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Oversigt over forsvarets skydepladser 

Bilag til Efterretninger for Søfarende 

 
 
 

 
Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i skyde-

pladsens afgrænsningslinjer. 
Skydetider bekendtgøres i EfS og/eller i Farvandsefterretninger; i EfS normalt månedsvis forud og i 

Farvandsefterretninger dagligt over Danmarks Radio på 1062 kHz (mellembølge) umiddelbart efter 

vejrudsigten, som begynder kl. 1745. Skydetider bekendtgøres desuden dagligt på Danmarks Radios 
tekst-tv, side 428. Under Note er anført relevante kontaktoplysninger for den enkelte skydeplads. 

Anvendte forkortelser, se EfS A 2014. 
[J.nr. 2012010109]. 
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1. Østersøen. EK D 371 Marstal Bugt.  

Position. 54  42  N 10  27  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring ovennævnte  

position. 
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved MOCS hovednummer, tlf. 5694 2700, MOCS vagt-
havende officer, tlf. 5694 2416 eller SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 195, 103 (INT 1303).  
 

2. Østersøen. ES D 140 Bornholm W.  

Position. 55  00  N 13  55  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring ovennævnte  
position. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved MOCS hovednummer, tlf. 5694 2700, MOCS vagt-
havende officer, tlf. 5694 2419 eller SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 188.  
 

3. Østersøen. ES D 138 Bornholm N.  

Position. 55  20  N 15  30  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring ovennævnte  
position. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved MOCS hovednummer, tlf. 5694 2700, MOCS vagt-
havende officer, tlf. 5694 2419 eller SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 188.  
 

4. Østersøen. ES D 139 Bornholm E.  

Position. 55  05  N 15  40  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring ovennævnte  
position. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved MOCS hovednummer, tlf. 5694 2700, MOCS vagt-
havende officer, tlf. 5694 2419 eller SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 188. 
 

5. Østersøen. EK D 395 Raghammer Odde og EK D 396 Hullebæk.  

Position. 55  01  N 14  55  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen på ovennævnte position. 

Skydepladsen omfatter to områder: Hullebæk (indre område) og Raghammer Odde (ydre  

område). Når der skydes i Raghammer Odde, skydes der i begge områder. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens  
påbegyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler: 
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 a) I dagslys hejses en kugle på Signalmast 1 (55  01,38  N 14  54,48  E) og på  

  Signalmast 2 (55  00,39  N 14  57,31  E). Desuden tændes på begge signalmaster et 

  hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut).  

 b) I mørke tændes på begge signalmaster fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink  
  (30 blink pr. minut).  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved MOCS hovednummer, tlf. 5694 2700, MOCS vagt-
havende officer, tlf. 5694 2419, sikkerhedskontoret, tlf. 5697 8106 eller over VHF-radio.  

Kaldenavn: Raghammer. Kaldekanal: 16. Samtalekanaler: 6, 8 og 77. Radioen er åben fra en 
time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør. 

Søkort. 189 (INT 1336), 188.  
 

6. Lillebælt. EK R 44 Halk. 

Position. 55  11  N 9  38  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen på ovennævnte position. Skydepladsen omfatter to områder: 

Afspærring I (lille område) og Afspærring II (stort område). 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet. 

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler på signalmasten (55  10,69  N 

 9  38,70  E) i skydepladsens E-lige del: 

For området Afspærring I hejses en kugle, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. 

minut). 

For området Afspærring II hejses to kugler, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. 
minut). 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved skydepladsens sikkerhedskontor på Halk,  
tlf. 7457 1137, eller over VHF-radio. Kaldenavn: Halk. Kaldekanal: 16. Samtalekanal: 6. Radio-
en er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør. Yderligere informa-

tion kan indhentes ved Lokalstøtteelement Haderslev, tlf. 7422 4703 eller 4070 8384 i tids-

rummet: mandag - torsdag kl. 0730 - 1500 og fredag kl. 0730 - 1430. 

Søkort. 159 (INT 1374), 151 (INT 1375), 103 (INT 1303). 
 

7. Lillebælt. 14 Hyby Fælled. 

Position. 55  35  N 9  48  E.  

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen ved ovennævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler på signalmasterne ved skydebanerne:  

På N-lige signalmast (55  35,38  N 9  47,35  E) og på S-lige signalmast  

(55  34,98  N 9  47,30  E) hejses en kugle, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink  

pr. minut).  

Note. I perioden 15. april - 15. november udlægges supplerende markering, bestående af gule  
blåsere på strækningerne mellem henholdsvis kysten og stage B samt kysten og stage D.  

Oplysning om skydning kan indhentes ved Lokalstøtteelement Fredericia, tlf. 7622 7622 eller 

på www.forsvaret.dk/tgr. Oversigten opdateres dagligt. 

Søkort. 158 (INT 1376), 114 (INT 1377), 151 (INT 1375), 103 (INT 1303).  
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8. Kattegat. EK D 352 Lysegrund N og EK D 353 Lysegrund S.  

Position. 56  17  N 11  50  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres midlertidige fareområder omkring ovennævnte  

position, idet der skelnes mellem områderne Lysegrund N og Lysegrund S. 
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 124, 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100.  
 

9. Kattegat. EK R 17 Isefjord og EK R 18 Jægerspris. 

Position. 55  52  N 11  57  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning i EK R 17 Isefjord etableres et midlertidigt område, hvor skyd-
ningen indstilles ved trafik i området.  

I forbindelse med skydning i EK R 18 Jægerspris etableres et midlertidigt afspærringsområde 
på søen ud for skydepladsen på ovennævnte position. 

Forbud. EK R 18 Jægerspris: Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsom-
rådet. 

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens påbegynd-
else og indtil dens ophør vises følgende signaler: 

  a) I dagslys hejses en kugle, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut) 

  på følgende signalmaster:  
  Signalmast 1 (55  50,55  N 11  57,50  E) ved kysten ved Sdr. Strandhuse. 

  Signalmast 2 (55  50,58  N 11  58,90  E) på Karolinehøj. 

  Signalmast 3 (55  54,04  N 11  55,58  E) ved kysten ved Storehøj. 

 b) 30 minutter før solnedgang tændes på Signalmast 1 og 3 fyr, der viser rødt og hvidt  
  vekselblink (30 blink pr. minut). 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved JPL, tlf. 4756 7373, lokal 311 eller 312, på 
www.forsvaret.dk/JPL, eller over VHF-radio. Kaldenavn: Jægerspris. Kaldekanal: 16. Samtale-

kanaler: 6, 8, og 67. Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens 
ophør. 

Søkort. 117, 116.  
 

10. Kattegat. 11 Bredetved.  

Position. 55  42  N 11  48  E.  

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen ved ovennævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på- 
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler: 
På signalmasten ca. 500 m ENE for Bredetved (55  41,85  N 11  47,54  E) hejses en kugle, og 

der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut).  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved JPL, tlf. 4756 7373, lokal 311 eller 312. 

Søkort. 116.  
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11. Kattegat. EK R 11 Sjællands Odde W, EK R 12 Gniben, EK R 13 Sjællands Rev,  

EK R 14 Sjællands Odde E, EK D 350 Yderflak og EK D 351 Schultz Grund. 

Position. 56  00  N 11  17  E, Gniben. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde på søen ud for skyde-
pladsen på ovennævnte position. Skydepladsen omfatter seks områder: Sjællands Odde W,  
Gniben, Sjællands Rev, Sjællands Odde E, Yderflak og Schultz Grund. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn. 

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør på signalmasten på 56  00,54  N 11  16,76  E vises følgende 

signaler: 

  a) I dagslys hejses et rødt flag, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr.  
  minut). 

 b) I mørke tændes et fast, rødt fyr. 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved Søværnets Våbenkursus, VBK, tlf. 5932 3000. Under 
skydning fra land kan kontroltårnet, hvorfra skydninger kontrolleres, kontaktes på  
tlf. 5932 3090 eller over VHF-radio. Kaldenavn: Gniben Radio. Kaldekanal: 16. Samtale- 

kanal: 6. Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør. 

Søkort. 128 (INT 1379), 129, 102 (INT 1302), 100.  

 

12. Kattegat. EK R 15 Sejerø E og EK R 16 Sejerø W. 

Position. 55  45  N 11  17  E, Stold. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen på ovennævnte position. Skydepladsen omfatter to områder: Sejerø E og  
Sejerø W. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet. 

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør hejses en kugle, og der tændes et hvidt, blinkende fyr (60 

blink pr. minut) på signalmasten ved Stold (55  45,29  N 11  17,21  E). 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved JPL, tlf. 4756 7373, lokal 311 eller 312 eller over 
VHF-radio. Kaldenavn: Stold. Kaldekanal: 16. Samtalekanal: 6.  

Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør.  

Søkort. 145 (INT 1371), 128 (INT 1379), 141 (INT 1370), 102 (INT 1302), 100. 
 

13. Kattegat. 13 Seden.  

Position. 55  26  N 10  26  E.  

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen ved ovennævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut) på skyde-

banens signalmast (observationstårnet på position 55  26,27  N 10  26,01  E). 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, tlf. 6443 2240, eller 
e-mail: hdfyn@hjv.dk. 

Søkort. 115.  
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14. Kattegat. EK R 45 Hevring.  

Position. 56  32  N 10  26  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  

skydepladsen på ovennævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet. 

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens påbegyn- 
 delse og indtil dens ophør vises følgende signaler: 

  a) I dagslys hejses på E-lige signalmast (56  31,35  N 10  26,45  E) en kugle, og der  

   tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut). På W-lige signalmast  

   (56  31,88  N 10  24,35  E) hejses en kugle.  

  b) I mørke tændes på E-lige signalmast et fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink  
   (30 blink pr. minut). 

Note. I perioden 1. april - 15. november etableres supplerende markering, bestående af pæle med 
forbudsskilte langs den E-lige grænse ud til ca. 300 m fra kysten.  
Oplysning om skydning kan indhentes ved Hevringlejren, tlf. 8648 8069.  

Søkort. 111 (INT 1381), 122, 102 (INT 1302), 100.  
 

15. Skagerrak. EK D 389 Skagen N.  

Position. 58  15  N 10  30  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt fareområde omkring ovennævnte  
position. 

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved SOK, tlf. 8943 3099.  

Søkort. 92 (INT 1300).  
 

16. Skagerrak. EK R 48 Tranum S og EK D 370 Blokhus.  

Position. 57  12  N 9  29  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  

skydepladsen på ovennævnte position. Skydepladsen omfatter to områder, EK R 48 Tranum S 
(indre område) og EK D 370 Blokhus (ydre område). Når der skydes i EK D 370 Blokhus,  

skydes der i begge områder. 

Forbud. EK R 48 Tranum S: Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærrings-
området. Efter aftale med FKO er det dog tilladt fiskere fra 4 lokale fiskeriforeninger at tage 

ophold i og passere gennem afspærringsområdet på søen.  

EK D 370 Blokhus: Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærrings- 
området.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler: 
 a) I dagslys tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut) på signalmast 1  

  (57  10,77  N 9  26,66  E) ved Ejstrup Strand og på signalmast 2 (57  12,38  N  

  9  30,22  E) ved Rødhus Strand. 

 b) I mørke tændes et fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink (30 blink pr. minut) på  

  signalmast 1 og 2.  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved skydeplads Tranum, tlf. 9823 5088, eller over VHF-
radio. Kaldenavn: Tranum. Kaldekanal: 16. Samtalekanaler: 9, 12 og 13. Radioen er åben fra 

en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør.  

Søkort. 92 (INT 1300).  
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17. Nordsøen. 15 Nymindegab.  

Position. 55  50  N 8  10  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  

skydepladsen på ovennævnte position.  

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler på signalmasterne W for Nyminde 

Strøm:  
  a) I dagslys hejses på N-ligste signalmast (55  50,49  N 8  09,92  E) og S-ligste  

  signalmast (55  49,46  N 8  10,23  E) en kugle. På S-ligste signalmast tændes et  

  fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink (30 blink pr. minut).  
 b) I mørke tændes på S-ligste signalmast et fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink  

  (30 blink pr. minut).  

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved Skydesikkerhed Oksbøl, tlf. 7654 1213,  
eller over VHF-radio. Kaldenavn: Nymindegab. Kaldekanal: 16. Samtalekanaler: 6 og 8.  

Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør.  

Søkort. 99, 61, 93 (INT 1044).  
 

18. Nordsøen. EK R 33 Vejers, EK D 380 Kallesmærsk E og EK D 381 Kallesmærsk W.  

Position. 55  35  N 8  06  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  
skydepladsen på ovennævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i den del af området, der ligger inden 
for dansk søterritorium, og sejlads er livsfarligt i hele området.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler på N-lige signalmast (55  37,24  N 

8  07,04  E) og S-lige signalmast (55  33,53  N 8  04,67  E): 

 a) I dagslys tændes et hvidt, blinkende fyr (60 blink pr. minut).  

 b) I mørke tændes et fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink (30 blink pr. minut). 

Note. Sikkerhedsafstand opgives i sm og måles fra position 55  35,01  N 8  08,21  E. Opmærksom-

heden henledes på, at den aktuelle sikkerhedsafstand kan række ud over det i søkortet viste 

område.  

Der udsendes dagligt over Lyngby Radio kl. 0705 og kl. 1705 meddelelse om den pågældende 
og følgende dags skydning. Oplysning om skydning kan også indhentes ved skydepladsens 

sikkerhedskontor, tlf. 7654 1213, eller over VHF-radio. Kaldenavn: Oksbøl. Kaldekanal: 16. 
Samtalekanaler: 6 og 8. Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil 

dens ophør. 
Oplysning om skydning kan endvidere indhentes på www.forsvaret.dk/oksbl. 

Søkort. 61, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044).  
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19. Nordsøen. EK R 38 Rømø E. Lille Rømø. 

Position. 55  12  N 8  31  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde på søen ud for  

skydepladsen på ovennævnte position. Skydepladsen omfatter to områder, EK R 38 Rømø E 
og Lille Rømø. Når der skydes i EK R 38 Rømø E, skydes der i begge områder. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet.  

Skydesignaler. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der fra en time før skydningens på-
begyndelse og indtil dens ophør vises følgende signaler på signalmasterne på position 1) - 5): 

  1) 55  10,26  N 8  30,54  E. 

 2) 55  10,49  N 8  32,29  E. 

 3) 55  11,00  N 8  33,62  E. 

 4) 55  11,54  N 8  33,62  E. 

 5) 55  11,45  N 8  33,58  E, kontroltårn. 

  a) I dagslys hejses en kugle på hver af signalmasterne, og der tændes et hvidt, blin- 
  kende fyr (60 blink pr. minut) på kontroltårnet på position 5). 

 b) I mørke tændes på hver af signalmasterne et fast, hvidt fyr. 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved skydepladsens sikkerhedskontor, tlf. 7375 5219, 

mobil tlf. 2148 7290, eller over VHF-radio. Kaldenavn: Fly Rømø. Kaldekanal: 16. Samtale-
kanal: 11. Radioen er åben fra en time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør. 

Søkort. 60, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044).  
 

20. Nordsøen. EK D 373 Rømø W.  

Position. 55  10  N 8  17  E. 

Detaljer. I forbindelse med skydning etableres et midlertidigt afspærringsområde omkring oven-
nævnte position. 

Forbud. Under skydning er al sejlads, ankring og fiskeri forbudt i afspærringsområdet. 

Note. Oplysning om skydning kan indhentes ved Flyvestation Skrydstrup, tlf. 7454 1340. 

Søkort. 60, 94 (INT 1411), 93 (INT 1044). 


