
miljø med mange oplevelsesmuligheder 
en stor kvalitet. Den gode place-ring i 
oplandet har også betydning for en lang 
sæson, som i weekenderne fortsætter 
med at trække lokale til forår og efterår.
De resterende 50 % er knyttet til trafik 
på hovedruten langs den sjællandske 
nordkyst og ruten nordpå op i Kattegat.

Det attraktive havnemiljø er som nævnt 
en attraktion for gæstesejlerne. Det er 
ikke registreret i hvilket omfang, Hunde-
sted er ved at udvikle sig til en destinati-
on for sejlerturismen, hvor folk bliver lig-
gende i flere dage. Det er også svært at 
adskille i forhold til, at vejrligsdage også 

Interview vedr. 
Hundested, Lynæs og 
Frederiksværk havne

8. påvirker, hvor man-ge dage sejlerne 
bliver i havnen. Blandt gæstesejlerne er 
der kommet en helt særlig gruppe (både 
danskere og udenlandsdanskere), som 
har deres båd liggende i havnen over en 
længere periode – op mod 1-1½ måned. 
De bru-ger deres båd (der er ofte tale 
om store både) som base i deres ferie- 
og fritidsliv.

Hundested Havn som samlingssted for 
sejlere og gæster fra land har udvik-
let sig nærmest eksplosivt igennem 
de senere år. Vigtigt har været, at det 
er lykkedes med havnen som omdrej-
ningspunkt at skabe en helt særlig 
Hun-destedhistorie med en stolthed 
over havnen, lokalområdet og byen. Det 
betyder, at rigtig mange virksomheder 
og aktiviteter nu søger at komme ind på 
havnen, og er med til at tiltrække både 
gæstesejlere og gæster fra land i stort 
antal. Den positive udvikling på havnen 
synes også at smitte af på den bagved-
liggende by og byens indkøbsgade.

De mange nye aktiviteter – både mari-
time og turistorienterede – er en vigtig 
del af havnens dynamik. Ud over tilbud 
knyttet til oplevelser, spisning mv. er 
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utraditionelle overnatningsfaciliteter 
også i fokus. 

Havnen har store potentialer – både 
med historiske skibe, strandturisme på 
den attraktive lille strand, naturoplevel-
ser og sidst, men ikke mindst færge-
farten til Rørvig.

Havnen har et godt servicegrundlag 
af betydning for den maritime turisme 
– virksomheder, servicevirksomheder, 
værft, vinteropbevaringsmuligheder mv., 
og vil også kunne fungere fint som ser-
viceområde for både i en kom-mende 
Liseleje Havn.

Samlet vurderes det, at et havneanlæg 
i Liseleje ikke vil have nogen negativ 
indvirkning på Hundested. Tværtimod vil 
Liseleje med sit helt særlige miljø i det 
lille bysamfund og den nye havn kunne 
supplere og understøtte Hals-næs som 
en stærk turistdestination.

Interview med 
havnefoged Morten Frederiksen, 
Lynæs Havn
Havnen har 500 pladser, hvoraf de 450 
er andelspladser og 50 gæsteplad-ser. 
Havnen er 100 % optaget, alt er dispo-
neret. Havnen har aktuelt omkring 38 
pladser til salg. Det er havnens indtryk, 
at der er interesse og god om-sætning, 
når pladser kommer til salg. Lynæs har 
en høj præference hos mange, og på 
havnen er der også god gang i genera-
tionsskiftet, som ska-ber fornyelse og 
dynamik i det maritime liv på havnen.

Bådsammensætningen på havnen er 
ca. 40 % motorbåde og ca. 60 % sejl-
både. Ca. 2/3 af de 500 både har en 
størrelse, der svarer til den ’almindelige’ 
familiebåd – dvs. under 6 tons. Det 
svarer til bådstørrelser på 30-35 fod. 
Til gengæld er 1/3 af det samlede antal 
både store både, hvoraf 10-15 er me-
get store motorbåde. Havnen mærker 
en stigende efterspørgsel efter plad-ser 
til store motorbåde.

Havnen har både et lokalt opland og et 
opland, der dækker hele det nordli-ge 

København. Ca. 1/3 af andelspladserne/
gæste¬pladserne disponeres af lokale. 
Resten kommer fra det nordsjællandske 
område. Der er også båd-ejere, der har 
bopæl i udlandet.

Det er tydeligt, hvorfor det er interes-
sant at have sin båd liggende i Lynæs, 
selvom man har en større kørselsaf-
stand imellem bopæl og båd. Havnen er 
tryg og sikker under alle vejrforhold. Der 
er et attraktivt lokalmiljø omkring selve 
havnen, en flot natur, men ikke mindst 
er fjordlandskabet og det be-skyttede og 
attraktive sejlfarvand af den allerstørste 
betydning. I forhold til andre sejlfar-
vande – også Øresund – fremhæves 
fjordene som et unikt sej-lermiljø, som 
rummer mange variationsmuligheder til 
at sammensætte den attraktive dag-, 
weekend- eller ferietur, hvad enten man 
vil besøge byer, ligge for anker, bruge 
småhavne osv.

Den stigende interesse for at få plads i 
havnen til store både mv. har været en 
spændende udvikling, fordi der for bare 
få år siden var store udfordrin-ger med 
at få nye brugere ind på havnen, som 
mange andre lystbådehavne i Danmark 
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også kender det. Men denne udvikling 
er fuldstændig vendt.

Havnens gæstesejlerantal er på ca. 
1.800 anløb/døgn om året. Langt de 
fleste er lokale sejlere, der kommer fra 
Roskilde Fjord og Isefjord. Det be-tyder, 
at havnens tidligere rolle som havn på 
sejlernes rute langs den nord-sjælland-
ske kyst ikke har samme omfang som 
tidligere. Den er i højere grad overtaget 
af Hundested.

Lynæs Havn som samlingssted for sej-
lere og gæster fra land har også for-an-
dret sig meget igennem årene. Tidligere 
var der købmand osv. på havnen. Der 
har været et lavpunkt for nogle år siden, 
men nu er der tre aktive spise-steder, og 
der mærkes en markant forbedring og 
udvikling af rammerne for liv på havnen. 
Man savner dog meget en købmand.

Havnen som base for friluftslivet er ikke 
noget, havnen direkte har nytte af, men 

kan alligevel se hvordan nye og gamle 
aktiviteter udvikler sig. Windsur-ferne 
bruger stadig havnen i stort tal, men er 
ikke ellers brugere af havnens faciliteter, 
bortset fra adgang til bad og toilet. Men 
Lynæs er stadig en af de meget store 
aktiviteter for windsurfere. Havnen har 
bygget shelters, som man kan se en 
stigende brug af i sammenhæng med at 
de beskyttede far-vande i fjorden, der 
bruges som destination for småbåde, 
roere og kajak-ker.

Samlet vurderes det, at et havneanlæg 
i Liseleje ikke vil have nogen negativ 
indvirkning på Lynæs.

Interview med havnefoged Morten 
Frederiksen, Lynæs Havn, fort-
sat...
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Interview med 
havnefoged Kim Lyngbæk,
 Frederiksværk Havn

Havnen har 435 pladser, hvoraf 25-30 
er ledige. Det er overvejende de små 
pladser, der er ledige. Havnen ombyg-
ges løbende til lidt større pladser, når 
det nødvendige grundlag er til stede.

For 6-8 år siden var havnen fuldt booket 
og med venteliste. Det er ikke til-fældet 
længere. 

Ca. 60 % af andelshaverne med båd i 
havnen er lokale fra det nære opland, 
mens 40 % kommer udefra. De kom-
mer fra hele den nordlige del af Køben-
havnsområdet, fra området ned langs 
østsiden af Roskilde Fjord. Kvaliteten 
ved at ligge i Frederiksværk er, at fjord-
sejlerne kommer norden for broen og 
frit kan sejle ud. Der er flere forskellige 
sejlmuligheder både i Roskilde Fjord, 
Isefjord og på nordkysten tæt på hav-
nen. Det er også vigtigt, at hav-nen er 
let tilgængelig med bil fra oplandet mod 
syd. Sejlfarvandet er gene-relt beskyt-

tet, og bliver på den måde også opfattet 
som et godt sted at komme i gang med 
at sejle i modsætning til den barskere 
nordkyst.

De hjemmehørende, men også gæ-
stesejlere – se senere – fremhæver 
ople-velsen af fred og ro som en særlig 
kvalitet ved Frederiksværk. Havnen har 
ikke det store rykind af gæstesejlere, 
og fortæller historien om at havnenes 
store forskelligheder er en kvalitet for de 
mange forskellige typer af sejlere.

Havnemiljøet har udviklet sig hurtigt på 
den relativ nye havn, så der i dag er 
mange funktioner, som dækker både 
nødvendig service, spisesteder, hyg-
gelige opholdsmuligheder, aktivitetsmu-
ligheder for børn osv.

Der er årligt ca. 1.800-2.000 anløb med 
overnatning – primært sejlere som er lo-
kale fra fjordområdet. Det er kvaliteterne 
med fred og ro, der bliver frem-hævet, 
og et lille, attraktivt lokalmiljø med en 
god service. Havnens attrakti-on for de 
lokale gæstesejlere skyldes også, at 
den deltager i frihavnsord-ningen.

En af havnens udfordringer er dens 
manglende tætte sammenhæng med 
Frederiksværk by. Selvom der er kom-
met mange klubber, servicefaciliteter og 
et stærkt miljø på havnen, savnes nær-
været med bymidten. Det har be-tydning 
både for de lokales brug af havnen og 
for havnen som en del af turisttilbud-
dene i destinationen. 

Havnen arbejder med flere indsatser for 
at gøre den mere attraktiv – har deltaget 
i FLID, i Vild med Vand kampagner og 
trækker småbådsaktiviteter, badeanlæg 
og andet ind som en del af havnens 
mange tilbud. 

Havnen kunne godt ønske sig, at turis-
mesamarbejdet også havde fokus på 
havnenes rolle. Det er ikke nærværende 
for øjeblikket. 

Havnen har gode servicefaciliteter, et 
moderne optagningssystem og til-stræk-
kelig kapacitet, så de vil kunne tilbyde 
både fra en evt. ny havn i Lise-leje 
vinteropbevaringsplads mv. 

Det vurderes ikke, at et havneanlæg 
i Liseleje vil have nogen negativ ind-
virkning på Frederiksværk.

Frederiksværk Havn har oplevet nye 
andelshavere, som har flyttet deres 
både fra Gilleleje til Frederiksværk. 
Begrundelsen er det mere attraktive 
sej-ladsfarvand end det somme tider 
barske Kattegat. Det kunne pege på, at 
Liseleje ikke vil få en negativ indvirkning 
på vilkårene for Frederiksværk, men 
bekymringen er der. 

Det understreges da også, at sejlerne 
i Frederiksværk kan se fordele i et 
havneanlæg i Liseleje som støttepunkt 
på den lange sejltur imellem Gilleleje og 
Hundested på en åben og somme tider 
barsk kyststrækning.

Der er ikke noget tættere samarbejde 
imellem havnene i Halsnæs, bortset fra 
samarbejdet omkring vedligeholdelsen 
af søafmærkningen i fjorden.
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