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Af Peter Hartzell, Sublift by
Swede Ship 

SUBLIFT By Swede Ship 
er udviklet sammen med 
den svenske flåde med det 
formål at skabe en hurtig 
og robust vogn til bådop-
tagning.

SUBLIFT er  en bruger-
venlig, selvkørende vogn, 
som tager både på land 
via havnens slæbested. 
En Sublift fungerer lige så 
godt til både med stativer 
som med støtter. 

En stor fordel med 
Sublift er, at den kan er-
statte kran, trailer og trak-
tor. SUBLIFT betjenes af  
en person med en trådløs 
fjernbetjening. Det er en 
alt i én løsning, der giver 
lave investeringsomkost-
ninger.

Rammen er af  en åben 
U-type, der er hydraulisk 
indstillet i bredden, så den 
svarer til forskellige behov. 

En SUBLIFT kan for 
eksempel spænde over en 
bådtrailer eller en lastbil, 
der giver en effektiv båd-
håndtering. De hydrauli-
ske løftearme roterer for 
at finjustere til de forskel-
lige bådbredder. Både kan 
samles og parkeres indivi-
duelt, når de anbringes i et 
fiskebensmønster, hvilket 
maksimerer udnyttelsen af  
vinterpladsen. På grund af  
sin størrelse og smidighed 
er SUBLIFT også perfekt 
til bådhåndtering på små 
værfter og i haller.

I Danmark kører 
SUBLIFT indtil videre 
på Marina Minde, Frede-
riksvæk Havn AMBA og 

Fredericia Lystbådehavn 
drevet af  ADP A/S.

’Vi overtog Subliften 
sammen med lystbådehav-
nen i 2014. Vores kunder 
er meget glade for, at vi 
bruger subliften, da den er 
mere skånsom for båden, 
end en lastbil kran, når de 
skal tages op og sættes i 
vandet. Vi har kunder der 
kommer sejlende til fra an-
dre havne for at blive taget 
op og sat i vandet med vo-
res sublift.” siger Kenneth 
Frederiksen fra ADP A/S, 
som driver havnen.

Der er bygget 200 ek-
semplarer siden 1990 og 
alle er fortsat i drift.

Fire landes søværn og 20 
væfter  i tilknyting til fiske-
rihavne bruger Subliften 
dagligt. Subliften har en 
kapacitet fra 12 til 90 tons.
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- Det har givet enormt 
meget liv på havnen, 
at vi har fået auto-
campere, sheltere, en 
sauna, vinterbadere og 
en kajakklub. 

Det fortæller havnemester 
Christian Heibel Godsk og 
fortsætter: Nu syder hav-
nen af  liv – også i ydersæ-
sonnen. Det har bevirket 
at grillen ’Kabyssen’ er 
åbnet igen’. Han glæder sig 
over den positive udvikling 
på havnen, men slår også 
fast, at uden en aktiv hav-
neforening i ryggen, var 
det aldig gået. 

’De mange frivillige i For-
eningen Udbyhøj Havn 
gør en enorm forskel’. 

Drivkraften i udviklingen 
er de nye sheltere, saunaen 
og kajakkerne. Alt kan le-
jes og bookes forud, så in-
gen går forgæves. Det gæl-
der også shelterne, som er 
blevet en stor succes. - Ud 
af  de første 14 dage, hvor 
shelterne kunne bookes, 
var de første 12 udsolgt’, 
siger Christian.

Sauna til vinerbaderne

Saunatønden blev indviet 
i 2018 og står tæt ved vin-
terbadernes bro. Nu kun 2 
1/2 år efter er ovnen slidt 
op, og en ny er på tegne-
brættet. Også saunaen kan 
bookes online via hjem-
mesiden.

Havkajakker kan lejes

For havkajakkernes ved-
kommende skal man være 
medlem af  Foreningen og 
have et kursus. Derefter 
kan en af  de 8 havkajak-
ker lånes gratis. Til Kajak-
kerne er et nyt hus på vej, 
så de får de nødvendige 
faciliteter.

Nye gæster til havnen

De to sheltere er en ny 
aktivitet, som giver en an-
den type gæster på havnen. 
Men det var ikke uden 
sværdslag at få ’projekt 
shelter ’op at stå. Egentlig 
var det havnens opfattelse, 
at det der blev etableret 
indenfor molerne, ikke 
krævede tilladelse. Men 
virkligheden var en anden.

Der skulle søges tilladel-
se hos Kystdirektoratet og 

pludselig ville kommunen 
have en byggetilladelse. 
Det er nu på plads. Læs 
iøvrigt på side.7.

Naturformidling hitter

I forvejen holder Grej-
basen til på havnen. En 
selvbetjenings-naturfor-
midling, hvor der kan lå-
nes spande, net og andet 
til oplevelser i vandkanten. 
Om sommeren er der en 
naturvejleder tilknyttet, 
men kommer man uden 
for sæsonnen, er der for-
slag til aktiviter i huset. 

Til sommer åbner Bo-
gense Marina for et nyt 
og anderledes tilbud, 
når de indvier to nye 
flydende shelters.

Det eneste, der mangler 
nu, er en metalplade med 
et grillsymbol, så gæsterne 
ved, hvor grillen må stå. 
Når den er på plads, er de 
to første flydende shelters 
i Bogense Marina klar til 
at blive indviet til Hav-
nens Dag den 13. juni. 
Og havnemester Thomas 
Fløjborg-Lading oplever 
allerede stor interesse:

- Interessen og spørgs-
målene er overvældende, 
og det viser jo bare, at folk 
er nysgerrige på mulighe-
derne.

Der er tale om to tøm-

merflåder med et to-mands 
shelter på hver. Flåderne 
bliver forankret i bunden 
på det lave vand i havne-
bassinet, så de kan svaje 
i vinden og på den måde 
sikre læ til de overnattende 
gæster i shelterne. 

Det er marinaens egen 
assistent og tømrer Ken-
neth Pothlitz, der har byg-
get de to flydende shelters. 
Derfor har de også kunnet 
laves for kun 20.000 kro-
ner. 

For at komme ud til shel-
terne, skal man være i båd. 
Thomas Fløjborg-Lading 
forventer derfor, at gæ-
sterne kan være forbipas-
serende havkajakroer eller 
familier i marinaen, hvor 
børnene kan tilbringe en 
nat under åben himmel til 
søs.                                tn

Mangfoldige aktiviteter giver liv 
på Udbyhøj Lystbådehavn

De to sheltere på Udbyhøj Lystbådehavn kan bookes online og er 

blevet et stort tilløbsstykke

Saunaens ovn er efter kun 2 1/2 år slidt op.

Belægningen på autocamper-

pladsen steg sidste år med 23 %

Flydende sheltere  
i Bogense Marina

Udbyhøj Lystbådehavn 
ligger i Naturpark Randers 
Fjord. 
 Stranden ved havnen 
havde sidste år Dan-
marks reneste bade-
vand iflg Friluftsrådet.     
Miljøet er da også i højsæ-
det på havnen, som er 
den eneste havn i områ-
det med anlæg til tømning 
af holdingtanke.

Shelterne ligger klar til indvielsen 13. juni.

De to flydende shelters i Bogense Marina er bygget på polystyren og 

kan bære op til tre ton. Fotos: Bogense Havn og Marina




