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1.Vilkår for godkendelsen 

1.1 Vilkår for brugen af klappladsen 

A. Naturstyrelsen meddeler herved en femårig tilladelse til klapning af i 

alt 500.000 m
3
 oprensningen fra Thyborøn Kanalen. 

Tilladelsen er gældende fra 10. november 2013 til 10. november 

2018. 

 

B. Kystdirektoratet skal udarbejde en kvalitetssikringsplan, der do-

kumenterer, at de stillede vilkår overholdes. Denne kvalitetssikrings-

plan skal indsendes til Naturstyrelse inden oprensning/uddybning 

igangsættes. Forslag til kvalitetssikringsplan findes i bilag 4.  

 

C. Klapningen skal foregå på klappladsen K_156_17 beliggende ved 

Gåseholm afgrænset af positionerne (WGS 84), kortbilag 1: 

 

 

56° 40, 8708’ N  08° 14, 2153’ E 

56° 40, 7575’ N  08° 14, 2688’ E 

56° 40, 6045’ N  08° 14, 6513’ E 

56° 40, 6518’ N  08° 14, 7311’ E 

56° 40, 7737’ N  08° 14, 5372’ E 

56° 40, 9821’ N  08° 14, 7168’ E 

56° 41, 0936’ N  08° 14, 5625’ E 

 

 

D. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klap-

plads og må ikke indeholde større faste genstande. Klapningerne skal 

udføres således, at der under og efter klapningerne ikke forekommer 

dybder mindre end 4,0 meter ved middelvandstand (DVR90). 

 

E. Oprensning og klapning skal i størst mulig omfang undgås i perioden 

maj-juni, da dette er vandringsperioden for især stavsild. 

 

F. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings/uddybningsfartøjet 

og klapfartøjet. 

 

G. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hen-

synet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener 

over for tredjemand gør dette påkrævet. 

 

1.2 Vilkår for indberetning 

H. Naturstyrelsen underrettes via E-mail: NST@NST.dk senest 7 dage 

før oprensningen starter.  
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Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 

om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt 

samt om arbejdets forventede varighed. 

Såfremt arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Stopper 

arbejdet i mere end 2 måneder, skal ny underretning indsendes. 

 

Såfremt arbejdet har været varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes, når klapningerne er afsluttet.  

 

I. Ved klapningen skal der føres elektronisk logbog over positionen 

med starttidspunkt for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog 

tilsendes Naturstyrelsen senest 14 dage efter endt klapning. 
 

J. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den endelige klappede mængde, samt oplysning om mindste dybde 

fundet i området og position med anvendt datum herfor. 

 

K. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Natur-

styrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-

gående kalenderår. Indberetning skal også ske selvom der ikke er fo-

retaget klapning. Indberetningsskema fremgår af bilag 5. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

 

L. Naturstyrelsen varetager tilsynet med klapningen. Det aftales med 

Kystdirektoratet, hvorledes tilsynet på oprensningsfartøjet kan udfø-

res hvis skibet ikke kan lægge til kaj på normal vis. 

 

M. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være ud-

styret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende 

registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 

overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Inden klapningen 

foretages skal der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger om far-

tøjets navn og AIS-identifikation. AIS-udstyret skal til enhver tid væ-

re tændt så længe klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 

AIS-udstyret skal klapningen standses og Naturstyrelsen underrettes.  

 

N. Klappladsen skal pejles efter endt oprensningskampagne, når en sam-

let udnyttet ( incl. forudgående års mængder) overstiger  40.000 m3 

(laste m3) Et program for pejlingen fremsendes til godkendelse hos 

Naturstyrelsen senest 14 dage før pejlingen udføres.    
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2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Kystdirektoratet (KDI) ansøger om klaptilladelse for Thyborøn Kanalen i 

henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 7/1/2011 om dumpning af optaget hav-

bundsmateriale (klapning). KDI ansøger om at klappe 500.000 m3 over 5 år. 

Kystdirektoratet har en gældende tilladelse for Thyborøn Kanalen, der udlø-

ber 10. november 2013. Ifm. ansøgning om denne tilladelse blev der af Thy-

borøn havn, Lemvig Kommune, Thisted Kommune og Kystdirektoratet ud-

arbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering. Vurderingen skulle afdække 

om udpegningsgrundlagene for Natura-2000 område nr. 28 ville lide væsent-

lige negative påvirkninger fra oprensning og klapning. Konsekvensvurderin-

gen er vedhæftet denne ansøgning. 

Kystdirektoratet har set på om der er sket ændringer i udpegningsgrundlaget 

siden konsekvensvurderingen blev udarbejdet – dette er ikke tilfældet. KDI 

har også kigget på Natura 2000-handleplanen for området, her ser oprens-

ningsaktiviteterne ikke ud til at være i modstrid med denne. 

Derfor søger KDI en ny klaptilladelse, som skal gælde fra den 10. november 

2013, på samme vilkår som den gældende klaptilladelse. 

Det kan tilføjes at det oprensede sediment stammer fra transporten ind i Lim-

fjorden fra Nordsøen og derfor er uforurenet sand med lavt indhold af orga-

nisk sediment. Ved at klappe materialet på Gåseholm klapplads vil sedimen-

tet fordele sig på fjordgrundene da klappladsen er et erosionsområde og der-

ved vil sedimentet indgå i den naturlige dynamik i området. 

Gåseholm klapplads, der ansøges om at bruge, har følgende koordinater: 

  Northing Easting 

1 6282157,429 453249,483 

2 6281946,639 453301,774 

3 6281658,486 453689,224 

4 6281745,335 453771,681 

5 6281973,654 453576,175 

6 6282358,234 453763,823 

7 6282566,814 453608,564 

Tabel 1. Koordinater i UTM Euref89. 

 

KDI har oplyst at en væsentlig mængde af oprensningsmaterialet vil blive 

nyttiggjort til kystfodring. 
 

Miljøkonsekvensvurdering 

Klappladsen ved Gåseholm benyttes af flere brugere: Kystdirektoratet, Thy-

borøn Havn samt færgefarten Agger-Thyborøn. Da udnyttelsen af den tidli-

gere klapplads har medført, at kapaciteten er opbrugt, er der behov for en 

udvidelse af klapkapaciteten.  Muligheden for, at udvide afgræsningen af 

den eksisterende klapplads for derved at øge kapaciteten, er derfor under-

søgt. Da klappladsen er beliggende som afgrænsning til et internationalt na-
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turbeskyttelsesområde er der til belysning af ansøgningen, foretaget en sam-

let miljøkonsekvensvurdering, for den samlede brug af klappladsen fra 

ovennævnte brugere. (Natura 2000 vurdering af klapplads ved Gåseholm, COWI 15. april 2008). 

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admi-

nistration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af 

visse arter, er der gennemført en konsekvensvurdering af ansøgningen på 

Natura 2000-områdernes habitattyper og arter. Konsekvensvurderingen om-

fatter udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 28 og EFfuglebeskyttel-

sesområderne23, 27, 28 og 39 samt bilag IV- arter ved etablering af en ny 

klapplads ved Gåseholm.  

Natura 2000-konsekvensvurdering omfatter en redegørelse af projektets kort 

og langsigtede påvirkninger af Natura 2000-områderne, herunder disse om-

rådets udpegningsgrundlag, sårbarhed, andre trusler og mulige miljømål. 

Vurderingerne af effekter af klapningen på de habitattyper og arter, der ud-

gør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, er gennemført med ud-

gangspunkt i hydrauliske simuleringer af sedimentspild og frigivelse og 

spredning af næringssalte og miljøfarlige stoffer ved hjælp af MIKE 21 mo-

dellen. 

 

Den nye klapplads ligger udenfor natura 2000 område nr. 28. Potentielle 

effekter i habitatområdet af etableringen af en ny klapplads omfatter effekter 

af sediment, næringssalte eller miljøfremmede stoffer, der frigives og spildes 

under klapning og derefter transporteres med strømmen ind i området og 

påvirke flora og fauna. Desuden kan det klappede sediment, der ligger på 

klappladsen potentielt blive transporteret ind i Natura 2000 området med 

strømmen. 

 

Habitattyper og arter der er vurderet 

Kun de habitattyper og arter i udpegningsrundlaget, der optræder i selve 

fjorden er vurderet. Det drejer sig om: 

• Habitattyperne: 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 

Havvand, 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, 1160 Større 

lavvandede bugter og vige, 1170 Rev. 

• Bilag II arterne, 1103 Stavsild og 1365 Spættet sæl. 

• Bilag I arterne sangsvane, lysbuget knortegås, pibeand, krikand , hvinand, 

toppet skallesluger klyde, alm. ryle, lille kobbersneppe, splitterne, fjordterne, 

havterne og dværgterne. 

• Bilag IV arterne hvaler. 

 

Konklusion på vurderingen 

Det vurderes, at de arter og naturtyper der udgør udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området i Nissum Bredning, ikke vil blive påvirket negativt af 

klapningen på den planlagte nye klapplads ved Gåseholm: 

• Ålegræs og anden vegetation berøres ikke af sedimentfaner og en øget se-

dimentation af det materiale, der spredes i forbindelse med klapning.  
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Fisk, der lever i vegetationen og fugle som sangsvane, lysbuget knortegås, 

pibeand og krikand, der fouragerer på vegetation vil derfor ikke påvirkes. 

• I forbindelse med klapning, kan der i Thyborøn Kanal opstå faner med 

koncentrationer af suspenderet sediment, som laboratorieundersøgelser har 

vist, at sild vil flygte fra. Det vurderes imidlertid at sild, brisling, rødspætter, 

stavsild (bilag II art) og andre fisk, der vandrer ind og ud af Limfjorden via 

Thyborøn Kanal altid under klapning, vil kunne finde områder i kanalen, 

hvor der ikke er forhøjede koncentrationer af suspenderet sediment. Ind- og 

udvandring af fisk, vil således ikke blive fuldstændigt blokeret af sediment-

faner i forbindelse med klapning. Det anbefales imidlertid, at der ikke der 

ikke opgraves og klappes i stavsildens vandringsperiode i maj-juni. 

• I forbindelse med klapning kan der lokalt optræde sedimentfaner, 

der kan forstyrre fødesøgningen hos bilag I arterne splitterne, fjordterne, 

havterne, dværgterne og toppet skallesluger, samt bilag II arten plettet sæl, 

men det vurderes, at dette på ingen måde påvirker disse arters muligheder 

for at finde føde. 

• Bundfauna i Natura-2000 området vurderes ikke, at ville blive påvirket af 

øget sedimentation af materiale, der spredes med strømmen under klapning. 

Fødegrundlaget for fisk og fugle der lever af bundfaunaen, som hvinand, 

klyde, ryle og lille kobbersneppe, vil således ikke blive påvirket. 

• Klappladsen ligger i et erosionsområde og det klappede materiale vil aflej-

res på Fjordgrundene. Mængderne er imidlertid langt mindre, end den natur-

lige aflejring, og det vurderes, at det klappede materiale ikke vil sprede sig 

udenfor Fjordgrundene. Fjordgrunden i forvejen er påvirket af den naturlige 

sedimentation af materiale der er eroderet fra Agger Tange og Harboøre 

Tange. 

 

2.2 Naturstyrelsens vurdering 

Miljøkonsekvensvurderingen fra 2008 vurderes fortsat at kunne danne 

grundlag for vurdering af klapning på Gåseholm. Der er ikke sket ændringer 

i udpegningsgrundlages og forholdene vurderes ikke at være forandret siden 

2008. Konsekvensvurderingen er afgrænset til de arter og naturtyper, som 

med størst sandsynlighed ville kunne påvirkes af klapningen. Arter og natur-

typer, som udelukkende er knyttet til terrestriske områder, er derfor vurderet 

ikke at være relevante.  

Vurderingen, har som udgangspunkt omhandlet effekterne af sediment-

spredning i forhold til sedimentdynamikken i området, samt i forhold til su-

spension af sedimentpartikler og indholdsstoffer i form af partikler til vand-

fasen. 

Konsekvensanalysens konklusioner og anbefalinger vurderes i forhold til de 

trusselsvurderinger, som er udarbejdet i forbindelse med basisanalyserne for 

vand- og naturplaner: 

http://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader/28_Agger_T

ange_Nissum_Bredning_Skibsted_Fjord_og_Ageroe.htm.  
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Truslen mod de marine områders vandmiljø er i ovennævnte basisanalyse II foreta-

get for Limfjorden som et samlet farvand. Det fremgår heraf: 

• Det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 på grund af tilførs-

len af næringsstoffer fra land. 

• Det er muligt, at gældende regionplanmål ikke nås, som følge af tilførsel af miljø-

farlige stoffer fra land, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sik-

kert. 

• Det vurderes, at det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 som 

følge af udvaskning af miljøfarlige stoffer fra skibenes bundmaling. Der mangler 

data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert. 

• Det vurderes, at det allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller over-

vågning, at gældende regionplanmål ikke kan nås i områder påvirket af muslinge-

skrabning. 

• Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015, 

som følge af øvrigt fiskeri. 

Yderligere karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte 

foranstaltninger. 

 

Marine naturtyper i Habitatområdet 

I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det vurderet, at Limfjorden er meget 

påvirkelig over for effekten af tilførslen af overskud af næringsstoffer. Overvåg-

ningsresultater fra både den nationale og regionale overvågning viser, at hele Lim-

fjorden er påvirket af for store tilledninger af næringsstoffer fra land, i sær af kvæl-

stof. 

(Limfjordsovervågningen 2005). Det medfører forøget opblomstring af planktonal-

ger, hvilket nedsætter vandets klarhed og forringer ålegræssets dybdeudbredelse, 

samt forøger risikoen for iltsvind ved bunden. Bundfaunaens sammensætning på-

virkes ligeledes af eutrofieringen. Det vurderes i VRD-basisanalyse II, at der er 

behov for en yderligere indsats for at 

nedbringe tilførslen af kvælstof og fosfor fra land. Effekten af Vandmiljøplan 

I+II+III ikke er tilstrækkelig til at få reduceret tilførslen af næringsstoffer til det 

niveau, som er nødvendig for at opnå en god tilstand, jævnfør Recipientkvalitets-

plan 1985 – 1996. Eutrofiering af Limfjorden er til ugunst for bl.a. Lysbuget Knor-

tegås, idet udbredelsen af Ålegræs (primære fødekilde om efteråret) er begrænset i 

sin udbredelse af lystilgængeligheden i vandfasen af fjorden. 

 

Miljøfarlige stoffer: 

Naturtyperne 1160 Større lavvandede bugter og vige og 1110 Ikke eksponerede 

sandbanker på lavt vand med eller uden undervandsvegetation samt 1170 Rev er 

alle truet af miljøfarlige stoffer, især afgivelse af organisk tin fra skibenes bundma-

ling. Overvågning viser, at en del af hunnerne af Strandsnegl, som anvendes som 

indikatororganisme, har udviklet hanlige karaktertræk (imposex), som følge af or-

ganisk tin. 

 

Forstyrrelse af arter 

Spættet Sæl: Forstyrrelse af arten på rastepladserne i yngletiden juni/juli er forment-

lig den største trussel. Forstyrrelsens omfang er ukendt. 

Fugle: 

Den største trussel mod de vandlevende fugle er manglende forekomst af under-

vandsvegetation samt forstyrrelser som følge af jagt, surfing, herunder kitesurfing. 
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Samlet vurdering og konklusion: 

De største trusler mod Natura 2000 området er:  

 Tilførsel af næringsstoffer. 

 Tilførsel af miljøfarlige stoffer især TBT. 

 Forstyrrelser af arter samt begrænset forekomst af eget føde. 

 

Materialer som ønskes klappet på den ansøgte klapplads er sand, som aflej-

res i Thyborøn Kanalen. Det vurderes, at disse materialer, der stammer fra 

materialevandringen fra Nordsøen til Limfjorden, ikke indeholder forhøjede 

koncentrationer af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer herunder TBT. En 

klapning af oprensningsmaterialet fra Thyborøn Kanalen på klapplads, vil 

således ikke bidrage negativt til vand- og naturplanernes målopfyldelse med 

hensyn til stofbelastning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer.  

Sedimentet der oprenses og klappes vil indgå i en naturlig sedimentdynamik, 

hvor nettosedimentvandringen er fra Nordsøen ind i Limfjorden til Fjord-

grunden. Sedimentet vil derfor, være foreneligt med den naturlige sediment-

dynamik for de nærtliggende marine naturtyper: 1160 Større lavvandede 

bugter og vige og 1110 Ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med eller 

uden undervandsvegetation.   
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Figur 1. Udbredelsen af  vegetation/blåmuslinger (rød signatur) i den vestlige del af  
Limfjorden i 2000 (Cowi 2008). 

 

 

På baggrund af forekomsten og fordelingen af undervandsvegetationen i området 

vurderes det, at klappladsen er beliggende i så stor en afstand fra de vegetations 

dækkede områder, at materialevandringen fra klappladsen ikke vil kunne overlejre 

planter i disse vegetationsområder.  

 

Vandet på og omkring klappladsen kan påvirkes af suspenderet materiale fra klap-

ningen.  Dette kan medføre en negativ påvirkning af vandrefisk herunder stavsild. 

Oprensning og klapning bør derfor i størst mulig omfang planlægges uden for stav-

sildens vandringsperiode i maj-juni. 
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Tidligere oprensninger 

Kystdirektoratet har oplyst at der er store udsving i behovet for klap-

ning. 

 

Vurdering af sedimentet 

Kystdirektoratet har oplyst, at materialet er sand som føres ind fra 

Nordsøen. 

Naturstyrelsen vurderer på baggrund af materialets oprindelse, at ma-

terialet ikke er belastet med miljøfarlige stoffer og næringsstoffer 

som er større, end der generelt findes i sediment fra det tilgrænsende 

Nordsø. Sedimentet vurderes derfor at have samme karakter som se-

dimentet på og omkring klappladsen ved Gåseholm. 

 

Alternativer til klapning 

Kystdirektoratet har oplyst, at som alternativ til klapning kan materi-

alet anvendes til kystfodring.  

 

 

Klappladsen 

Klappladsen afgrænset af positionerne (WGS 84), se kortbilag 1. 

Klappladsen er placeret sydøst for Thyborøn på vandybder fra 6 til 12 

meter. Pejling af klappladsen i 2011 bilag 3 viser at der fortsat er ka-

pacitet på klappladsen til at opfylde kravet om mindstedybde på 4 m. 
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Figur 2.  Klappladsens placering (rød afgrænsning) i forhold til Fjordgrunden. Fjord-
grunden er en deltadannelse af  sandaflejringer som følge af  en nettotransport fra 
Nordsøen til Limfjorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhverv 

Angående ansøgning fra Kystdirektoratet om tilladelse til klapning af 

en samlet mængde på 500.000 m3 oprensningsmateriale over 5 år fra 
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Thyborønkanalen med klapning på klapplads Gåseholm, har været til 

høring hos Danmarks Fiskeriforening. 

 

NaturErhvervstyrelsen har ikke modtaget indvendinger imod eller be-

mærkninger til projektets gennemførelse, og har således ikke yderlige-

re at tilføje. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen er ikke bekendt med forhold til hinder for den ansøgte 

klapning. 

 

Vi skal anmode om, at følgende vilkår indgår i en eventuel tilladelse: 

 

Klapningerne skal udføres således, at der under og efter klapningerne 

ikke forekommer dybder mindre end 4,0 meter ved middelvandstand 

(DVR90). 
 

 

Kulturarvsstyrelsen 

Strandingsmuseum St. George, Marinarkæologisk Center vedr. tilla-

delse til klapning af 500.000m3 oprensningsmateriale fra Thyborøn 

Kanalen til klapning på klapplads Gåseholm. 

  

Strandingsmuseum St. George, Marinarkæologisk Center har ingen 

bemærkninger til overstående klapning. 

 

Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes noget af kulturhi-

storisk interesse under arbejdet. 
Museumsloven § 29 g. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af for-
tidsminder på havbunden, hvis de befinder sig i territorialfarvandet eller på kon-
tinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af 
det ydre territorialfarvand måles. 
  Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af vrag af skibe eller skibs-
ladninger, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, hvis de 
befinder sig i de områder, der er nævnt i stk.1, i vandløb eller i søer. 
 Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at vrag af skibe eller andre fartøjer, der 
er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af bestemmelsen i 
stk. 2. 
 Stk. 4. Kulturministeren kan i forbindelse med et anlægsarbejde eller en aktivi-
tet på havbunden stille krav om, at den ansvarlige for anlægsarbejdet eller akti-
viteten udfører marinarkæologisk forundersøgelser. 
 
Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på 
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal 
fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal 
standses. 
 Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden for 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet 
kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinar-
kæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal gennemføres 
hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af arbejdet. 
 Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsmin-
de eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 

 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsen hjemmeside den 10. ok-
tober 2013 

 
Afgørelsen kan påklages til 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 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når af-
gørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturstyrelsen.. Vi 
sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilla-
delsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 7. november 
2013 kl 16.00, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen 
underretter straks ansøger om klagen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 

 

4. Andre oplysninger 
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Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hen-
synet 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 Kulturarvsstyrel-
sen. 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 
2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale straffes med bøde 
den, der:  
Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse. 
Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til indberet-
ning. 
 
Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 
voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller til-
sigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, her-
under ved besparelse. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Strandingsmuseum St. George info@strandingsmuseet.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). in-
fo@flidhavne.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 
Dansk Ornithologisk Forening natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

 
 

mailto:info@strandingsmuseet.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:lmv@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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BILAG 1 Klappladsens beliggenhed 

 

 

 
 

Beliggenhed af klapplads (ny markeret med rødt) afgrænset af hjørne positi-

onerne:  

56° 40, 8708’ N  08° 14, 2153’ E 

56° 40, 7575’ N  08° 14, 2688’ E 

56° 40, 6045’ N  08° 14, 6513’ E 

56° 40, 6518’ N  08° 14, 7311’ E 

56° 40, 7737’ N  08° 14, 5372’ E 

56° 40, 9821’ N  08° 14, 7168’ E 

56° 41, 0936’ N  08° 14, 5625’ E 
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BILAG 2 Opgravningsområdets placering 

 
Kort over Thyborøn Kanalen med afgrænsning af oprensningsområdet.  
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BILAG 3 Pejling af klapplads 21-12-2011 
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BILAG 4 Kvalitetssikringsplan 
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BILAG 5 Indberetning af klapning for kalenderåret 

 

 
 

 

 

 


