
Kerteminde Havn    (fra Den Danske Havnelods) 
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Beliggenhed 
Storebælt, Kerteminde Bugt 
55°27,1'N 10°40,1'E - kort 141 
 

 
 
Havnen 
Kerteminde Havn og Kerteminde Marina ejes og administreres begge af Kerteminde kommune.  
Havnen dannes af udløbet af det udstrakte Kertinge Nor og indesluttes mellem to moler. Havnen anløbes 
sjældent af erhvervsskibe og benyttes fortrinsvis af lystbåde. 
Fiskerihavnen er dog forbeholdt erhvervsfiskere. Svajeplads med 80 m længde og 4,2 m dybde findes E for 
indløbet til Fiskerihavn. 
Marinaen beskyttes mod E af to lange dækmoler samt af en læmole ud for 
indsejlingen. 
 
Anmærkning:  
Indtil videre etableres nyt kajanlæg i forbindelse med den eksisterende S-lige mole. 

Dybder 
Se plan. 

Største skibe 
der kan besejle havnen: Længde 120 m og dybgang 4,2 m. 
Marinaen: Dybgang 3,0 m. 

Vandstand 
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vinde fra NW gennem N til NE giver indtil 1,0 m 
højvande og S-lige vinde indtil 0,8 m lavvande. 

Strøm 
Vind mellem NW og N giver stærk indgående strøm og vind mellem S og SW stærk udgående strøm. 

Besejling 
I den inderste N-lige del af havnen er der ved Fjord & Bæltcenteret over en ca. 80 m lang kajstrækning etableret 
2 åbninger i kajvæggen. Bag åbningerne, som er afspærret med wirer med orange kugler, er placeret et bassin til 
marsvin. Fortøjning ved de udspændte wirer og den mellemliggende kajstrækning er forbudt. Skibsfarten 
anmodes om at vise hensyn ved passage. 

 



Fartbegrænsning 
3 knob. 

Afmærkning 
Ca. 250 m fra indsejlingen er udlagt en rød og en grøn stage. 
Vartegn. 
På S-molens hoved er anbragt en mast med en sort vandretliggende tønde. 

Fyr 
Se plan. 
N-lige og S-lige molehoved ved indsejlingen til Kerteminde Havn er facadebelyste. 

Kabler 
Se plan. 
Kablet i den W-lige del af Kerteminde Havn er afmærket med kabelskilte ved begge landingssteder. 

Ankerplads 
Med vind fra alle retninger undtagen E-lige kan der ankres i bugten. Der er god holdebund. 

Bugsering 
Bugserbåde findes ikke. Assistance er normalt ikke nødvendig, men kan hurtigt fremskaffes. 

Ressourcer 
Olie i erhvervshavnen. Slæbested. Ophalerbedding til skibe på ca. 35 tons. En 9-tons og en 16-tons mobilkran. 
Bådeværfter, el- og maskinværksteder m.v. forefindes. I øvrigt alle former for reparationsværksteder. 
Campingplads 1 km. El og vand på alle broer i marinaen. Diesel ved kaj i marinaen. Benzin 200 m. 

Havnekontor 
Telefon 65 32 37 33 (hverdage kl. 1100-1200, udvidet åbningstid afhængig af årstiden) 
Telefax 65 32 53 44 
VHF (lytter kanal 16 hverdage kl. 1100-1200) 
E-post: havn@kerteminde.dk 

Toldklarering 
Toldcenter Fyn. 
Telefon 65 43 73 00 

Havneområde 
Det til havn og marina hørende område begrænses mod N af N-ligste mole og skel til Nordstranden. Mod W af 
Hindsholmvej, skel til bebyggelsen "Ved Stranden", skel til Fjord- og Bæltcenteret og Langebro. Mod S af 
Dosseringen og S-ligste mole. Mod E af en linie mellem S-ligste mole via læmolen til N-ligste mole. 

Særlige bestemmelser 
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina samt, for så vidt angår fritidsbåde, i 
Kerteminde Havn af 11. juni 2008 samt af Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Havn, for så vidt 
angår erhvervsmæssig benyttelse, af 11. juni 2008) 
Regler for sejlads. 
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om 
regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". 
 
Ordensbestemmelser. 
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og 
mindre fiskerihavne" samt "Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne" med følgende 
præciseringer og tilføjelser: 
Højest tilladte fart i havn og marina er 3 knob. 
Unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor er ikke tilladt. 
Fiskerihavnsbassinet er forbeholdt registrerede kuttere. 
 
 


