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GJESTEHAVNER 2020 – RAPPORT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Mandal havnestyre tar rapport om drift av gjestehavner 2020 til orientering.     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Mandal gjestehavn: 
 
HAVNEVERTER 2020: 
Havneverter i sommer har vært; Pechdavid Sea(24), Cecilie Reisersen(20), Simen Bentsen(24) og 
Thomas Jensen Andersen(24). 

Sommersesongen startet opp 1.06 og gikk frem til 31.08 med havneverter på plass i perioden 15. juni 
til 11. august(Skalldyrfestivalen).  I løpet av disse 8 ukene har havnevertene arbeidet 540 timer fordelt 
på morgen- og kveldsvakter. 

 
 
OPPSUMMERING SOMMERSESONGEN:  
Igjen en veldig bra gjestehavnssesong med svært lite klager og mange besøkende godt spredd utover 
hele sesongen og altså uten toppene som skalldyrfestivalen og sommerkonserten vanligvis skaper. 
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Covid19 situasjonen er taklet bra med standard opplegg: Oppslag både ute og inne med begrensning i 
antall gjester i servicebygget samtidig, ingen adgang for syke personer, oppfordring om å holde 1m 
avstand, tilgang til hånddesinfeksjon ute og inne i tillegg til ekstra renhold utført av havnevertene. 
 
Også i år er det mottatt mange hyggelig tilbakemeldinger om vennlige og dyktige havneverter og skryt 
for gode gjestehavnsfasiliteter.  Noen klager er likevel mottatt om feil på vaskemaskiner og 
tørketromler.  Dette problemet løses imidlertid før neste sesong med innkjøp av nye tørketromler og 
en garantisak på en av vaskemaskinene.   
   
 
BESØKSSTATISTIKK: 
Besøkstallene går oppover og salget av havnebilletter (Båter i anlegget om natten som har betalt) har i 
2020 resultert i 415 flere solgte havnebilletter enn i 2019.  

 
Båter som ligger gratis på dagtid mellom kl 09.00 og kl 18.00 er ikke med i tellingene. 

 
Historisk oversikt: 

 

   
 
2020: 1.juni til 31. august: 

 
 

 
I utskriften fra betalingsautomaten kan det også hentes opplysninger som viser billettsalget i 
forhold til båtstørrelse.   Dette kan være interessant å følge med på og kanskje vi kan få 
noen signaler om markedet endrer seg. 
 
I 2020 er 5,8% av solgte havnebilletter båter over 50 fot.  I 2019 var tilsvarende tall 3,7% og i 
2018 var tallet 4,35%, 2017 var tallet 4,66% - altså en tydelig økning i størrelsene på båtene 
som besøker gjestehavnen. 
 
Havneavgiften er priset i forhold til vårt ønske om å kunne ta imot flere båter enn stadig  
større båter.  Det er ikke gjort noen behandling av dette i forhold til hvordan dette skal løses i 
fremtiden. 
 
2 av bryggene i gjestehavnen planlegges oppgradert i løpet av vinteren med nytt dekke, 
bedre avstivning, høyere fribord og større og mer solide utriggere. 
 
 
 

2010 2509 2011 2853 2012 2424 2013 2851 2014 2985 2015 2864 2016 3337 

2017 3495 2018 2895 2019 2737 2020 3152       
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NASJONALITETSSTATISTIKK: 
 

                  2020:                                                          2019: 

                              
 
 
Typisk nok er besøk fra utlandet sterkt redusert i 2020 til 136 båter mens det i 2019 var 409 
båter fra utlandet.  Dette tapet er gledelig vis erstattet flere ganger ved at vi har hatt en god 
økning av innenlandske gjester. 
 
 

Mandal gjestehavn: 

     Inntekter i perioden 01.06 til 01.09: 
     Konto     2020 2019 2018 2017   

16200 Havnebillett kontant 0 0 0 14 330 
 

16200 Havnebillett på automat 814400 658045 670 240 854 428 
 

16200 Havnebillett på terminal 0 0 0 0 
 

16202 Salg strøm 
 

5989,5 
   

 
16210 Depositum havnekort 395,5 4720 5 040 0 

 
16500 Dusj og vask avgpl. 70893 80752 61 164 69 013 

 
16205 

Annen båtplassutleie 
sommer 13987 57691 49 130 33 487  

      905665 801208 785 574 971 258   
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Komplett regnskap med både inntekter og utgifter legges som vanlig frem i forbindelse med 
årsavslutningen 2020.  
 
TURISTKONTORET: 
Samarbeidet med Lindesnesregionen er bra og vi setter stor pris på deres velvillige hjelp med 
båtturister som henvender seg når vi ikke har personell tilgjengelig i gjestehavnen.     
 

 
SPONSING: 
Det er ikke gjort avtaler om sponsing av rundstykker i 2020 pga koronasituasjonen.  Avtalen med 
Marna Cafe løper videre. 
 
 
ANDRE LEVERANDØRER: 
Maren AS leverte og sørget for utplassering og tømming av 10 stk 600 l avfallsdunker i sesongen. 
Mandal Parkvesen leverte og monterte og vedlikeholdt blomsteroppsatser foran servicebygget. 
Dyrstad Bygg og Anlegg leverer fortløpende vedlikehold og nødvendige utbedringer. 

 
 
 
 

 
 
 

Båly gjestehavn, Spangereid: 
 
 
 
HAVNEVERT 2020: 
Det er igjen gjort avtale med Nina Holmen som eier og driver Lindesnes hytteservice på Båly.  Hun har 
sørget for driften av gjestehavnen i sommersesongen med kontroll av båtene, holdt orden på dusj- og 
toalettanlegg, vasking av klær og ellers tatt imot besøkende.     Havneverten har også ansvar for å 
melde ifra om andre hendelser i småbåthavn og gjestehavn på Båly. 

Sommersesongen startet opp 1.06 og gikk frem til 31.08 med havnevert på plass i hele perioden.  

 
OPPSUMMERING SOMMERSESONGEN:  
Spangereid gjestehavn på Båly er et nydelig sted rett ved innseilingen til Spangereidkanalen og de 
som tar sjansen på overnatting i Spangereid gjestehavn opplever Båly som en fredelig og rolig havn,  
langt vekk fra byens støv og mas... 
 
Salgsinnstekene fra vask og dusj går direkte til Lindesnes hytteservice mens billettinntektene deles 
50/50 med Mandal Havn.  Mandal Havn dekker også utgifter til leie og drift av toalett- og dusjanlegg i 3 
måneder. 
  
Det er mottatt noen klager på manglende strøm og fortøyningsfester på bryggene.  Det er også veldig 
grunt farvann mellom pirene som har medført at enkelte har stått fast.  Prisene er i år løftet opp til 
nærmere Mandal Gjestehavns nivå. 
 
Omtrent samme antall båter iår som i 2019, men økte priser gir en noe høyere salgsinntekt.  
 
 
Ant besøkende(overnatting) 2020: 608 båter 
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Overnattingspriser og fordeling av anløp etter båtstørrelse i 2020: 
Båt   0 - 30 fot- kr 150,-  / 249 båter   //   Båt 31 - 35 fot – kr 200,- / 125 båter 
Båt 36 - 40 fot – kr 265 / 96 båter   //   Båt 41 - 45 fot – kr 320,- / 34 båter 
Båt 46 - 50 fot – kr 370,- / 17 båter   //   Båt 51 - 99 fot – kr 430 / 25 båter 
Bobil: 6 bobiler 
 

 
Spangereid Gjestehavn – 24 juli 2020 

 
 

Spangereid gjestehavn: 

  

  

 Inntekter i perioden 01.06 til 01.09: 
  

 
 Konto     2020 2019 2018 2017   

16200 
Salg av havnebillett 
totalt 124135 109150 131 175 109 800  

  
    

 
      124135 109150 131 175 109 800   

 
Det høye salgstallet i 2018 skyldes i hovedsak arrangementet Tall Ship og større besøk i denne 
sammenheng. 

 
 
Konklusjon: 
Havnestyret anbefales å ta rapportene om gjestehavndrift 2020 til orientering. 
 
 

Mandal 13/10/2020 
 Petter T F Thilesen 


