
Notat om anløb af udenlandske sejlere  
og Langeland Kommunes håndtering af lystbådehavnene indtil og med 13. april 2020 
 
Danmarks grænser er lukket ned for alt andet end godstransport og indrejse med såkaldt 
anerkendelsesværdige formål.  
 
Lukningen gælder også de danske lystbådehavne. Alle havne fungerer formelt set som 
grænseindgang til Danmark, og derfor skal vi være særligt opmærksomme på udenlandske 
skibe og lystbåde. Hvis der kommer sejlere fra udlandet til en dansk havn, skal de afvises. 
Dette gælder både for de kommunale og private havne.  
 
Såfremt afvisningen ikke efterleves, skal det meldes til politiet på 114. Det er herefter politiet, 
som tager sig af den skærpede grænsekontrol. Dette er dagsdato bekræftet af politiet. 
 
I Langeland Kommune er de kommunale havne fortsat bemandet i et vist omfang og 
havnepersonalet vil specielt i påsken have fokus på, at holde øje med og afvise evt. 
udenlandske anløb.  
 
  
I tråd med at Statsministeren har rådet alle danskere til at blive hjemme i påsken og Dansk 
Camping Union har valgt at lukke alle deres campingpladser https://www.dcu.dk/dcu-lukker-
alle-22-campingpladser. Har Langeland Kommune valgt at lukke alle offentlige toilet- og 
badefaciliteter på de kommunale havne og via havnenes hjemmeside henstille til, at også 
danske gæstesejlere bliver hjemme og ikke anløber lystbådehavnene indtil og med den 13. 
april 2020. Dette ud fra en moralsk forpligtelse til at støtte indsatsen mod coronasmitten og 
for at passe på vores gæster og ansatte. Hvilket kommunen håber på alles forståelse for. 
 
Kommunen kan dog kun henstille til, at de private havne gør noget tilsvarende.  
 
I forhold til erhvervslivet og fastliggere i Langeland Kommunes havne, står havnepersonale 
til rådighed for betjening af beddings- og krananlæg, samt hjælp til at få bådene i vandet. En 
del både kræver søsætning via eksterne vognmænd, hvilket også tillades. Al færdsel på 
havneområdet skal selvfølgelig overholde sundhedsstyrelsens afstandskrav samt øvrige 
anbefalinger. 
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