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Klaptilladelse til: Etablering af ny sejlrende øst om Masnedø.  
 

Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 

245.000m
3
 uddybningsmateriale fra etableringen af en ny sejlrende gennem 

Masnedø Østflak
1
. Klapningen skal foregå på den nye del af klapplads Kogrund 

(K_033_03B). Banedanmark har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører 

opgaven, overholder vilkårene. 

 
Figur 1. Oversigt over opgravningsområderne og den anviste klapplads. 

 

Annonceres den 6. oktober 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside 

www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før dagen efter klagefristen er udløbet. 

Klagefristen udløber den 3. november 2015. 

Tilladelsen er gældende til og med den 4. november 2020. 

                                                 
1
 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 af lov 

om beskyttelse af havmiljøet. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 4. november 2015. 

Tilladelsen udløber den 4. november 2020. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 245.000 m
3
 

uddybningsmateriale beregnet til 309.496 tons fra Masnedø Østflak 

jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet som lastemål og mængden i ton 

er angivet som tørstofmål.  

C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af 

forurenende stoffer. 

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på den nye udvidelse af klapplads Kogrunden 

(K_033_03B). Udvidelsen har hjørnepositioner i (WGS 84), jf. bilag 

2: 

55° 00,609N 11° 38,734E 

55° 00,060N 11° 37,282E 

55° 00,063N 11° 38,735E 

55° 00,609N 11° 38,430E 

55° 00,360N 11° 38,430E 

55° 00,360N 11° 37,280E 

F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 10,1m. 

G. Materialerne fra Masnedø Østflak må kun klappes i perioden 1. 

januar til 30. juni. De 5000m
3
 fra Masnedsund må klappes året rundt. 

H. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 

klapplads og må ikke indeholde større faste genstande. 

I. Graveintensiteterne og intensiteten af klapningerne må ikke 

overskride de intensiteter der er lagt til grund for det worst case 

scenarie der tages udgangspunkt i VVM-redegørelsen for 

Storstrømsbroen.  
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1.2 Vilkår for indberetning 

J. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3, 

afsnit A anvendes til dette formål. Hvis der sker ændringer i forhold 

til det indberettede, skal Naturstyrelsen straks underrettes herom. 

Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 

underretning. 

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. 

Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: 

sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 anvendes til dette formål. 

Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 

om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt 

samt om arbejdets forventede varighed.  

Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal ny underretning 

indsendes.  

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 

klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til 

Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning. 

M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den 

endeligt klappede mængde i m
3
 og tons, samt om mindste dybde 

fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor. 

Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål. 

N. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til 

Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det 

foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller 

lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er 

foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til 

dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

O. Banedanmark skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 

optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 

inspektion. 

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og 

klapfartøjet. Den person, som for Banedanmark er ansvarlig for de 

aktiviteter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at 

entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår. 

mailto:sfs@dma.dk
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Q. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 

udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen 

løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det 

nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8 

dage før klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og 

AIS-identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. 

bilag 3 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe 

opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 

AIS-udstyret skal opgravningen / klapningen standses og 

Naturstyrelsen underrettes.  

R. Banedanmark skal i fællesskab med Vejdirektoratet foretage en 

undersøgelse og en pejling af klappladsen kogrunden (K_033_03B) 

senest et halvt år efter klapningerne for den nye Storstrømsbro er 

færdiggjort.  

 

 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Beskrivelsen fra ansøger 

I forbindelsen med etableringen af den nye Storstrømsbro bliver det 

nødvendigt også at etablere en ny ikke-oplukkelig bro over 

Masnedsund. Ved etableringen af denne nye bro bliver der behov for 

klapning af op til 5000m
3
 uddybningsmateriale. Da det ikke bliver 

muligt for skibstrafikken til og fra havnene i Vordingborg og Stege at 

passere under den nye bro bliver der behov for at kunne sejle den 

anden vej rundt om Masnedø. Der skal derfor etableres en ny sejlrende 

igennem Masnedø Østflak. Etableringen af sejlrenden vil give behov 

for bortskaffelse af op til 240.000m
3
 uddybningsmaterialer. 

 

 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhvervstyrelsen 

Fiskeriinspektorat Øst afd. I Roskilde har haft kontakt til de lokale 

fiskere i området. Flere af disse har udtrykt bekymring for gener for 

deres fiskeri i forbindelse med gravearbejdet.  

 

Bekymringen har ført til at afholdelsen af et møde mellem parterne. 

På dette møde blev det aftalt at fiskerne holdes orienteret om 

tidsplanen for arbejdet via de to kontaktpersoner Bjarne Hansen og 

Morten Burmann Hansen.  
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Banedanmark vil vurdere mulighederne for at afholde eventuelle 

ekstraudgifter for fiskerne i forbindelse med gravearbejdet.  

 

Fiskerne forbeholder sig retten til at søge erstatning for tabt fiskeri jf. 

fiskerilovens §§ 76-80. Se høringssvar og mødereferat i bilag 4. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det 

ansøgte. 

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 10,1 meter i forhold til middelvandstand (DVR-

90). 

Vikingeskibsmuseet 

Vikingeskibsmuseet har ingen bemærkninger til det ansøgte da 

marinarkæologiske forundersøgelser ellerede har vist at der ikke er 

fortidsminder i opgravningsområdet eller på udvidelsen af klappladsen 

ved Kogrunden.    

Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, 

ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under 

anlægsarbejde straks skal anmeldes til Kulturstyrelsen og arbejdet 

standes. 

 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

Vurdering af sedimentet 

Analyser af materialerne har vist, at der fortrinsvis er tale om marint 

gytje. Der er derfor foretaget en nærmere vurdering af den mulige 

påvirkning som følge af tilførsel ad organisk materiale til klappladsen.  

Materialets indhold af miljøfarlige stoffer ligger på niveau med 

Naturstyrelsens nedre aktionsværdi for klapmaterialer hvilket vil sige, 

at materialets ud fra dette aspekt vurderes til at være klapegnet. 

Analyseresultaterne er vedlagt som bilag 5A, 5B, 5C, 8A og 8B. 

Klappladsen 

Materialet ønskes klappet på udvidelsen af klappladsen Kogrunden 

(K_033_03B). Den oprindelige klapplads kogrunden (K_033_03) 

ligger ca.15 km fra Masnedø og har i mange år været benyttet af de 

lokale havne i Smålandsfarvandet i forbindelse med almindelig 

vedligeholdelse af havne og sejlrender. Behovet for en klapplads til 

dette formål vil også være aktuel efter sejlrenden gennem Masnedø 

Østflak og Storstrømsbroen er etableret. Det er derfor nødvendigt at 

friholde den oprindelige klapplads (K_033_03) i denne og kommende 

klaptilladelser med behov for store klapmængder. Der er ca.1,5 km til 

nærmeste Natura 2000 område (173 Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand).  
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Udvidelsen af Kogrunden er sekskantet hvilket skyldes topografien i 

området. Vanddybden er ca. 11-13m og havbunden består af dyndet 

silt eller fint sand, der visse steder indeholder ral. Søfartsstyrelsen har 

påpeget, at vanddybden som følge af klapning ikke må blive mindre 

end 10,1m i forhold til middelvandstand. Dette giver (K_033_03B) en 

teoretisk kapacitet på 2,8 mil m
3
. (bilag 6) 

 

 

Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 

Kogrunden ligger 4,8 km syd for Natura 2000 område nr. 169 (Havet 

og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde) og 1,5 km 

nord for Natura 2000 område nr. 173 (Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand). 

Udpegningsgrundlaget, består af naturtyperne bugter og vige (1160) og 

rev (1170) og sandbanker (1110) og arterne gråsæl spættet, sæl og en 

række rastende og ynglende fugle. (bilag 6).  

 

I VVM-redegørelsen for Storstrømsbroen og den nye sejlrende 

gennem Masnedø Østflak er der redegjort for mulige påvirkninger af 

Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. I redegørelsen forventes 

det, at der opløses 5% af det materiale som klappes. Det opløste 

sediment spredes i sedimentfaner ud fra klappladsen.  

For at afklare ricikoen for påvirkninger som følge heraf, er der i VVM-

redegørelsen opstillet et worst case scenarie i hvilket der tages 

udgangspunkt i, at der opgraves og klappes 15.000m
3
 om dagen i 20 

dage, hvorefter der opgraves og klappes 5000m
3
 om dagen i 40 dage, 

hvilket er dobbelt så intensivt som det forventes. Ud fra disse og andre 

konservativt estimerede værdier er der foretaget en 

computermodellering af sandsynligheden for sedimentspredning i 

forskelligt omfang. Modellen viser, at sandsynligheden for at der 

forekommer sedimentkoncentrationer på mere end 10mg/l i 

Natura2000område nr. 173 øges fra de naturligt forekommende >10 % 

sandsynlighed til 20-30% sandsynlighed under worst case scenariet. 

Sedimentkoncentrationer over 10mg/l kan give flugtreaktioner hos 

nogle fiskearter, men sådanne hændelser er naturligt forekommende på 

grund af strøm og vind i området. Det vurderes, at de organismer som 

lever der er vandt til det og de vil derfor ikke påvirkes i væsentlig grad 

selv om risikoen  kritiske sedimentkoncentrationer hæves fra 10% til 

30% i perioder i forbindelse med klaparbejdet.   

 

Marsvin, der optræder på habitatdirektivets bilag 4, er almindeligt 

forekommende i Smålandsfarvandet omkring klappladsen. Marsvin 

kan være sårbare over for pludselig støj og intensiv trafik. Det 

vurderes dog, at marsvinene i området har vænnet sig til trafik og støj 

fra klapfartøjer, da denne aktivitet jævnligt har foregået på Kogruden i 

mange år. Dyrene har på den måde erfaring med aktiviteterne og da de 

er i stand at flytte sig, hvis de i en periode skulle føle sig generet, 
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vurderes det, at trafik og støj i forbindelse klapningerne ikke vil 

medføre en væsentlig påvirkning af marsvinene.    

     

Alternativer til klapning 

Banedanmark og Vejdirektoratet, som står for etableringen af den nye 

Storstrømsbro, er i tæt dialog angående en mulig nyttiggørelse af 

uddybningsmaterialerne. Der er dog ikke umiddelbart brug for 

materialer af den karakter, som forventes opgravet i forbindelse med 

etableringen den nye Masnedsundbro og sejlrenden gennem Masnedø 

Østflak.    

Vurdering af klapningen i forhold til vandplanen  

Materialerne opgraves i vandområdet Grønsund og klappes i 

vandområdet Smålandsfarvandet åben del.(bilag 7) Målet for disse 

vandplanområder er at der opnås god til tilstand. Ingen af de to har 

opnået deres mål. 

Det antages at der spildes 5 % af det opgravede sediment til vandfasen 

under opgravningen og yderligere 5 % når materialet klappes. Under 

klapningen spildes der derfor ca. 11.638 m
3
 for hele projektet. Ser man 

på det daglige spild med en maksimal graveintensitet på 15.000 m
3
 om 

dagen og et dokumenteret tørstofindhold på ca. 53 % kan vægten af 

den dagligt klappede mængde beregnes til ca. 11.382 tons. De 5 % 

som forventes at blive spildt heraf vil således udgøre 569 tons. 

Materialernes indhold af kvælstof og fosfor er målt til henholdsvis ca. 

3 ‰ for kvælstof og ca. 0,5 ‰ for fosfor. Det forventede daglige spild 

til vandfasen vil derfor være ca. 1,7 tons kvælstof og ca. 285 kg fosfor. 

Til sammenligning estimeres det, at der naturligt passerer ca. 100 tons 

N og 10 tons P om dagen igennem Storstrømmen. En stor del af det 

klappede organiske materiale vil være så tungt opløseligt, at det 

vurderes at forblive på uopløst form og vil ende inaktivt i sedimentet 

ligesom det startede. Hvis der graves og klappes så intensivt som 

beskrevet ovenfor i Worst case scenariet vil klapningen til gengæld 

være overstået på 17 dage.  

Iltforhold. I det meste af året vil et mindre iltforbrug i forbindelse med 

nedbrydning af det organiske materiale i sedimentet hurtigt blive 

erstattet af iltmættet vand fra omgivelserne, og derfor ikke medføre 

gener for dyr og planter i omgivelserne. Det kan dog ikke ud fra de 

foreliggende risikovurderinger udelukkes, at der i perioder, hvor det 

omgivende vand i forvejen er udfordret på grund af iltreduktioner i 

vandet, kan ske en yderligere forværring af tilstanden som følge af 

klapning. Derfor stilles der vilkår om, at klapningen ikke må ske i 

månederne juli til december. De 5000m
3
 fra Masnedsund har et lavere 

indhold næringsstoffer og de er derfor undtaget for dette vilkår.   
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Da der ikke er påvist forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer i 

materialet og da der er tale om et engangsindgreb af relativ kort 

varighed er det Naturstyrelsens vurdering, at klapningen ikke vil være 

hinder for målopfyldelsen for Grønsund og Smålandsfarvandet åben 

del vandområderne eller bevarelsen af det tilstødende vandområde 

Stege Bugts gode tilstand. 

 

 

   

 

Figur 2 Worst case scenariet for Nettosedimentation (g/m2) for det 

samlede Storstrømsbroprojekt. Figur fra VVM-redegørelsen for 

Storstrømsbroen.  

Kumulerede effekter 

Gældende tilladelser til klapning på den oprindelige Kogrund 

K_033_03: 

 

Askø Havn 7.000m
3
 i alt over 5 år  

Dybvig Havn og sejlrende 5.000m
3
 i alt over 5 år 

Bandholm Havn og sejlrende 10.000m
3
 i alt over 5 år 

           

Gældende tilladelser til klapning på klappladsen Nordvest for 

Masnedø K_033_04: 

  

Vordingborg Vesthavn sejlrende 160.000m
3
 i alt over 3 år 

Den oprindelige del af klappladsen Kogrunden (K_033_03) benyttes af 

en række mindre havne i Smålandsfarvandet til bortskaffelse af 
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materialer opgravet i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af 

sejldybderne i havne og sejlrender. Der er dog tale om forholdsvis små 

mængder. Mængderne fra Vordingborg Vesthavn er noget større men 

da der også her er tale om rene materialer og da Vordingborg Vesthavn 

forventer at være færdige når Banedanmark starter deres arbejde vil 

der af den grund ikke forekomme en væsentlig kumulering af 

påvirkninger mellem de to projekter. Det er derfor Naturstyrelsens 

vurdering at det worst case scenarie der er opsat i VVM-redegørelsen 

for Storstrømsbroen er tilstrækkeligt konservativt defineret til at det 

også kan rumme et eventuelt sammenfald med den almindelige brug af 

den oprindelige Kogrund samt et eventuelt delvist overlap med 

Vordingborg Vesthavns projekt. Der forventes ikke at opstå 

kumulerede effekter i forhold til sedimentspildet i opgravningsfasen da 

opgravningsområderne i Masnedsund og Masnedø Østflak ligger 

mindst 15km fra klappladsen.  

Konklusion 

Naturstyrelsen vurderer at optagning og klapning af materialet ikke 

kan påvirke miljøet uden for (K_033_03B) væsentligt. På baggrund 

heraf, vurderer Naturstyrelsen, at en tilladelse til at klappe de 245.000 

m
3
 uddybningsmateriale fra de indtegnede områder omkring Masnedø 

på den ansøgte klapplads vil være acceptabel på de nærmere fastsatte 

vilkår i henhold til gældende lovgivning og vejledninger herom. 

 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.  

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af   

 Ansøgeren 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 Kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forbrugerrådet 

 Danmarks Fiskeriforening 

 Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 

 Danmarks Rederiforening 

 Bilfærgernes Rederiforening  

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

 Danske Havne 

 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). 

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser som 

formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen 

berører sådanne interesser 
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 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter 

har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter 

har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen 

direkte besked. Klager er pålagt et gebyr på 500 kr. Nærmere 

information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 

det. 

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

anmodningen kan imødekommes. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 

er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og 

Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og 

Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

 

4. Andre oplysninger 

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt 

hensynet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller 

gener over for tredjemand gør dette påkrævet. 

Søfartsstyrelsen kan kræve området søopmålt efter endt klapning. 

I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af spor 

af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet 

straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen 

(Vikingeskibsmuseet). 

I henhold til til § 59 i lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.juli 2013 af lov 

om beskyttelse af havmiljøet straffes med bøde den, der: 

 Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse. 

 Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til 

indberetning. 

Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 

forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

http://www.nmkn.dk/
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voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller 

tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, 

herunder ved besparelse. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

Banedanmark kvl@gmail.com 
Per Olander peo@bane.dk 

Femernbane femern@bane.dk 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 

NaturErhvervstyrelsen fiskeri@naturerhverv.dk 

Vikingeskibsmuseet marinark@vikingeskibsmuseet.dk 

Vordingborg Kommune post@vordingborg.dk 

Guldborgsund Kommune kommunen@guldborgsund.dk 

Lolland Kommune Lolland@lolland.dk 

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk 

Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 

Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 

Danske Havne BGI@Danskehavne.dk 

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) info@flidhavne.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 

mailto:marinark@vikingeskibsmuseet.dk
mailto:kommunen@guldborgsund.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:lmv@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:ds@sailing.dk
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BILAG 1 Opgravningsområdets placering  

Uddybningsområdet til den ny sejlrende er indtegnet med blåt. 

 
Uddybningsområdet til den nye Masnedsundbro indtegnet med gult. 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

Den gamle klapplads Kogrunden (K_033_03) er indtegnet med blåt og 

udvidelsen (K_033_03B) er indtegnet med rødt. 

 

Udvidelsen har hjørnepositioner i (WGS 84)  

55° 00,609N 11° 38,734E 

55° 00,060N 11° 37,282E 

55° 00,063N 11° 38,735E 

55° 00,609N 11° 38,430E 

55° 00,360N 11° 38,430E 

55° 00,360N 11° 37,280E 
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BILAG 3 Indberetning af klapning til Søfartsstyrelsen og 
Naturstyrelsen 

Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved 

indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår. 

Der skal anvendes et indberetningsskema for hver af de to anvendte 

klappladser. 

Indberetningsskema er et Excel regneark. 

Regnearket kan downloades på Naturstyrelsens hjemmeside. Dette er blot et 

billede af bilaget. 

 
             INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET

            Naturstyrelsen

År Journalnummer

Klapplads

Havn

Adresse Afsnit C        Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson m³ tons

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indberetning

Afsnit A                      Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter** 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Forventet start (dato)

Forventet varighed (antal dage)

Navnet på firmaet der skal udføre opgaven

Navnet på fartøjet der skal opgrave  + MMSI nummer*

Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*

Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**

Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'

Dato for indberetning

* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B             Efter klapning er afsluttet

                                                                  Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven

Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**

m³ tons m³ tons m³ tons

Klappet mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84 * N: N: N:

Ø: Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning kun  hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger. *dybden er uændret

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til: Naturstyrelsen    nst@nst.dk

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-klapninger/
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BILAG 4 Høringsvar og mødereferat 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Fiskeriinspektorat Øst afd. I Roskilde har flg. Bemærkninger til det ansøgte: 

Mht. afgravningsarbejder Masnedsund. 

Undertegnede har haft kontakt med erhvervsfisker [Bjarne Hansen (BH)], 

som driver en del bundgarnsfiskeri i det ansøgte område. 

BH udtaler at han ikke mener at selve uddybningen af sejlrenden ved 

Masnedø vil komme til at genere hans fiskeri, da han driver hans fiskeri 

kystnært i det ansøgte område. BH er dog betænkelig ved arbejdet, da der 

under udgravningsarbejdet vil komme sedimentfaner der evt. vil komme til 

at genere hans fiskeri i området. Endvidere kan det være vanskeligt at 

vurdere hvor meget den øgede sejlads i området i forbindelse med arbejdets 

udførelse vil kunne give af gener i hans fisker. 

BH vil helt klart få gener i forbindelse med en evt. lukning af den frie sejlads 

under Masnedsundbroen i forbindelse med udgravning af sejlrenden, dette 

vil betyde betydelig længere sejlads for at kunne røgte sine redskaber og evt. 

betyde at han må opgive nogle af hans fiskepladser.  

BH vil afvente og se hvilke konsekvenser arbejdet vil få på hans fiskeri og 

vil derefter vurdere situationen. BH vil dog forbeholde sig retten til at søge 

erstatning for tabt fiskeri jf. fiskerilovens §§ 76-80. 

BH er kontaktperson vedr. afgravninger og sejlads ved Masnedsundbroen og 

kan kontaktes på ovenstående adr. og tlf. nr. 

 

Ny sejlrende Masnedø Østflak: 

Undertegnede har haft kontakt til erhvervsfisker [Morten Burmann (MB) 

Hansen], som driver kasterusefiskeri i det ansøgte område ved Masnedø 

Østflak.  

MB fik forelagt sagen og havde flg. Bemærkninger. 

MB mener at der kan blive gener i forbindelse med udgravningen, især i 

forbindelse med sedimentfanerne der vil komme når der graves og 

transporteres materiale frem og tilbage til klappladsen. Endvidere mener MB 

at der kan opstå gener i forbindelse med den øgede sejlads i området, dette 

kan betyde at han må flytte sit fiskeri, eller tab af fiskegrejer i forbindelse 

med arbejdet. MB forklarer at der er to andre erhvervsfiskere som også 

driver kasterusefiskeri i det ansøgte område ved Masnedø Østflak. Han 

mener at disse også kan få gener i deres fiskeri under arbejdet, det er hhv. 

[Hans Peter Nielsen, og Johannes Henrik Teut]. 

MB vil også, hvis det skulle vise sig at der vil forekomme gener for hans 

fiskeri i forbindelse med gravearbejdet forbeholde sig ret til erstatning for 

tabt fiskeri jf. Fiskerilovens §§ 76-80. 

MB er kontaktperson og kan kontaktes på ovenstående adr. og tlf. nr. 

 

Fiskeriinspektorat Øst fad. I Roskilde har kontaktet fiskeriforeningsformand 

og erhvervsfisker [Cextin Jørgensen], (CJ) vedr. klappladsen på Kogrund. CJ 

udtaler at han ikke mener udvidelsen af klappladsen på Kogrund vil genere 

det lokale erhvervsfiskeri, da der ikke er nogen der fisker derude, da området 

har været ødelagt i mange år pga. mange års klapninger på stedet. 

 

Fiskeriinspektorat Øst afd. I Roskilde har flg. Afsluttende bemærkninger: 

Det kan herfra bekræftes at Bjarne Hansen har registreret bundgarnspladser i 

området omkring Masnedsundbroen. 

Det kan også bekræftes, at Morten B. Hansen driver kasterusefiskeri i 

området Masnedø Østflak, hvor præcis disse kasteruser står i området har vi 
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ingen registreringer på, da disse ikke skal registreres på samme måde som 

faststående fiskeredskaber. 

 

Vi regner med at entreprenøren Bane Danmark på baggrund af ovenstående 

oplysninger vil kontakte de berørte erhvervsfiskere i forbindelse med 

arbejdernes udførelse, så de har mulighed for at tilrettelægge deres fiskeri.  

Hvis der skulle være behov for yderligere oplysninger i forbindelse med 

fiskeriet står vi naturligvis til rådighed og kan kontaktes enten på hovednr. 

33 95 80 00 eller nedenstående nr.   

 

Mødereferat 

Som det fremgår af høringssvaret fra NaturErhvervstyrelsen vil klapningen i 

området syd for Kogrunden ikke have betydning for det lokale 

erhvervsfiskeri, idet der ikke fiskes i området. Banedanmark vil på den 

baggrund ikke foretage sig yderligere vedrørende dette område. 

 

Vedrørende konsekvenserne for fiskeriet i Masnedsund og på Masnedø 

Østflak, har Banedanmark den 15. juli afholdt møde med erhvervsfiskerne 

Bjarne Hansen og Morten Burmann Hansen med henblik på at give en 

nærmere redegørelse for projektet samt for at høre om de gener, 

gravearbejderne og øvrige anlægsaktiviteter kan medføre for fiskerne. Et 

notat fra mødet bliver sendt efterfølgende, når det er godkendt af 

mødedeltagerne. 

 

På mødet blev det afklaret, at udførelse af gravearbejdet i første halvdel af 

året ikke umiddelbart vil påvirke fiskeriet, som i det aktuelle område foregår 

i perioden fra juli til december. I henhold til den foreliggende tidsplan for 

gravningen af sejlrenden forventes gravearbejdet udført i perioden fra januar 

til marts 2016. Banedanmark vil derfor løbende holde ovennævnte 

erhvervsfiskere orienteret om gravearbejdet. Såfremt tidsplanen ændres og 

gravearbejdet udføres i perioden, hvor der fiskes i området vil Banedanmark 

tage kontakt til de berørte erhvervsfiskere med henblik på nærmere aftaler. 

 

Vedrørende arbejderne på Masnedsundbroen, vil disse i større omfang kunne 

få konsekvenser for Bjarne Hansens fiskeri umiddelbart omkring broen. 

Spredning af sediment, anlægsaktiviteter og lukning af broen for 

gennemsejling vil i perioden med fiskeri kunne medføre gener for Bjarne 

Hansen. Banedanmark vil på den baggrund vurdere om det er muligt, at 

placere gravearbejder og aktiviteter på vandet udenfor perioderne, hvor der 

fiskes. Ligeledes vil muligheden for at begrænse perioden, hvor der lukkes 

for gennemsejling under broen blive undersøgt. Det må dog forventes, at en 

del af anlægsarbejdet, skal udføres i perioder hvor det kan medføre gener for 

fiskeriet. Vi vil dog først kende disse perioder, når der er indgået endelig 

aftale med totalentreprenøren, hvilket forventes at ske til efteråret.  Når 

perioderne, hvor der kan opstå gener for fiskeriet kendes, vil Banedanmark 

vurdere muligheden for at afhjælpe eventuelle gener for Bjarne Hansen, 

f.eks. ved at afholde udgifterne til en bådplads i den såkaldte ”Benzinhavn” 

på den sydlige del af Masnedø. 
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