Danmark
Något om färder i Danmark
Att segla i danska farvatten är en skön upplevelse, fria lättnavigerade ytor, ofta i sjölä av land, men ändå
god vind för seglaren. Naturhamnar på svenskt vis saknas, men istället erbjuds man trygg plats i trevliga
hamnar och marinor, både stora och små. Man brukar säga att ”en dansk naturhamn är en hamn utan kro”.
Det går att ankra relativt skyddat, på en del ställen. De danska hamnarna är överlag mycket välordnade och
erbjuder i regel all service en båtturist kan önska sig. Vad bryr man sig om ändring i vindriktning och styrka
när man ligger tryggt förtöjd i en gemytlig dansk hamn! Och tänk att överallt kunna proppa in sig på elnätet
för batteriladdning och annat utan extra kostnad, eller för en billig peng. Överlag ligger danska hamnavgifter
lite lägre än svenska.
Hamnkaptenen är oftast en kommunalt anställd tjänsteman och har hög status.
För den intresserade finns många möjligheter till turism vid sidan av det rent marina. Böljande jordbruksfält,
vidsträckta sandstränder och ibland lummiga skogar präglar landskapet som båtturisten kommer i kontakt
med. Bland korsvirkeshus, krogar och småskaliga städer finns naturligtvis också mycket av den lokala
fiskenäringen, vilket som alltid är pittoreskt inslag i miljön. Danmark känns som man brukar säga lite
”grönnere” – alltså mera ”grönt” och avstressat!

Danmarks historia
Danmark och Sverige hör ihop! Jylland kallas för ”Jutland” och släktskapet med Götaland är inte bara en
namnmässig slump. Förr i tiden var vatten inte avskiljande utan snarare sammanbindande jämfört med
vidsträckta landområden. Människorna i sydvästra Sverige hade mer samröre med danskar än med svear.
Givetvis har ett ”yndigt” land som Danmark en rik historia. På medeltiden var det Nordens ledande stormakt
och de vikingar som erövrade England på 1000-talet kom från Danmark. En annan höjdpunkt uppnåddes i
slutet av 1300-talet då hela Norden enades under drottning Margaretha (Kalmarunionen år 1389).
Danmark och Sverige har under många hundra år krigat om makten i norra Europa.
Även om Sverige har lyckats få några separata freder med Danmark, Roskilde, Brömsebro, etc, så har man
aldrig lyckats erövra landet.
Kultur är inte bara HC Andersen - tänk på Tycho Brahe, astronomen och Grundtvig, folkhögskolans
grundare! De mest bekanta idag är kanske Skagenkonstnärerna, Kröyer, Ancher, Drachmann och Krogh fast han var visst norrman.

Avstånd och exempel på ”tillfartsleder”
Visst är det lite längre än en kusttur i Sverige, men om man tar några lite längre etapper hamnar man snart i
Grenå och därifrån är det bara ett skutt till det hägrande hjärtat av Danmark. Västkustseglaren kan
naturligtvis välja vägen utefter den halländska kusten, men erfarenheten visar att man oftare blir hindrad på
semesterfärden av stark vind när man går utefter en kust som den vanligaste vinden - sydvästen - blåser in
mot. Bättre är rutten över Läsö - Anholt - Grenå. Att färdas i Danmark med dess fria och lättnavigerade
farvatten och fina hamnar, där man för det mesta slipper att använda akterankaret, är enkelt och lättvindigt
för de som är vana vid skärgårdslivet i svenska kuster.

Språk
Danska kan ibland vara svårt att förstå men då kan man för det mesta gå över till engelska, det är inget att
skämmas för och accepteras av danskarna.

Rundradio, TV och Internet
Numera finns det WiFi i de flesta hamnar. Dansk TV har samma system som Sverige för digital TV.
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Kustradio
Danska inre farvatten täcks av Lyngby Radio på VHF:en.

Väderprognoser
Danska sjörapporter hör till de bästa i Europa. Inte nog med att man har hög träffsäkerhet, man har även
femdygnsprognos för vindar. Enklast är att titta på internet: http://www.dmi.dk/hav/
Finns inte WiFi i hamnen, så är text-TV ett alternativ om man har TV ombord. Där finns alltid DMIs rapporter
utlagda.

Navigation
Lustigt nog vill vi rekommendera tyska båtsportkort för Danmark, när man skall ha papperskort, de är bra
och det blir billigare! Sedan rekommenderar vi Komma’s Havnelods, som upptar alla danska och de flesta
andra hamnar i västra Östersjön. Alternativ t finns gratisutgåvan Sejleren ́s, men de upptar bara de hamnar
som valt att delta. Dessa minskar mer och mer. http://www.sejlerens.com/de/
Även den danska motsvarigheten till vår Gästhamnsguide: http://www.danskehavnelods.dk/
är bra att titta i.
Sedan finns det ett bra häfte: Havneguiden.no som har delar över många kuster, bl.a. en om Danmark.

Regler för gränspassage
Varor
Huvudregeln inom EU är att varor fritt skall få föras över gränserna. Detta omfattar emellertid inte fullt ut
varor med speciell beskattning, som alkoholdrycker och tobak. Man får över de flesta gränser föra även
sådana varor i vad som betraktas som ”för personligt bruk”, under förutsättning att skatt är betald i något
EU-land. Om skatt inte erlagts, t ex om man köpt på utförsel hos någon skeppshandlare, gäller att en
begränsad ”normalranson” får införas till EU-l and utan att erlägga skatt.

Se https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_sv.htm för
aktuella regler.

Personer
Det finns ett nordiskt passfrihetsavtal som gör att det är lätt att röra sig i Norden för svenska medborgare.

Formella krav
Information saknas.

Sjöräddning
I Danmark organiseras sjöräddningen av försvaret och hjälp via medlemskap i Sjöräddningssällskapet finns
bara på några enstaka platser, Öresund bl.a.
Däremot har danska försvaret avtal med Sjöassistans, så det fungerar bäst i Danmark.
SSRS har avtal med Dansk Söredningsselskab, se https://dsrs.dk/, så har du medlemskap i SSRS, kan
du få likande hjälp av dem.
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Vid behov av bärgning i Danmark skall man vara medveten om att det kan bli dyrt, beroende på vem det är
som utför bärgningen. Om möjligt skall man först kolla vad det kostar och kontakta sitt försäkringsbolag.

Husdjur
Det är mycket besvärligt att återinföra husdjur i Sverige. Även ledarhund för synskadade omfattas av de
stränga bestämmelserna. Vaccinering mot Rabies 1+2 mot leptospiros 2, blodprov, avmaskning mot
dvärgbandmask, veterinärintyg och ansök om införseltillstånd från Jordbruksverket.
Dessutom skall alla husdjur ha ett eget pass. Utförlig information finns på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatteroc
hillrarinforsel.4.58f2066813fc03d6a206f56.html
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