Sejladsinformationer

Tyskland
Emne
Told
Paskontrol
Visum
Båddokumenter

Sortvandsudpumpning
Brandstof
Flaskegas
Vindmølle parker

Militær skydeområder

Kommentar
Der stilles ingen krav til EU-borgere når de kommer fra andre EUlande. Alle burde dog medbringe deres pas. Kommer du udefra til
EU skal du gennem told og immigration.
Momskvittering. Det er nyttigt at have ejerskabspapir fra dit
hjemmeland, men ikke et krav. Har du farvet diesel i dine tanke,
skal du have en kvittering fra tankstationen.
Stationer for at udpumpe sort vand, findes i nogle få marinaer.
Al hvidt diesel indeholder biodiesel i henhold til EN590 2010 (7 %). Benzin
findes i de fleste marinaer.
Calor og/eller Camping gaz findes overalt.
Der er mange parker planlagt men kun få er under opbygning. Se:
http://www.offshore-windenergie.net/windparks
Det er forbudt at sejle inde i vindmølleparkerne, mens de er under
opbygning. Både under 24 meter må godt sejle mellem møllerne, når de er
færdigbygget med følgende undtagelser:
• Sigtbarhed under 1000 meter
• I mørke
• Vindstyrke 6 Beaufort eller mere
• Når de fisker
• Lægge til ved tårnene
• Ligge for anker
Alle områder står afmærket på søkortene.
En liste over alle områder findes på.
www.elwis.de/Schifffahrtsrecht/Verzeichnis-RechtsverordnungenGesetze/SperrWarngebV.pdf
Skydetider og lignende annonceres på Navtex eller på:
www.dwd.de/navtex

Trafikseparering
Større bygge områder
Broer
Formaliteter
Natur og andre
beskyttet områder
Promillegrænse
Kompetencecertifikater

Flag traditioner

Alle TSS-områder er afmærket på søkortene. Regel 10 af søvejsreglerne
håndhæves og overtrædelser straffes med bøde.
P.T. (2013) kun vindmølleparker.
For større lystyachter kan Fehmarnsundbroen med maks. Højde 22.10
meter være for lav.
Ingen for EU både, der kommer fra indeni EU
Er afmærket på søkortene
0,5
Alle må sejle en båd uden at skulle have et certifikat, hvis den har en
motor med under 5HK ydelse. Mellem 5 HK og 15 HK skal personen være
fyldt 16 år. Over 15 HK skal føreren have et certifikat. Tyskland tillader dog
at udenlandske både (>15 meter) føres efter deres hjemmestats regler i op
til et år. Dog med undtagelse af sejlads på Rhinen, da international aftaler
forlanger certifikat for sejlads på Rhinen.
Både skal vise deres nationale flag.
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Sejladsinformationer

Vigtige telefonnumre
samt hjemmesider

Havne

National Lifeboat organization:
DGzRS
SEENOTLEITUNG (MRCC) BREMEN in Emergency (24 h):
Tel.: +49 (0) 421· 536 87-0
Fax: +49 (0) 421· 536 87 14
Mobil: 124 124
Bremen Rescue Radio VHF Ch. 70 (DSC) or Ch. 16
The DGzRS (Tysk søredningsselskab) opkræver penge for teknisk
assistance. € 200 per time, maksimum € 400 per gang.
Opsamling af nødstedte fra vandet er altid gratis.
Der findes ingen tilgængelige elektronisk havnelods. En mulighed er:
www.sejlerens.com/?region=998
En anden er:
http://www.marina-guide.net

Vejrudsigter

www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/1104.PDF

Turbøjer
Havneskik

Der er ingen turbøjer i Tyskland.
Det kan være nødvendigt at ligge udenpå andre både når havnen er fyldt.
Det er god skik at spørge om lov først..
Hastighedsbegræsninger er som regel markeret. Der kan være
begrænsninger på brug af grill.
Normalt hejses og sænkes flaget ved sol op- og nedgang
EU-både må blive så længe de har lyst. Mange havne har faciliteter for
dette..
Det er forbudt at opankre i sejlrender og beskyttet områder, ellers er det
tilladt

Sikkerhed i havne
Flagregler
Overvintring
Opankring og adgang
til kysten
Demografisk data
Møntfod
Butikstider
Offentligt transport
Praktiske råd

82 millioner indbyggere; cirka 1.300 medlemsklubber i den tyske Sejlunion
(DSV) med totalt cirka 180.000 medlemmer.
EURO
Supermarkeder normalt 08:00-20:00.
Tog og bus i de fleste områder, dog kan der være begrænset dækning ude
på landet.
Tidevandsoplysninger
http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp
Kiel-Kanal:
www.wsv.de/wsabb/info/pdf/Merkblatt_englische_Version_2009_Maerz.pdf
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