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Havnens velkomstplads

Ohøj og velkommen på Hanstholm Havns 
velkomstplads. Her kan du gå ombord 
i havnens to info-boxe og lære meget 
mere om, hvad der sker på en travl 
fiskerihavn med aktivitet hele døgnet. 
Hvor gammel er havnen? Hvordan bliver 
fiskene fanget? Hvor langt er der ud til 
fiskepladserne? Og hvilke arter bliver der 
solgt flest af på Hanstholm Fiskeauktion? 
 

Kig forbi Kai Lindbergs Gade 76



For de nysgerrige: 

Historiens vingesus
Med Svend Heiselberg, tidligere fiskeskipper og mangeårig formand
for Hanstholm Fiskeriforening, som guide, er der garanti for et 
hav af spændende fortællinger om Hanstholm Havns tilblivelse 
og udvikling. Svend kender havnen så godt som sin egen 
bukselomme og kan give et unikt indblik i Hanstholm Havns 
historie – fra indvielsen i 1967 hvor store ambitioner og en stærk 
sømandsvilje skabte fundamentet til en stærk og driftig fiskerihavn, 
der netop har gennemgået en stor udvidelse fra 2017 til 2020. 

- Dato og tidspunkt efter aftale med Svend
- Tilmelding: På telefon 30 34 74 50 eller  
på mail svend@svendheiselberg.dk
- Pris pr. deltager: Oplyses ved tilmelding
- Mødested: Aftales ved tilmelding

For de naturbegejstrede: 

Levesteder med havneudsigt
Oplev Hanstholms mangfoldighed af vilde arter og levesteder – fra 
vejkant til vildmark – i selskab med naturfortæller Philip Hahn-Petersen 
fra LEVESTED. Turen dykker ned i den fascinerende natur på og omkring 
Hanstholm Havn, hvor udsigten er smukkest og naturen vildest. Aftenen 
afrundes med en drink under åben himmel ved Hanstholm Madbar med 
enestående udsigt over Hanstholm Havn, det vilde hav og den vilde natur.

 

- Udvalgte torsdage kl. 19.30 - 21.30
- Tilmelding: På levested.dk/shop
- Pris pr. deltager: 120 kr. inkl. drink efter bartenderens valg  
(med eller uden alkohol, alt efter ønske) 
- Mødested: Ved kanonen på Helshagevej 98, 7730 Hanstholm

For de morgenfriske: 

Frisk fisk under hammeren
Vækkeuret skal ringe tidligt, hvis man skal nå at se de mange fisk på  
auktion, for snart er de over alle bjerge på vej mod aftagere i hele Europa.  
De morgenfriske kan her komme med en lokal guide bag kulisserne på 
Hanstholm Havn, der er Danmarks førende havn for konsumfiskeri. Dagen 
starter på havnens epicenter, Hanstholm Fiskeauktion, og går videre til 
udvalgte steder på havnen, inden turen slutter på restaurant Medvind 
til kaffe, nybagte boller og udsigt til havnens travle morgenkulisse med 
skibe der lægger fra kaj, trucks der henter is, og lastbiler der laster fisk.

- Tirsdag og torsdag kl. 6.30 - 8.30 (29/6 - 5/8)
- Tilmelding: På tourdethy.billetexpressen.dk
- Pris pr. deltager: 175 kr. inkl. kaffe el. saft + bolle med pålæg  
- OBS: Husk varmt tøj
- Mødested: Havnens velkomstplads, Kai Lindbergs Gade 76

Tag på guidet tur



For de fangstglade: 

Familiefisketure 
Træk i det fornuftige tøj og tag børnene med på 
fisketur. WestWind sejler på familievenlige fisketure 
i farvandet ud for Hanstholm, der er levested for 
mange forskellige fiskearter. Se, hvem der kan fange 
den største fisk, få en lærerig snak om livet i havet, 
og glæd jer til at tilberede jeres fisk, når I kommer 
hjem. Nyd undervejs et hvil ved stævnen og hold 
udkig efter de mange skibe, sæler, marsvin og fisk. 
 
 
 
- Juli og august - dato efter aftale
- Varighed 2,5 timer - tider oplyses ved booking
- Tilmelding: På telefon 97 97 56 56
- Pris pr. deltager inkl. fiskeudstyr: 400 kr. (max. 11) 
- Kikkerter udlånes til udkig efter fx sæler 
- Dagsfisketegn kan købes på fisketegn.dk til 40. kr.
- Mødested: Bassin 5 overfor Fibigers Gade 10

For de eventyrlystne:

Vragsafari
Sejl med WestWind ud på det åbne hav til 
fortællinger om nogle af de mange vrag, der ligger 
på havets bund. Hør de tankevækkende sagn om, 
hvordan skibe for mange år siden blev lokket på land 
af strandbål, der tjente som falske fyrtårn og ledte 
skibe på vildspor. De mange skibsvrag på havets 
bund vidner også om krigens rasen under både 1. 
og 2. Verdenskrig, hvor skibe blev skudt i sænk –
og ikke mindst om de mange fiskere der på tragisk 
vis er blevet fanget af naturens stærke kræfter. 
 

- Juli og august - dato efter aftale 
- Varighed: 2,5 timer - tider oplyses ved booking
- Tilmelding: På telefon 97 97 56 56
- Pris pr. deltager: 400 kr. (max 11)
- Kikkerter udlånes til udkig efter fx sæler
- Mødested: Bassin 5 overfor Fibigers Gade 10

Stig ombord og tag med til søs

For de sejlglade: 

Havnerundfart
Tag på havnerundsejling med Rederiet Gule Rev 
eller WestWind og oplev Hanstholm Havn set 
fra vandsiden. Ombord i en af rederiets både er 
det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at 
være fiskeskipper og lægge til kaj i havnen med  
lasten fuld af frisk fisk. Kom med på en lille times 
havnesejlads rundt i Hanstholm Havns bassiner i 
selskab med en guide, der kan fortælle om havnen, 
fiskeriet og alt det, der sker på en moderne havn.
 
- WestWind: Man-tors-søndag i juli og august 
(tider oplyses ved tilmelding)
- Rederiet Gule Rev: Onsdag kl. 16.30 (30/6 - 4/8)
- Varighed: 45 minutter 
- Tilmelding: WestWind på telefon 97 97 56 56 /  
Rederiet Gule Rev på tourdethy.billetexpressen.dk
- Pris pr. deltager: 99 kr. (max 11)
- Mødested: Bassin 5 overfor Fibigers Gade 10

For de  søstærke: 

Lange fisketure
Hop ombord i en af Rederiet Gule Revs fire både 
Bonito, Yellow Reef, Mølboen og Heidi og sejl med 
ud til en dag på Det Gule Rev. Flere rekordstore fisk 
er blevet fanget af lystfiskere ombord på rederiets 
både. Skipperne har god erfaring med at finde 
fiskene, og medhjælperne står klar til at assistere, 
hvis man ikke har stor erfaring med havfiskeri. 
Se, om du også kan være heldig at hale en stor fisk 
ombord. Turene henvender sig til voksne og børn 
over 10 år – under 15 år dog kun ifølge med voksen.

- Ture fra medio marts til ultimo oktober 
- Varighed 10-11 timer (afgang kl. 5 eller kl. 6) 
- Tilmelding: På gule-rev.dk/booking 
- Pris pr. deltager: 950 kr. (udstyr kan lejes)
- Dagsfisketegn kan købes på fisketegn.dk til 40. kr.
- Mødested: Bassin 5 overfor Fibigers Gade 10 



Kursen er sat mod en fabelagtig fiskefest, når Fisken på 
disken løber af stablen med alt det bedste fra havets 
store spisekammer og oplevelser for både store og små. 
Få et unikt indblik i fiskeriet og den store fiskeindustri på 
Hanstholm Havn. Hør om havnens travle liv og rivende 
udvikling. Se kokke trylle med råvarer fra havets store 
spisekammer. Smag, hvorfor frisk Hanstholm-fisk er noget 
helt særligt. Og køb et hav af spændende arter med hjem.

Fisken på disken 2021

Vi ses til fire forrygende fiskedage
Adresse: Kai Lindbergs Gade 39
Torsdag-fredag-lørdag kl. 11-21
Søndag kl. 11-16

Vær med, når det hele går i fisk 5.-8. august

• Køb fisk med hjem

• Se fisk blive fileteret

• Lav din egen fiskeret

• Lær om fiskeriet


