
VELKOMMEN TIL  
HIRTSHALS FISKEFESTIVAL 

4.-6. august 2022



TORSDAG 04.08.2022 
 
10:00	 	 Officiel	åbning
  Vær med til den officielle åbning med tale af Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro. 
  I teltet ”Bølgen”.

10:00-13:00	 Madværksted	for	familier 
  Kom og få inspiration til lækre måltider med fisk, under kyndig vejledning af kokke og  
  personale fra Nordsøen Oceanarium og Halvorsminde Efterskole & Fri Fagskole. 
  I teltet ”Skibet”. Pris 50 kr. for voksne, børn u/12 år gratis. Betales i teltet på dagen. 

11:00-15:00	 Local	Cooking
  Nordjysk kokkekonkurrence med deltagelse af de bedste nordjyske restauranter.   
  Dommerpanelet består af nogle af Danmarks dygtigste kokke og madanmeldere.
  I teltet ”Bølgen”. 

11:00-15:00	 Guidet	havnerundfart
  Spring ombord på museumskutteren HG 159 ”Johs. Hejlesen” på rundtur i Hirtshals   
  Havns mange bassiner og se byen og havnen fra vandsiden.
  Pris 50 kr. for voksne, børn u/12 år gratis. Afgang fra Sydvestkajen, neden for Trappen. 
	 	 Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	ved	kajen	på	dagen.

FREDAG 05.08.2022 
 
06:45  Guidet	tur	på	Hirtshals	Fiskeauktion	m.fl.
  Besøg Hirtshals Fiskeauktion, Hirtshals Kassevaskeri og Cosmos Trawl med guide fra   
  Nordsøen Oceanarium. 
  Mødested	Hirtshals	Fiskeauktion,	Norgeskajen	7.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk.
 
10:00-16:00	 Fisketorvet
  Oplev det spændende fisketorv, køb friske fisk til gode priser, få lækre smagsprøver og lær om fisk.
  I teltet ”Bølgen”. 
 
11:00	 	 Åbne	virksomheder
  Besøg fiskerirelaterede virksomheder på Hirtshals Havn.  
  Se oversigt og åbningstider på dagen på skilte opsat på teltene ”Skibet” og ”Bølgen”. 

11:00-15:00	 Akvavitsmagning	&	fisketapas
  Prøv 4 forskellige slags snaps sammensat med 4 lækre fiskeanretninger og krydret   
  med en god fortælling.
  I	teltet	”Skibet”.	Pris	150	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	på	dagen.	
  
11:00-15:00	 Guidet	havnerundfart
  Spring ombord på museumskutteren HG 159 ”Johs. Hejlesen” på rundtur i Hirtshals   
  Havns mange bassiner og se byen og havnen fra vandsiden.
  Pris 50 kr. for voksne, børn u/12 år gratis. Afgang fra Sydvestkajen, neden for Trappen.  
	 	 Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	ved	kajen	på	dagen.
 
19:00	 	 Fiskebuffet	i	teltet	”Skibet”
  Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk fra Hirtshals Fiskeauktion.
	 	 Pris	295	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk. 
 
19:00	 	 Fiskebuffet	i	teltet	”Bølgen”
  Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk fra Hirtshals Fiskeauktion.
	 	 Pris	295	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk.



LØRDAG 06.08.2022  
11:00-15:00	 Fiskeboder	-	smag	på	fisk
  Boder med små fiskeretter er opstillet i midtbyen, på Den Grønne Plads og i teltet ”Bølgen”. 
  Pris 150 kr. Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	i	styrhusboderne	på	dagen.

11:00-14:00	 Fiskeplatte
  Let og hjemmelavet frokostplatte med frisk, lokalfanget fisk. 
  I teltet ”Skibet”. Pris 150 kr. Anretning købes på dagen.  
   
11:00-15:00	 Guidet	havnerundfart
  Spring ombord på museumskutteren HG 159 ”Johs. Hejlesen” på rundtur i Hirtshals   
  Havns mange bassiner og se byen og havnen fra vandsiden.
  Pris 50 kr. for voksne, børn u/12 år gratis. Afgang fra Sydvestkajen, neden for Trappen.  
	 	 Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	ved	kajen	på	dagen.
 
11:00-15:00	 Akvavitsmagning	&	fisketapas
  Prøv 4 forskellige slags snaps sammensat med 4 lækre fiskeanretninger krydret   
  med en god fortælling.
  I	teltet	”Skibet”.	Pris	150	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk	eller	på	dagen.	
 
15:00	 	 Kåring	af	Årets	Bjesk
  Lokale laug har brygget hver deres bud på en vinderbjesk med udgangspunkt i
  udvalgte lokale urter leveret af Hirtshals Museum. Bjesklaugene dyster om titlen og æren  
  som Årets Bjesk 2023. 
  I teltet ”Skibet”.

16:00	 	 Fiskeauktion
  Byd på fisk og oplev en festlig fiskeauktion med auktionarius fra Hirtshals Fiskeauktion.
  I teltet ”Bølgen”.
 
19:00	 	 Fiskebuffet	i	teltet	”Skibet”
  Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk fra Hirtshals Fiskeauktion.
	 	 Pris	295	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk. 
 
20:00	 	 Fiskebuffet	i	teltet	”Bølgen”
  Hjemmelavet fiskebuffet med friske fisk fra Hirtshals Fiskeauktion.
	 	 Pris	295	kr.	Køb	billet	på	www.hirtshalsfiskefestival.dk. 
 
21:00-00:00	 Livemusik	med	Humphrey	
  Hirtshals Fiskefestival afsluttes traditionen tro med musik og fest.     
  Mød op til dans og skøn stemning.  
  I teltet ”Skibet”.  
 
 
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet.



Vi ses næste år til Hirtshals Fiskefestival 3.-5. august 2023 
følg os på www.hirtshalsfiskefestival.dk og facebook.com/hirtshalsfiskefestival 

Hirtshals har meget at byde på - besøg også:
HIRTSHALS	MUSEUM 
Hirtshals Museum er indrettet i et gammelt fiskerhjem 
bygget af kampesten i 1880. Museet er del af Vendsyssel 
Historiske Museum, og har en permanent udstilling om 
bl.a. Hirtshals Havns historie samt en stor afdeling om 
bjesk og krydderurter. Kig også indenfor i et spartansk, 
men charmerende fiskerhjem anno 1905. 
Sophus Thomsens Gade 6

BUTIKKERNE	-	BYENS	HJERTE	
Besøg byens centrum med et hav af spændende  
specialforretninger, hyggelige spisesteder og dygtige 
kunsthåndværkere. 

NORDSØEN	OCEANARIUM 
Gå på opdagelse mellem de mange lærerige oplevelser 
i en af Nordjyllands største attraktioner, Nordsøen Oce-
anarium. Her kan du opleve Nordeuropas største akva-
rium med 4,5 mio liter vand og møde Nordsøens dyreliv 
med blandt andet stimefisk, sæler og klumpfisk. 
Willemoesvej 2

HIRTSHALS	FYR 
Tag de 144 trin op i Hirtshals Fyr og oplev den  
fantastiske udsigt over by, havn og hav. Nyd det flotte og 
unikke naturområde med Hirtshals Bunkermuseum som 
nærmeste nabo. Kaffestuen med hjemmebag er åben i 
højsæsonen. 
Ved Fyret 1

BIBIANA	HIRTSHALS 
Lad kreativiteten blomstre i Danmarks Første Kunsthal for 
Børn i Hirtshals. Kig forbi og oplev udstillingen ”Havfolket 
kalder mørknet Vand”. Udenfor vil man kunne deltage i en 
åben workshop, der tager udgangspunkt i Grimm  
eventyret ”Fiskeren og hans Kone”.
Vodbindervej 2


