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De første 517 000 m3 sand er indtil videre 
flyttet fra sejlrenden og op på land til ska-
belse af nye havnearealer til godshåndtering 
i den sydlige del af Thyborøn Havn. Anden 
etape af uddybningen, ned mod Limfjordska-
jerne i syd, vil fortsætte hen over efteråret. 
Projektet er både det største uddybnings- 
og havneudvidelsesprojekt i hele Thyborøn 
Havns historie, og det skrider planmæssigt 
og stabilt fremad. 

Hvem skulle have troet, at Thyborøn Havn 
en dag ville blive en havn med en garante-
ret vanddybde på 10 m i indsejlingen, da 
havnen for mere end 100 år siden blev an-
lagt som en lille fiskeri- og nødhavn. Og det 
har da også været et langt sejt træk at tage 
springet fra de 8 m vanddybde, som staten 
garanterede i indsejlingen frem til 2020, til 
de 10 m vanddybde, som vi selv har valgt at 
investere i med denne gigantiske uddybning 
af indsejlingen. Formålet med investeringen 

er ganske enkelt at følge med udviklingen 
og leve op til havnens brugeres nutidige 
behov. 

Potentiale for talrige erhverv
Med Thyborøn Havns unikke placering godt 
beskyttet inde i Limfjorden, lige ud til Nord-
søen, udvider de 10 m vanddybde et reelt 
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80 millioner kroner investeres i vanddybde og nye havneanlæg.
Uddybningen af sejlrenden ind til Thyborøn Havn, i Thyborøn Kanal, 
er i fuld gang. 10 m vanddybde i indsejlingen, fra Nordsøen og ind 
gennem molehovederne til yderhavnen, er i disse dage ved at blive en 
realitet, og sandet derfra nyttiggøres til en større udvidelse af havnearealerne 
mod syd. Imponerende er det store grej, som benyttes til uddybningen af sejlrenden, og allerede 
fra i dag får selv de største industrifiskefartøjer meget nemt ved at sejle deres fangst ind til 
fiskemelsfabrikken TripleNine A/S.

Fortsætter på næste side
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potentiale for havnens kunder i brancherne 
fiskeri, gods og offshore vindenergi.

Når de største industrifiskefartøjer fra fx 
Norge og Færøerne leverer råvarer til fiske-
melsfabrikken TripleNine A/S, så giver den 
nye vanddybde dem allerede fra i dag nogle 
helt optimale besejlingsforhold. Thyborøn 
Havn ligger strategisk godt placeret, når far-
tøjerne ankommer til Danmark, og fiskemels-
fabrikken ligger placeret lige overfor havne-
indsejlingen. Enklere navigation findes næppe.

Derudover kommer den øgede vanddybde 
også offshore branchen til gode ved offshore 
aktiviteter som installation af Vesterhav Syd, 
Nord, Thor og den kommende Energiø, bare 
et stenkast ude i Nordsøen syd for Thybo-
røn. De driftssikre besejlingsforhold i al slags 
vejr, som er kendetegnende for Thyborøn 
Havn, sikrer offshore branchen et stabilt pro-
jektflow på en god beliggenhed tæt på de 

kommende havvindenergiprojekter, og den 
øgede vanddybde giver kaptajnerne en kom-
fortabel ekstra sikkerhed under køl. 

Også den innovative del af godslogistikbran-
chen, der vælger at sejle gods ind til og ud fra 
Danmark vestfra for at undgå et belastet vej-
net i øst og for at have god plads til oplagring 
på kajnære baglandsarealer med tæt afstand 
fra kaj til hovedvej, kan få stor glæde af den 
øgede vanddybde i indsejlingen til Thyborøn 
Havn. Den nye vanddybde åbner op for et 
større udvalg af fartøjer og giver branchen 
solide muligheder for logikstikoptimering 
med miljøhensyn.

Thyborøn Havns sikre besejling i al slags vejr, 
24/7 365 dage om året, sikrer i forvejen alle 
disse meget forskellige brancher en solid 
driftssikkerhed og et stabilt arbejdsflow. Den 
helt nye vanddybde øger nu branchernes 
fleksibilitet, i kraft af mulighed for et større 

udvalg af fartøjer og tilføjer en ikke ubetyde-
lig ekstra sikkerhed.

På Thyborøn Havn har vi glædet os dagligt 
over synet af de store fartøjer Njord R, fra 
virksomheden Rohde Nielsen A/S og DC 
Orisant, fra Reimerswaal Dredging, der sam-
men allerede har udført første del af ud-
dybningsarbejdet, lige udenfor vinduerne på 
vores havnekontor. Og der er ikke gået en 
eneste dag, hvor vi ikke har skænket det en 
tanke, hvor godt denne historiske uddybning 
af indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn 
Kanal bliver for havnens brugere fremover, 
både indenfor fiskeriet og i gods- og offshore 
branchen.

2021 vil være en stor milepæl på Thyborøn 
Havns historiske tidslinje fra nu af og rigtig 
langt ud i fremtiden.

    vestjyskbank.dk/thyborøn

Havnegade 46 - 7680 THyborøn

Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77

mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168
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Traditionen tro ruller de mange virksomheder 
på Thyborøn Havn igen tæppet ud sammen i den 
midterste del af teltet på fiskerimessen DanFish 
International i Aalborg, den 13. – 15. oktober 
2021, og det glæder vi os alle ekstra meget til at 
gøre igen i år. Som naboer på havnen udstiller 
vi som naboer på messen, og sammen har vi et 
hav af gode nyheder med. Det kan godt være 
at corona har haft os lukket inde i mere end et 
år, men nu springer vi ud igen, både på messen 
og til Thyborøn Aften, som vi glæder os over at 
kunne afholde her efter den fulde genåbning af 
Danmark. 

Vi glæder os til 
DanFish 2021

De mange meget forskellige 
spidskompetencer, som erhvers-
fiskerne bliver budt velkommen 
af, når de sejler ind i Thyborøn 
Havn, udstiller side om side på 
fiskerimessen. I Thyborøn er der 
kort afstand fra kajanlæg til både 
skibsværfter, smede, elektronik- 
og hydraulikteknikere, overfla-
debehandlere, trawlbindere, 
banker, lagerhal leverandører, 
fiskeauktion, fiskemelsfabrik og 
meget mere. Og det er nemt at 
besøge alle på DanFish messen.

Her vil de nyeste teknologier in-
denfor fiskegrej og -udstyr blive 

præsenteret. Det gælder fx den 
nye Excluder fra Nordsøtrawl 
og nye effektive skovltyper hos 
Trawldoor. Også talrige andre 
bemærkelsesværdige nyheder til 
fiskeriet som nye højkapacitets 
modtagefaciliteter på TripleNine 
A/S, nye services fra Hydra-Tek-
nik, nye nybygninger hos både 
Kynde og Toft A/S og Thyborøn 
Skibs og Motor A/S - også nye 
havnefaciliteter og ny vand-
dybde på Thyborøn Havn, vil der 
ligeledes være information om-
kring på messen. 

Se mere på side 4-5.

SIDE 3

Endelig tilbage i 
Thyborøn!

Efter næsten et årtis ventetid er det 
anerkendte smøreoliemærke tilbage på 
Thyborøn havn. 

Nordic Marine Oil vil repræsentere og 
levere produkterne til den maritime sek-
tor. For over 40 år siden  blev de første 
tromler set ombord på fiskeskibene i 
havnen. 

Fremover vil det bemærkelsesværdige 
Mobil logo lyse op fra Nordic Marine Oil’s 
lager, placeret centralt på havnen, hvor 
alle kan henvende sig for levering og 
spørgsmål. 

Udover at kunne være med til at bringe 
Mobil tilbage til Thyborøn, repræsente-
rer Nordic Marine Oil også mærket i 
Frederikshavn, Rødby og andre havne 
efter behov, både nationalt og interna-
tionalt. 

Kontakt Nordic Marine Oil:
+45 96 31 39 10 
lubes@nordicmarineoil.dk
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Banebrydende havnenyheder 
til fiskeriet på Danfish messen
I Thyborøn Havns mere end 100 år lange historie har der været flere skelsættende 
epoker undervejs. I øjeblikket er vi vidne til nogle helt unikke år med en ganske særlig 
udvikling af havnen til fordel for fiskeriet.

De seneste år har vi gennemført flere banebrydende renoveringer af infrastruktur speci-
fikt til gavn for fiskeriet, der i dag har toptunede faciliteter på Thyborøn Havn. I perioden 
2018-2021 kommer vi op på en samlet investering på 180 millioner kroner til gavn for 
fiskeriet på Thyborøn Havn. Vi glæder os over de mange nye tiltag, der er opnået efter 
mange års flid og ihærdighed, og er stolte af at kunne tilbyde fiskerne helt unikke facilite-
ter med førsteklasses arbejdsforhold.

1. - 10 m vanddybde i indsejlingen
Det har længe været et ønske fra industrifiskerne og den pelagiske fiskeindustri at få 10 
m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn. Især nordmændene, som sejler i havn med 
blåhvilling i det tidlige forår, har haft hårdt brug for øget vanddybde i Thyborøn. Derfor 
glæder vi os meget over i dag endelig at kunne opfylde ønsket, og det i god tid før den 
næste blåhvilling sæson går i gang i det tidlige forår 2022.

2. - Nye losse-
kajfaciliteter til 
industrifiskerne
Industrifiskerne har fået topmo-
derne faciliteter og helt unikke 
arbejdsforhold med det nye los-
sekajanlæg ved TripleNine A/S. 
Her er der sikker besejling 365 
dage om året og enkel navigati-
on ind til kajanlægget, som ligger 
placeret lige overfor indsejlin-
gen til Thyborøn Havn. Derud-
over er alle forsyningsstoffer lige 
ved hånden og for de maritime 
servicevirksomheder, som fx 
vedligeholder og foretager grej-
eftersyn, er der nem adgang til 
fiskefartøjet på kajanlægget.

Der er utroligt meget 
nyt på Thyborøn stan-
den i år og messer er en 
rigtig god lejlighed til 
at få talt sammen og få 
hilst på. Derfor glæder 
vi os alle til at byde jer 
alle velkommen på Thy-
borøn området i hal H 
i teltet.

Kik forbi vores stand på 
DanFish International 
den 13. – 15 oktober. 

Du finder os på Stand-
nummer H-822 i teltet. 

Vi ses på DanFish!
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3. - Nye tiltag til konsumfiskerne
For konsumfiskerne er der blevet plads til større nybygninger, og mere plads til skibs-
reparation og -vedligeholdelse, med renoveringen af havnebassinet Vestre Inderhavn 
for foden af skibsværfterne. De nye arbejdsforhold sikrer effektive arbejdsgange hos 
skibsværfterne og dermed optimeringer til gavn for konsumfiskeren.

Derudover er der med renoveringen blevet mere plads til transitfiskernes fartøjer i 
havnen med 137 ekstra kajmeter på Isværkkaj. I alt 747 kajmeter på Thyborøn Havn er 
velegnet til transitfisker fartøjer i dag.

Konsumfiskerne har fået nye vandhydranter med slangeopruller på konsumkaj, slan-
gerne er således blevet betydeligt nemmere at håndtere. 

Dertil kommer, at fiskeauktionen fik fordoblet sin kapacitet tilbage i 2017, hvor der også 
blev idriftsat en ny kassevaskehal lige ved siden af auktionen. Og køleanlægget på fiskeauk-
tionen er netop blevet udskiftet til et nyt både energieffektivt og driftssikkert køleanlæg.

På Thyborøn Havn gør vi os umage med at tilgodese alle aspekter af fiskeriet så godt 
som muligt, og vi er meget glade for at kunne tilbyde optimale arbejdsforhold hele 
vejen rundt. 

Nye gennemgribende 
tiltag hos TripleNine A/S
Fiskemelsfabrikken TripleNine A/S har gennem 
de seneste år foretaget en gennemgribende 
investering i moderniseringen af produktions- 
og modtagefaciliteterne på Thyborøn Havn. 
125 millioner kroner er gennem de seneste 
år blevet investeret i en opgradering af pro-
duktionsfaciliteterne. Dertil kommer en inve-
stering på 35 millioner kroner alene i de nye 
modtagefaciliteter, der sætter kapaciteten op 
til 400 tons fisk i timen med selvlossefunktion. 
Til sammenligning var kapaciteten førhen 150 
tons i timen. Det nye losseanlæg er i fuld drift. 
Den høje kapacitet reducerer ventetider bety-
deligt og sikrer, at fartøjet hurtigt er tilbage på 
søen igen efter losning. Alt kan klares hurtigt, 
mens fiskefartøjet er i havn.

Nye skelsættende tiltag hos fiskeauktionen
Også fiskeauktionen i Thyborøn, Danske Fiskeauktioner A/S, har bestræbt sig på at tilbyde nye gode 
services til konsumfiskerne for at følge med tidens udvikling. De seneste år er der lavet et særligt logi-
stisk setup med mulighed for landing af fisk i Norge, der køres hjem til fiskeauktionen i Thyborøn med 
lastbil for at reducere unødig sejlads for fiskerne og således give mulighed for optimering af fiskeriet og 
optimal udnyttelse af brændstof. 

Derudover har Danske Fiskeauktioner A/S investeret i nye sorteringsløsninger, som, udover selve sor-
teringen og dokumentationen i henhold til EU-regler, også tilgodeser fx håndteringen af fiskekasser for 
transitfiskeriet. 

Serviceniveauet er højnet med etableringen af agentvirksomheden North Sea Agency, hvor Rasmus 
står klar til at hjælpe de udenlandske fiskere med god og kompetent lokal service, når ikke lokalt kendte 
fiskere er i havn.

SIDE 5

Alle disse ting er endnu et godt eksempel på, hvordan vi arbejder i helheder og arbejder tæt sammen i 
Thyborøn. Sammen kan vi støtte op om alle aspekter og levere en fuld pallette af gode og solide 
serviceydelser til fiskeriet. Det giver alt sammen fiskerne nogle helt enestående arbejdsforhold, mens 
de er i havn, og er medvirkende til, at de hurtigt kan komme på søen igen.
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Nem adgang til forsyningsstoffer gør en for-
skel, når man som fisker er i havn for losning 
af friskfanget fisk og gerne vil hurtigt afsted 
på søen igen. På Thyborøn Havn optimerer 
vi løbende vores faciliteter i tæt samarbejde 
med brugerne. Det sidste nye tiltag er idrift-
sættelsen af fire nye multifunktions vandhy-
dranter på Konsumkaj til forsyning af frisk 
drikkevand til fartøjets besætning, forsyning 
af ferskvand til ismaskiner ombord på kon-
sumfiskefartøjer og til rengøring af både last 
og fiskefartøj. 

Nye boostede vandhydranter
De nye vandhydranter leverer rent drikke-
vand fra Vandværket, som regelmæssigt te-
ster vandkvaliteten. Kapaciteten er 80 m3/
time. Boost pumpen, som vandhydranterne 
er udstyret med, giver et tryk på hele 16 bar 
og gør dem ligeledes ideelle til rengøring af 
fiskefartøj og last. 

Vandhydranterne er selvfølgelig frostsikrede 
og dermed driftssikre 24/7-365, så snart 
fiskeren kommer i havn. 

Nem slangehåndtering
For nem håndtering af vandslanger til vand-
forsyning under losning har vi ladet en slan-
geopruller teste på kajanlægget Konsumkaj 

foran fiskeauktionen. Slangeoprulleren skal 
sikre en lettere oprulning og udrulning af 
vandslanger, og at vandslangerne er lige ved 
hånden, når de ligger oprullet og klar til brug 
på de nye slangeoprullere lige ved siden af 
vandhydranterne. Endelig bidrager de også til 
en optimal hygiejne.

Testens udfald viste sig at være positiv. Flere 
fiskere har meldt positivt tilbage om den nye 
slangeopruller. Vi har derfor valgt at sætte 
dem i produktion og opsætte fire slangeop-
rullere på Konsumkaj, så der på sigt vil være 
en slangeopruller ved hver vandhydrant på 
kajanlægget.

Hver vandslange er 25 m lang, der monteres 
i alt tre slanger på slangeoprulleren, så ræk-
kevidden vil være 75 m. Forlængere kan evt. 
rekvireres ved havnevagten efter behov. 

Vi er glade for at kunne tilbyde de nye drifts-
sikre multifunktions vandhydranter og de der-
tilhørende slangeoprullere til konsumfiskerne 
og derved bidrage til at gøre arbejdsgangen 
betydeligt lettere for konsumfiskerne under 
både forsyning af frisk drikkevand og rengø-
ring af fartøj. 

Nye vandhydranter med boostet 
kapacitet på Konsumkaj
På Thyborøn Havn bestræber vi os på hele tiden at sikre fiskerne indenfor alle former for erhvervs-
fiskeri gode arbejdsforhold på vores havn. Dette nye tiltag er et eksempel på en forbedring, der er 
specielt dedikeret til konsumfiskeri. 

Tekniske data
Vandhydranter:
Vandhydranter med to udgange: 
•   spuleslange, til rengøring af last og fiskefartøj efter losning
•   to og tre tommer vandslanger 

Kapacitet 80 m3/time

Vandhydranterne er udstyret med boost pumpe, der giver et tryk på hele 16 bar.

Vandhydranterne er frostsikrede og dermed driftssikre 24/7-365. 

Vandslange:
Rækkevidde vandslange – 75 m 

Forlænger kan bestilles hos havnevagten efter behov.
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Nye redskaber lavet specifikt til dig!  
Ny! www.thyboronport.dk
Som bruger af havnen skal du nemt kunne 
finde relevant information præcist til dig. 
Det gælder både information om Thyborøn 
Havn og information omkring de mange 
lokale serviceydelser, der er til rådighed, når 
du sejler i havn. Derfor har Thyborøn Havn 
søsat en helt ny hjemmeside med værktøjer 
udarbejdet specielt til dig. 

Uanset hvilken branche du arbejder i, så har du fået din helt egen 
side med relevant information til dig på Thyborøn Havns nye 
hjemmeside. Er du konsumfisker, industrifisker, transitfisker, arbej-
der du i godsbranchen, offshorebranchen eller er du på udkik efter 
kompetent maritim service, så finder du en side lavet helt specielt 
til dig. Er du kaptajn eller skipper og på udkik efter mere navi-
gationsrelateret information, så finder du også en side lavet helt 
specielt til dig!

Beskrivelse af havnefaciliteter og kajanlæg
Thyborøn Havn har 5,8 km kajanlæg til mange forskellige formål og 
talrige dedikerede faciliteter fx trawlstræk til fiskeriet og pakhuse 
til godshåndtering. Det har vi alt sammen gjort os umage med at 
beskrive på hjemmesiden. Nye brugere af havnen har således fået 
mulighed for at danne sig et overblik over de mange faciliteter, der 
er til rådighed og danne sig et indtryk af præcis det kajanlæg, de 
skal ligge ved, allerede før anløbet. 

Nyheder
Vi bestræber os på at holde hjemmesiden levende med nyheder 
både i form af nye tiltag på havnen og de begivenheder, hvorpå du 
kan møde os i den nære fremtid, som fx DanFish messen i Aalborg.

100 lokale servicevirksomheder
På Thyborøn Havn står mere end 100 virksomheder til rådighed 
for at tilbyde en førsteklasses service. Kommer du i havn for første 
gang, kan det være sin sag at finde en lokal virksomhed med spe-
cifikke kompetencer indenfor fx hydraulik under skibsreparation. 
Det kan du nu på Thyborøn Havns hjemmeside. 

Med den nye hjemmeside har vi bestræbt os på at give et overblik 
over de mange services ved at kategorisere dem efter kompeten-
cer og lave en oversigt over alle lokale serviceydelser, men ligele-
des at lave en målrettet oversigt over de virksomheder, der leverer 
en specifik serviceydelse fx til fiskeriet, gods- og offshore bran-
chen, så du også her får en information, der passer specifikt til dig. 

Tjek vores hjemmeside ud! 
Og find vej til information lavet præcist til dig.

www.thyboronport.dk Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Fiskeriskolen i Thyborøn
Erhvervsfisker  
En 2-årig uddannelse, der består af:
• 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen
•  2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer  

Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis  
og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller  
få arbejde på et skib.  

Fiskehandler
En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: 
• 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen 
•  Praktik i en virksomhed  

Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som  
fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser
• Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne)
• ROC og LRC
• Medicinkiste B og C basis og opfølgning
• Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning
• Navigation
• STCW kurser

Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.
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Thyborøn Havn kunne aflægge et godt og 
tilfredsstillende regnskab for første halvår af 
2021. Faktisk er både omsætningen og resul-
tatet efter første halvår bedre end budgettet.

Halvårsregnskabet var imødeset med en vis 
spænding. Især på fiskeriet har brexit-aftalen 
og de sene norgesforhandlinger, der forhin-
drede fiskeri i norsk farvand i første kvartal, 
toppet op af en meget lav tobiskvote, givet 
forventning om et svagt første halvår.

Og vist er omsætningen på fisk faldet i før-
ste halvår men ikke så meget, som det var 
forventet. På konsumfiskeriet er det lykkedes 
at fastholde mange af de udenlandske lan-
dinger i havnen fra især hollandske fartøjer. 
Hvor disse landinger før i høj grad blev kørt 
til udenlandske auktioner, så har en hel del 
af dem landet til auktionen i Thyborøn. Sam-
tidig har priserne på konsumfisk være gode 
i første halvår, og det har samlet betydet, at 
selvom mængden faldt med 8 % i forhold til 
2019, så blev faldet på værdien af landinger-
ne kun 2,3 % lavere end i 2019.

I industrifiskeriet er faldet i landingsmængde 
noget større, da kvoten på tobis har været 
historisk lavt. Til gengæld var der høje priser 
på fisken i sæsonen, hvilket betød, at selvom 
mængden faldt godt 25 %, så var faldet i lan-
dingsværdi ”kun” på godt 19 %.

Alt i alt blev der i første halvår af 2021 landet 
109.000 ton fisk over kaj til en samlet værdi 
af 345 mio. kr.
Til gengæld er de andre forretningsområder 
i Thyborøn gået rigtigt godt i første halvår. 
Godsmængden ligger næsten på niveau med 
første halvår i 2019, der er blevet håndteret 
861.000 ton ind og ud over kaj. Også flere 
skibsanløb i andre segmenter såsom offshore 
fartøjer og skibsanløb til reparation har vist 
fremgang i første halvår.

Denne udvikling har gjort, at havnens regn-
skab for første halvår landede over det bud-
getterede med en samlet omsætning på 20,5 
mio. kr. og et resultat på 1,3 mio. kr. Begge 
dele over, hvad der var budgetteret med. Det 
er særdeles tilfredsstillende og viser, at sats-
ningen og investeringerne gennem de sidste 
mange år på flere ben i forretningen har væ-
ret helt rigtigt. 

SIDE 8

Direktøren har ordet 
– Halvårsregnskab 2021
Thyborøn Havn er foran i første halvår trods udfordringerne i fiskeriet. 
Til trods for udfordringerne i fiskeriet oven på brexit, langtrukne norgesforhandlinger og lave kvoter 
i 2021, så lander Thyborøn Havn et godt halvårsregnskab.
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