Denne meddelelse henvender sig til de ansvarlige for Lystbådehavnene i Østjyllands politikreds.

Politiet har den operative opgave med udførelsen af grænsekontrollen på søgrænserne, herunder
også i de danske lystbådehavne.
For at politiet kan leve op til sine forpligtigelser jf. Schengen Grænsekodeksen, er det af afgørende
betydning, at der etableres/opretholdes et konstruktivt samarbejde med landets lystbådehavne og
havnefogeder, der så at sige er politiets øjne og ører i de mange lystbådehavne.
Politikredsene er pålagt en skærpet og intensiveret kontrol i de danske lystbådehavne, herunder
især anløb af lystbåde direkte fra Non-Schengen-destinationer.
Da der erfaringsmæssigt ligger et værdifuldt samarbejde mellem lystbådehavnene og politiet, vil
politiet i den anledning benytte lejligheden til at rette fokus på vigtigheden af havnefogedernes
opgave i forhold til videregivelse af informationer til politiet, når der er anløb direkte fra NonSchengen-destinationer, jf. Udlændingebekendtgørelsens § 13, stk. 8.
Udlændingebekendtgørelsens § 13 stk. 8 og 9:
Stk. 8. Førere af lystbåde, der anløber en dansk havn fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal udfærdige en fortegnelse over skibets besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer, jf.
stk. 9. Fortegnelsen skal afleveres til havnefogeden ved anløbet med henblik på videregivelse til politiet
efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse til brug for tilrettelæggelse af indrejsekontrollen.
Stk. 9. Fortegnelser over et skibs besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer, jf. stk. 7 og 8, skal
indeholde oplysninger om navn (efternavn, fornavn), fødselsdato (dag, måned, år) og nationalitet. Oplysningerne afgives på den internationale søfartsorganisation IMO’s formularer for besætningsmedlemmer og passagerer (FAL formular nr. 5 og 6) eller på anden af Rigspolitiet fastsat måde, herunder
eventuelt ved elektronisk overførsel.

Det er således skibsførerens ansvar – ved direkte anløb fra en Non-Schengen-destination – at der
udfærdiges en liste over besætningsmedlemmer og passagerer ombord på lystfartøjet, og at listen
afleveres til havnefogeden, med henblik på videregivelse til politiet.
Mange førere af lystbåde har ikke kendskab til reglerne, hvorfor politi har fremstillet et kort resumé af skibeførernes pligter i forbindelse med anløb i en dansk havn direkte fra en Non-Schengendestiantion på hhv. engelsk – tysk – fransk og russisk, og skal således anmode om, at meddelelserne slås op på en sådan måde og et sted, hvor de er naturligt tilgængelige for skibsførerne.
Politiet vil med denne henvendelse opfordre havnefogederne til at medvirke positivt til, at kontrollen kan gennemføres.
Grænsekontrollen i Østjyllands Politikreds bliver i alm. arbejdstid varetaget af grænsekontrolenheden og udenfor alm. arbejdstid og i weekender af vagtcentralen Østjyllands Politi, som kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller andet, vedr. grænse- eller skibskontrol.

Kontakt kan ske via:
e-mail: ojyl-graensekontrollen@politi.dk

Telefonisk kontakt i dagtimerne:
Grænsekontrolenheden
Tlf.: 87311448 lokal 5636
Eller mobil: 41370950 / 41370919

Kontakt udenfor normal arbejdstid og weekender:
Vagtcentralen Østjyllands Politi
Tlf. 87311448 lokal 7214 - 7216
Politiet vil meget gerne have de indleverede besætnings- og eventuelle passagerlister, tilsendt til
ovennævnte mail adresse, gerne indscannet.
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