
 

 

 

 

Dato: 11. juni 2016. 

Kerteminde Marina. 

Behov for pladser på vinteropbevaringspladsen.  

Bådenes placering i 2015. 

Marinaens belægning er vurderet på grundlag af luftfoto fra 2015 (vinterbillede). 

Der ligger 82 både i havnebassinet. 

Sammenlignet med tidligere år er vinteropbevaringspladsen normalt belagt. 

Efter en omhyggelig optælling på kortet er der ca. 55 ledige pladser på vinteropbevaringspladsen. 

Det skønnes, at ca. 50 både på vinteropbevaringspladsen er ude af drift, dvs., at de ikke har været i 

vandet i én eller flere sejlsæsoner. 

Klimaforandringer. 

Klimaændringerne må forventes at medføre et øget behov for pladser på land, fordi voldsomme 

vejrfænomener – stærk storm fra øst – vil gøre det nødvendigt at fjerne bådene fra havnebassinet 

i vinterperioden. Tidligere var det isvintrene, der var udfordringen, men vi har også oplevet en 

orkanagtig storm, hvor Falck og havnens mandskab måtte arbejde dag og nat for at redde de både, 

der ikke var taget op om efteråret. I tidshorisonten 20-30 år må det forventes, at bådejerne i 

højere grad vil tage bådene på land uden for sejlsæsonen. Nogle vil naturligvis stadig tage risikoen 

og lade bådene blive liggende i havnen, men hvis halvdelen af bådejerne ønsker at få bådene op, 

vil det medføre et øget pladsbehov på land på ca. 40 pladser. (Kræver ca. 40 pladser på land). 

Ledige pladser mellem opstillede både. 

De ca. 55 ledige pladser er optalt på kortet i stor størrelse. Pladserne kan udnyttes ved en mere 

hensigtsmæssig opstilling af bådene. (Giver plads til ca. 55 både). 

Både ude af drift. 

Både ude af drift i sejlsæsonen er ikke noget nyt. Af forskellige grunde forbliver nogle både på land 

i sejlsæsonen. Det er blevet oplyst, at man efter optælling har konstateret, at 47 både 

tilsyneladende ikke har været i vandet i flere år. Havnemyndigheden kan naturligvis prøve at få de 

passive både væk fra marinaen, men det er ikke sandsynligt, at man kan få alle fjernet. Hvis ca. 

halvdelen bliver fjernet fra vinteropbevaringspladsen, vil det frigøre ca. 25 pladser. (Der frigøres 

ca. 25 pladser på land). 



Bortkørsel af både. 

Frigørelse af plads på vinteropbevaringspladsen ved bortkørsel af både til et område på 

industriarealet blev indgående drøftet i forbindelse med projektet ”Lyset over Kerteminde”. Der 

blev foretaget beregninger og afholdt møder om emnet. Resultatet blev, at man fandt løsningen 

for dyr, teknisk og trafikalt kompliceret, og det blev fremført, at flytning af en del af bådene til 

industriområdet kunne føre til, at bådejerne fra Odense-området ville flytte til andre havne, f. eks. 

Nyborg, Bogense og Assens, og at slutresultatet derfor kunne blive et minus for Kerteminde som 

sejlsports-by og svække kommunens økonomi. 

Sluseprojektet. 

I forbindelse med sluseprojektet skal der etableres en mur/dæmning hen over marinaområdet. 

Murens udformning og placering er endnu ikke fastlagt, men der kan ikke være tvivl om, at muren 

vil beslaglægge et areal af vinteropbevaringspladsen og dermed reducere antallet af bådpladser. 

(Vil beslaglægge et ukendt antal bådpladser). 

Vinteropbevaringspladsens udseende. 

Kommunens ledelse har ikke interesseret sig synderligt for vinteropbevaringspladsens udseende, 

derfor bør der gøres en indsats for at påvirke kommunen til at gøre marinaens bagland til et 

attraktivt område, selvom det vil beslaglægge nogle bådpladser.  

Udviklingen i de seneste 45 år. 

Gennem 45 år har udviklingen overskredet alle forventninger. Ved projekteringen i 1971 regnede 

man naturligvis med, at der skulle bygges toiletter, mandskabsfaciliteter og andre nødvendige 

bygninger, men herudover forventede man alene et klubhus til Kerteminde Sejlklub. I dag kan vi 

konstatere, at der på marinaen findes to restauranter, klubhuse til AMANDA Sejl- og 

Motorbådsklub, Kerteminde Dykkerklub, Kerteminde Kajakklub, samt yderligere klubfaciliteter til 

Kerteminde Sejlklub. Hertil kommer bygninger til bådudlejningsfirmaet, Jim Søferie, og den store 

søsportsrelaterede bygning, Egmose Marine Center. De gamle toilet- og kontorbygninger er i dag 

erstattet med tidssvarende velfærdsbygninger, der blandt andet rummer lokaler til Dansk 

Søredningsselskab. Endvidere er der opført en ny bygning til maskiner mv., der bruges på 

marinaen. Bygningen har lagt beslag på adskillige bådpladser. 

Udviklingen i de kommende 45 år. 

Når man planlægger for et afgrænset område, hvor der hele tiden sker forandringer, bør man 

reservere plads til de formål, man ikke har fantasi til at forestille sig vil komme. Fremtidens 

udvikling i såvel traditionelle som særlige sejlsportsaktiviteter vil utvivlsomt kræve mere plads på 

landområdet umiddelbart vest for den nuværende jolleplads som vist på kortet. For 5-6 år siden 

ønskede Dansk Sejlunion, at marinaen skulle være hjemhavn for et søsportscenter, der skulle 

uddanne elitesejlere til OL og andre store sejlsportsarrangementer. Af forskellige grunde blev 

centret ikke etableret i Kerteminde. Det blev flyttet til Egå nord for Århus, men Kerteminde skal 

være forberedt på, at der en anden gang kan blive behov for areal til et lignende formål. Den 

nuværende jolleplads er tilstrækkelig i dag, men man skal være forberedt på, at der kan komme 



øget interesse for jollesejlads, så det bliver aktuelt at bruge en del af førnævnte areal til udvidelse 

af jollepladsen, og der kan komme nye former for søsport, der kræver plads til klubhuse mv. 

(Kræver ca. 70 pladser på land). 

Opgørelse over ændringer i antal bådpladser på land. 

Ledige pladser 2015 + 55 

Klimaforandringer - 40 

Både ude af drift + 25 

Kommende 45 år - 70 

Sum - 30 

Under de anførte forudsætninger vil der om 45 år mangle 30 bådpladser på land. 

Hertil kommer, at sluseprojektet vil reducere vinteropbevaringspladsen med et ukendt antal 

pladser. 

Trafikministeriets vilkår (administreres i dag af Kystdirektoratet). 

I Trafikministeriets skrivelse af 19. juni 1972, tilladelsen til etableringen af marinaen, stilles blandt 

andre følgende vilkår 

- At anlægget udelukkende benyttes til anlægsplads for lystfartøjer, 

- At tilladelsen eller anlæggene ikke uden forud indhentet godkendelse fra ministeriet kan 

overdrages til andre 

I Trafikministeriets skrivelse af 13. august 1991, tilladelsen til at gennemføre gensidige 

arealoverførsler mellem Kerteminde kommune og Scangrund A/S, anføres blandt andet: 

”Ministeriet finder ved en stillingtagen til sagen at måtte lægge vægt på, om salget af 

lystbådehavnsarealet medfører, at mulighederne for at drive lystbådehavnen på den måde, der 

var forudsat ved godkendelsen, forringes ved salget, samt om anlægget fortsat kan fungere som 

lystbådehavn”. 

Konklusion. 

Et fremsynet byråd tog i 1971 initiativet til Kerteminde Marina. I projektet var man opmærksom 

på, at det var afgørende, at der blev skabt et tilstrækkeligt stort landareal til opbevaring af både og 

andre vigtige formål. Marinaen er blevet en succes, og den er et betydeligt aktiv for kommunen. 

Der har seks gange været gjort forsøg på at inddrage dele af marinaarealet til boligbebyggelse. 

Fem gange var det udefra kommende investorer, der forsøgte at overtage areal fra marinaen, 

medens kommunens egne rådgivere i forbindelse med ”Lyset over Kerteminde” udarbejdede et 

projekt, der ville gøre marinaen nærmest ubrugelig. 

Det er vores opfattelse, at kommunen tilsidesætter de af Trafikministeriet stillede vilkår, hvis dele 

af marinaarealet udnyttes til boligbebyggelse eller til andre formål, der ikke er søsportsrelaterede. 



 

Henning Wind-Hansen. 

Har været medlem af Kerteminde Sejlklub siden 1963 og har været formand for klubben i flere 

perioder. Var i 1970 en af initiativtagerne til etableringen af marinaen. 

 

Hervig Bach. 

Har været medlem af Kerteminde Sejlklub siden 1963 og har som kasserer deltaget i klubbens 

ledelse i mange år. Var i 1970 en af initiativtagerne til etableringen af marinaen. 

 

Simon Riber Kristensen. 

Har været medlem af Kerteminde Sejlklub siden 1971. Blev i 1971 som landinspektør rekvireret til 

på Kerteminde kommunes vegne at sørge for marinaprojektets godkendelse i Trafikministeriet og 

hos de stedlige offentlige myndigheder, der var berørt af projektet.  
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