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KLAPTILLADELSE TIL VEJLE HAVN 
 

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

90.000 m
3
 oprensningsmateriale fra Vejle Havn og sejlrende1. Klapningen 

skal foregå på klapplads K_164_01, Trelde Næs i Nordlige Lillebælt.  

Vejle Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, 

overholder vilkårene. 

 

 
 

 

Annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside d. 8. september 2015. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 

Klagefristen udløber den 6. oktober 2015.  

Tilladelsen er gældende til og med den 1. oktober 2020. 

 

 

                                                 
1
   Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. LBK  nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om 

beskyttelse af havmiljøet. 



2 

 

Indholdsfortegnelse  

1. Vilkår for klaptilladelsen .............................................................. 3 
1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen ........................ 3 
1.2 Vilkår for indberetning .................................................................. 4 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol ............................................................ 4 

2. Oplysninger i sagen ..................................................................... 5 
2.1 Baggrund for ansøgningen ......................................................... 5 

2.2 Udtalelser fra høringsparter ........................................................ 6 

3. Offentliggørelse og klagevejledning ......................................... 11 
4. Andre oplysninger ...................................................................... 12 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen ............................... 12 

BILAG 1 Oprensningsområdets placering ................................... 14 

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed ............................................. 15 

BILAG 3 Indberetningsskema ........................................................ 16 

BILAG 4  Analyseresultater og miljøvurderinger. ........................ 17 

 

 



3 

 

1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Medmindre tilladelsen påklages, er den gældende fra og med 7. 

oktober 2015. Tilladelsen udløber den 1. oktober 2020. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 90.000 m3 

beregnet til 33.619 tons oprensningsmateriale fra et område i Vejle 

Havn og sejlrende jf. bilag 1. De markerede områder med numrene 

1A og 5 er ikke en del af tilladelsen. Årligt må der højest klappes 

20.000 m
3
, svarende til 7471 tons materiale. Ugentligt må der højest 

klappes 600 m
3
, svarende til 224 tons.  Mængden i m³ er angivet som 

fastmål og mængden i ton er angivet som tørstofmål.  

 

C. Koncentration af stofferne kadmium, kobber og TBT må ikke stige i 

løbet af tilladelsens løbetid i forhold til de målinger, der ligger til 

grund for tilladelsen.  

 

D. Opgravningen skal ske ved hjælp af grab eller skovl fra mindre skib.  

 

E. Der må ikke foregå støjende aktivitet i nærheden af boligområderne 

ved havnen uden for normal arbejdstid med mindre der forinden er 

indhentet dispensation fra Vejle kommune. Almindelig arbejdstid 

defineres her som mandag til fredag: kl. 07:00-18:00 og lørdag: kl. 

07:00-14:00. 

 

F. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende ved Trelde Næs. 

Klappladsen er afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84) 

grader, minutter og decimalminutter.  

 

N: 55° 37,21'  N. 9° 56,88' E.        Ø: 55° 36,91'  N.  9° 57,73' E. 

S: 55° 36,66'  N. 9° 56,03'  E.        V: 55° 36,86 ' N.  9° 55,83' E. 

 

Et kort over klappladsen er vist i (bilag 2). 

 

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

klapområdet til under 14 m ved middelvandstand.  

H. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

I. Klapningen skal koordineres, så der ikke klappes i de perioder, hvor 

der klappes materiale fra Kolding Havn. 

 

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

klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.  
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1.2 Vilkår for indberetning 

K. 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.  

  

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 

klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos 

havnen mindst et år efter udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, 

så den kan fremsendes til Naturstyrelsen på anmodning herom. 

 

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

klappede mængde i m
3
 og tons fordelt på hver af de enkelte 

oprensningsområder, 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 til og med året efter klaptilladelsens udløb 

sendes en samlet opgørelse til Naturstyrelsen med oplysning om den 

samlede mængde klappet for hvert delområde i det foregående 

kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål 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. Vejle Havn 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 bygherre er ansvarlig for de 

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

entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.  

 

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 
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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. Til kontrol af vilkår c skal der udtages prøver i hver af de 

underområder hvorfra der tillades klappet. Dette skal ske efter 

samme prøvetagningsplan som blev benyttet i forbindelse med 

klapansøgningen, når halvdelen af den tilladte mængde er klappet, 

dog senest den 1. marts 2018. Udgiften til prøvetagning og analyse 

skal finansieres af Vejle Havn. 

 

S. Til kontrol af vilkår G skal der ske en orienterende opmåling af 

klappladsen. Dette skal ske efter hver endt klapperiode, dog højest en 

gang pr år. Udkast til plan for opmålingen skal fremsendes til 

godkendelse hos Naturstyrelsen senest samtidig med indberetning af 

påbegyndt klapning i henhold til vilkår J. 

  

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Vanddybden i en del af Vejle Havn og -sejlrende lever ikke op til de 

dybder, der fremgår af havnelodsen. Havnen ønsker derfor at oprense 

dele af såvel havnebassinet som sejlrenden. Sejlrenden skal være 30 m 

bred, og 7 meter dyb. 

 

Ansøger har oplyst, at opravningen vil ske ved hjælp af grab eller 

skovl fra mindre skib, hvorfra det lastes over i to klappramme, hver 

med en kapacitet på 150 m3.  

 

Der er søgt om tilladelse til at benytte klappladsen ud for Trelde Næs 

(K-164-01), hvortil det opgravede materiale vil blive transporteret 2-3 

gange om ugen i løbet af 40-45 arbejdsuger pr år. I disse arbejdsuger 

vil der således dagligt i gennemsnit blive opgravet og klappet omkring 

100 m3.  

 

Havnens oplysninger vedrørende optagning og klapning er lagt til 

grund for den vurdering af miljøpåvirkningerne der er foretaget i 

forbindelse med tilladelsen. Derfor stilles der i tilladelsen vilkår om, at 

disse forudsætninger overholdes. 

 

Havn og Sejlrende er opdelt i underområder i forbindelse med 

dokumentation for miljøtilstanden i projektområdet. Projektområdet 

fremgår af bilag 1. I forbindelse med gennemgang af de kemiske 
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analyser for hvert underområde blev det klart, at område 1A og område 

5 havde forhøjede indhold af miljøfarlige stoffer i forhold til resten af 

områderne. Derfor valgte havnen at lade disse områder udgå af 

ansøgningen og i stedet tage materialet i depot på land. 

 

Nærhed til Natura 2000 områder. 

Den klapplads, der er søgt om tilladelse til at benytte, ligger ca. 8 km 

fra det nærmeste Natura 2000 område (Omr. nr. 108: Æbelø, havet syd 

for og Nærå). 

Selv med en meget konservativ beregning af spredningen af 

klapmaterialet, vurderes det ikke at kunne påvirke miljøtilstanden i 

vandfasen eller på havbunden i Natura 2000 området. Derfor er der 

ikke anmodet om en konsekvensvurdering for udpegningsgrundlaget. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Natur- og Erhvervsstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen, afd. i Fredericia, har ingen bemærkninger til 

ansøgningen. 

 

Bælternes Fiskeriforening v/Allan Buch, har i forbindelse med 

høringen udtalt, at man i Foreningen er uforstående over for, at når der 

er etableret et ind spulingsbassin på Vejle Havn, hvorfor dette så ikke 

benyttes. 

 

Naturstyrelsen bemærker hertil, at så længe det ud fra miljømæssige 

hensyn ikke skønnes problematisk at klappe materialet, tillades denne 

løsning, så kapasiteten på havnens spulefelt kan udnyttes til de 

materialer der ikke kan tillades klapning, herunder materialerne fra 

område 1A og område 5 i dette projekt. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det 

ansøgte. De anmoder om at følgende vilkår indgår i en eventuel 

tilladelse: 

 

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 14,0 meter i forhold til middelvandstand (DVR-

90). 

 

Denne bemærkning er tilføjet som vilkår G. 

 

Kulturstyrelsen 

Kulturstyrelsen / Øhavsmuseet har ingen bemærkninger til det ansøgte 

for så vidt angår kulturhistoriske interesser på havbunden ved Vejle 

Havn og ved klappladsen øst for Trelde Næs.  
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Følgende tre kommuner er desuden blevet hørt i denne sag: 

 

Vejle Kommune gør opmærksom på, at der ikke må foregå støjende 

aktivitet i nærheden af boligområderne ved havnen uden for normal 

arbejdstid med mindre der forinden er indhentet dispensation fra Vejle 

kommune. Almindelig arbejdstid defineres her som mandag til fredag: 

kl. 07:00-18:00 og lørdag: kl. 07:00-14:00.  

 

Dette hensyn er tilføjet som vilkår E. 

 

Fredericia Kommune anbefaler, at tilladelsen til Vejle Havn redegør 

for, at klapningen ikke vil være til hinder for mål-opfyldelse af 

vandplanen for 2010 - 2015s miljømål ”god økologisk tilstand” målt 

på økologisk og kemisk tilstand / vandområdeplanen for 2015-2021s 

miljømål ”, hvor også klorofyl og bundfauna forventes at indgå som 

kvalitetsparametre.  

 

Naturstyrelsen bemærker hertil, at det er et hensyn, der altid skal 

varetages, når der gives tilladelse til klapning. 

 

Middelfart Kommune anmoder om, at Naturstyrelsen tager hensyn til, 

at den klapplads, som ansøger peger på, ligger tæt på afgrænsningen af 

Naturpark Lillebælt. 

 

Naturstyrelsen tager denne oplysning til efterretning. Hensynet til 

områdets status som naturpark vil blive ligestillet med hensynet til, at 

klapningen ikke må være til hinder for, at området kan opnå god 

økologisk tilstand i henhold til de gældende vandplaner. 

 
2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 

Vurdering af sedimentet 

De områder i Vejle Havn, der er omfattet af denne tilladelse til 

klapning fra er inddelt i 6 underområder hvorfra sedimentet er 

analyseret for tørstof og glødetab, TBT, PAH og de mest almindeligt 

forekommende tungmetaller. Resultatet af de prøver fremgår af bilag 

4. 

 

Ud fra kornkurverne kan sedimentet fra 0-0,3 m af havbunden 

karakteriseres som silt med indslag af fint sand. Tørstofindholdet 

ligger lavt i prøverne 2A-6 mellem 21 og 29% og det organiske 

indhold er højt, svarende til et glødetab i intervallet 11 til 17% af 

tørstofindholdet. I prøverne fra område 1 B er materialet mere 

grovkornet sand med et tilsvarende lavere glødetab.  
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For de miljøfarlige stoffer viste analyserne, at koncentrationerne for de 

fleste parametre var under klapvejledningens nedre aktionsværdi, og 

ingen af parametrene overskred den øvre aktionsværdi. Værdierne er 

angivet i bilag 4. 

 

Værdierne for metallerne Cadmium og Kobber og for TBT ligger 

imellem nedre og øvre aktionsniveau fra klapvejledningen. Materialet 

kan derfor som udgangspunkt klappes, men der skal foregå en 

nærmere vurdering af valg af klapplads samt valg af optagnings- og 

klapmetode. 

 

I nedenstående tabel er gennemsnitsværdierne for de tre 

problemstoffer angivet, og sammenlignet med klapvejledningens nedre 

og øvre aktionsniveauer. Desuden er angivet nedre og øvre 

confidensinterval for sedimentprøver med et sammenligneligt glødetab 

i samme vandområde. Baggrundsværdierne stammer fra det nationale 

overvågningsprogram for vandområder (NOVANA) fra perioden 

1998-2014. 

Tabellen indeholder også et gennemsnit af 10 sedimentprøver, som 

Naturstyrelsen fik udtaget på klappladsen samt i de nære omgivelser til 

klappladsen i 2013.  

 

Cadmium Kobber TBT glødetab %

målt i Vejle Havn 1,1 38 100 12,26

nedre aktionsniveau 0,4 20 7

øvre aktionsniveau 2,5 90 200

Novanadata 1998-2014 for Kattegat

nedre 5% (baggrundsdata) 0,21 14 12 12,26

øvre 95% ( baggrundsdata) 1,2 56 50 12,26

Klappladsområdet  2013 0,3 18 12 6,5

 
 

Resultaterne for cadmium og kobber i Vejle Havn ligger ikke over 

hvad der er fundet i NOVANA data. TBT værdien er en faktor 2 

højere end baggrundsværdierne.  

Glødetabet i prøverne fra havnen er ca. 2 gange højere end det 

glødetab, der blev fundet på klappladsen og de nære omgivelser i 

2013. Dette styrker antagelsen om, at det mest finkornede materiale 

ikke vil blive liggende på klappladsen eller i dennes nærområde. 
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Vejle Havn har ved hjælp fra Rambøll fået udarbejdet en rapport til 

vurdering af de mulige effekter ved klapning. Rapporten er vedhæftet 

som bilag 4. 

 

Rambøll vurderer, at materialet vil blive spredt væk fra klappladsen, 

og at der højest vil være overkoncentrationer af miljøfarlige stoffer i 

vandfasen i op til en time efter hver klapning i en afstand af mindre 

end 2 km fra klapstedet. I sedimentet vurderer Rambøll, at der højest 

vil ske en samlet sedimentation på 3,3 mm fordelt indenfor 10 km fra 

klappladsen, svarende til 1,1 kg tørstof pr km
3
. De ledsagede 

miljøfarlige stoffer vurderes ikke at medføre nogen betydelig 

nettotilførsel i området, da der samtidig hurtigt vil ske en opblanding 

med det eksisterende sediment.   

 

Naturstyrelsen finder Rambølls antagelser for sandsynlige, idet 

sedimentet allerede ved en fortynding på 2 vil have opnået samme 

koncentration, som findes i baggrundsniveauet til klappladsen.   

 

Iltforbrug: 

Rambøll vurderer, at et teoretisk iltforbrug fra klapmaterialet højest vil 

medføre en sænkning i iltindholdet i vandfasen i under 1 time efter 

klaptidspunktet, idet klapmaterialet spredes og derved også fortyndes 

kraftigt. Størstedelen af det iltforbrugende materiale vil ikke nå at blive 

omsat i den korte eksponeringstid inden materialet er fortyndet så 

kraftigt, at effekten er umålelig. Målinger af iltkoncentrationer i 

bundvandet i forbindelse med klapning af tilsvarende materiale fra 

Kalundborg fjord viste, at iltreduktionen ikke kunne måles nedstrøms 

klapningen, hvilket bekræfter Rambølls antagelse. 

 

Påvirkninger af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr: 

Da effekten af klapningen vil være så begrænset i såvel tid som rum, er 

det i Rambølls miljøvurdering konkluderet, at der ikke at ske 

væsentlige begrænsninger i de vandlevende organismers 

livsbetingelser.  

 

Kumulerede effekter: 

Ved at begrænse den mængde, der må klappes ad gangen, vurderes 

det, at såvel forholdene på klappladsen som i omgivelserne til 

klappladsen vil være normaliserede mellem hver klapning.  Der 

forventes derfor ikke at være kumulerede effekter af klapningerne. 
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Alternativer til klapning 

Sedimentet indeholder miljøfarlige stoffer og det har et relativt højt 

indhold af organisk stof. Det vurderes derfor ikke, at materialet er 

egnet til nyttiggørelse, til bypass eller kystfodringsprojekter. 

 

Hverken havnen eller Naturstyrelsen har kendskab til projekter på  

land hvor denne type materiale vil kunne nyttiggøres. 

 

Vurdering af klapningen i forhold vandplaner 

Både Vejle Havn og klappladsen ved Trelde Næs ligger i vandområdet 

11.1 Nordlige Lillebælt. Vandområdet lever ikke op til målet om, at 

der skal forefindes ålegræs ud til en vanddybde på 9 meter. Derfor er 

der i denne tilladelse stillet begrænsninger til den årlige klapmængde, 

og til den ugentlige klapmængde, så effekten af tilførslen af 

næringsstoffer fra sediment til vandfase påvirker miljøtilstanden 

mindst muligt. 

 

Der er endnu ikke fastsat miljømål for miljøfarlige stoffer i sedimentet 

i henhold til vandplanerne. Der er fastsat mål for koncentration i 

vandfasen.  

 

På baggrund af Rambølls beregninger over de mulige påvirkninger af 

klapningen, vurderer Naturstyrelsen, at klapning det materiale der er 

indeholdt i denne tilladelse ikke vil ændre på områdets mulighed for at 

opnå vandplanernes målsætninger indenfor planperioden. 

 

Klappladsen 

Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under 

punkt E, se desuden kortbilag 2. 

Vanddybden på klappladsen må ikke som følge af klapning blive 

mindre end 14 meter. Klapmaterialet vurderes at blive spredt væk fra 

klappladsen imellem hver klapperiode. Materialet vurderes at blive 

spredt og dermed fortyndet så meget, at der intet sted vil opstå 

ophobninger af materiale med forhøjede koncentrationer af 

miljøfarlige eller iltforbrugende stoffer som følge af klapningen.  

 

Der er desuden givet tilladelse til at klappe materiale fra Kolding Havn 

på samme klapplads. Da der heller ikke forventes at ske ophobninger 

af miljøfarlige stoffer i forbindelse med klapning fra Kolding, og da 

der er stillet vilkår om, at disse to klapninger ikke må ske samtidigt, 

vurderes der ikke at være kumulerede effekter af disse klapninger. 

 

Samlet set vurderes klapningen fra Vejle Havn og – sejlrende at kunne 

foretages i overensstemmelse med den gældende lovgivning og 

vejledninger herom. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af   

 

 Ansøgeren 

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

 Kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forbrugerrådet 

 Danmarks Fiskeriforening 

 Danske Råstoffer 

 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 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 man finder et link til på 

forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . 

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges 

på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-

ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har 

truffet afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. 

Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 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. 
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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. 

 

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 Søfartsstyrelsen underrettes på ny. 

 

Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne 

tilladelse, herunder pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 

59 i lov om beskyttelse af havmiljøet. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

 

Vejle Kommune teknikogmiljo@vejle.dk 

Fredericia kommune kommunen@fredericia.dk 

Middelfart Kommune middelfart@middelfart.dk 

Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 

Naturerhvervsstyrelsen. mail@Naturerhverv.dk 

Kulturstyrelsen  

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 
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Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk sejlunion ds@sailing.dk 
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering 

 

 

Oversigt over det samlede prøvetagningsområde.  

NB! Tilladelsen gælder ikke for område 1A i havnen og område 5 i sejlrenden. 

 

 
 

En større forstørrelse af havneområdet med angivelse af prøvetagningsstationer. 

Bemærk, at område 1A ikke er omfattet af tilladelsen. 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kort der viser klappladsens placering 

Hjørnepositionerne er følgende: 

 

(WGS-84) grader, minutter og decimalminutter.  

 

 

N: 55° 37,21'  N. 9° 56,88' E.        Ø: 55° 36,91'  N.  9° 57,73' E. 

S: 55° 36,66'  N. 9° 56,03'  E.        V: 55° 36,86 ' N.  9° 55,83' E. 
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BILAG 3 Indberetningsskema 

 

 

Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved    

indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår. 

Indberetningsskema er et Excel regneark. Dette er blot et billede af bilaget. 

Det rigtige indberetningsskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside: 

http://www.naturstyrelsen.dk 

 

 

 

 
BILAG 3              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
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BILAG 4  Analyseresultater og miljøvurderinger. 

 

Vurdering af effekter på det omgivende miljø ved 
opgravning og klapning af aflejret materiale ud for Vejle 
Havn, Vejle fjord. 

 

Rapport udarbejdet af Rambøll for Vejle Havn. 
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Rambøll Danmark A/S 

CVR NR. 35128417 

 

Medlem af FRI 

Dato  05-06-2015 

 

 

 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Vejle Havn opgravning  

Kunde Vejle Havn v. Laurids Bloch Jensen 

Notat nr. 1100012835-01(MCO) 

Dato 5/6/2015 

Til Naturstyrelsen 

Fra Rambøll  

VURDERING AF EFFEKTER PÅ DET OMGIVENDE MILJØ VED 

OPGRAVNING OG KLAPNING AF AFLEJRET MATERIALE UD FOR VEJLE 

HAVN, VEJLE FJORD 

 

 

Til genetablering og forbedring af besejlingsforholdene til og fra Vejle Havn i 

Vejle Fjord, er der behov for over de kommende 5 år at opgrave samlet omkring 

105.000 m3 sediment (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Vejle Havn inde i Vejle Fjord, hvor det ønskede oprensningsområde for 
sejlrenden er indrammet med rødt. Området er inddelt i ni underafsnit. 

 

Opgravningen vil ske ved hjælp af grab eller skovl fra mindre skib, hvorfra det 

lastes over i to klappramme, hver med en kapacitet på 150 m3. Det påregnes at 

anvende klappladsen ud for Trelde Næs (K-164-01), hvortil det opgravede 

materiale vil blive transporteret 2-3 gange om ugen i løbet af 40-45 arbejdsuger 

pr år. I disse arbejdsuger vil der således dagligt i gennemsnit blive opgravet og 

klappet omkring 100 m3. 

 

Der vil blive søgt om en tilladelse til at oprense og klappe samlet 90.000 m3 

bundmaterialet fra sejlrenden ud for Vejle Havn over en femårig periode, gående 

fra efteråret 2015 til og med første halvdel af 2020. Derudover vil der skulle 

oprenses 10.000 m3 fra den inderste del (område 1A) der vil blive deponeret i et 

indspulingsområde ved havnen. Pga. et relativt stort indhold af kobber, 

forudsættes desuden den planlagte opgravning af 5000 m3 fra området 

umiddelbart øst for Vejle Fjord broen (område 5) ligeledes, at skulle blive 

deponeret på land, fem for at blive klappet. 
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Opgravningen og klapningen af de øvrige 90.000 m3 forventes nogenlunde ligelig fordelt mellem årene, 

dvs. gennemsnitlig 18.000 m3 pr år. For sidste halvdel af 2015 og første halvdel af 2020 vil det dreje sig 

om ca. den halve mængde heraf.  

 

Forholdene i det berørte marine område 

 

Som del af de indre danske farvande ligger Vejle Fjord med munding ud til det nordlige Lillebælt. Den 

østvendte fjord er relativ bred med et betydeligt vandskifte. Området betegnes som relativt saltholdigt 

med nogen variation (18 – 30 PSU) og ofte med en markant lagdeling. Den økologiske tilstand i fjorden er 

generel ikke god, men med et godt potentiale. Referencetilstanden for ålegræssets dybdeudbredelse i 

fjorden er i vandplanerne /2/ sat til mellem 6 og 8 m, mens den aktuelt ligger mellem 2,3 og 2,6 m. For 

området omkring havnen og klappladsen er målsætningen lempet.  

 

Fjorden og havneområdet fungerer som netto sedimentationsområde for materiale, der tilføres fra især 

den ferske afstrømning, men også fra den udefrakommende indstrømning, herunder materialebidraget fra 

de mere lavvandede områder i fjorden.  

 
Næringsstofudledningen fra det omkingliggende land er på over 1000 t N/år /2/. Iltmangel ved bunden 

især i de indre dele, er et stadig tilbagevendende fænomen, hvilket betyder en aftagende diversitet af 

bunddyr ind gennem fjorden. Forholdet mellem N og P i fjorden vidner om, at systemet overvejende er 

kvælstofbelastet.  

 

Inderst i fjorden er ålegræs udbredt til dybder omkring 2 meter. Selv om der er en relativt lille forekomst 

af bunddyyr, er der en del blåmuslinger og enkelte andre muslingearter (østersømusling, sandmusling). 

Sammensætningen svarer til hvad man finder på overgangen mellem Macoma samfundet og Abra 

samfundet (fjord-samfundet). Taget den varierende kystvands-natur der præger Vejle Fjord i betragtning, 

forventes en almindelig god forekomst af fisk knyttet til disse habitater.  

 

 
Figur 2: Vejle Fjord, hvor nærmeste klapområder er angivet (røde afgrænsninger). De nærliggende 

Natura 2000 område er også indtegnet (grønne skraveringer med numre for de marine områder). 
Oprensningsmaterialet ønskes klappet på klapplads nr. K-164-01 beliggende ud for Trelde Næs (cirkel). 
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Øvrige relevante beskyttelsesforhold 

 

Det nærmeste marine Natura-2000 områder er område nr. 108 (Æbelø, havet syd for og Nærå), som 

ligger ca. 32 km fra havnen ved Fyn (målt i fugleflugtlinje). Af andre marine Natura 2000 områder, samt 

område nr. 56 (Horsens Fjord, havet øst for og Endelave), som ligger ca. 34 km fra projektområdet samt 

område nr. 112 i Lillebælt (syd for kortudsnittet i Figur 2). 

 

Inden for N2000 område nr. 112 er spættet sæl og marsvin på udpegningsgrundlaget. For N2000 nr. 108 

drejer det sig bl.a. om gråsæl og spættet sæl og for N2000 nr. 56 er det bl.a. marsvin, der er en del af 

udpegningsgrundlaget. Marsvin er derudover omfattet af den strenge beskyttelse i bilag IV. Den ydre del 

af Vejle Fjord er registreret som kerneområde for marsvin om sommeren, og ifølge Vejle Kommune, 

forekommer marsvin hyppigt inde omkring havneområdet på den årstid. 

 

Den inderstede del af Vejle Fjord er desuden udpeget som natur- og vildtreservat. Reservatet, der er på 

ca. 0,4 km2, er udlagt som et jagtfrit område af hensyn til rastende vandfugle samt områdets bynære 

beliggenhed.  

 

Metoden for opgravning og klapning af sediment fra sejlrende ud for Vejle Havn vil være ekstensiv og 

foregå med relativt mindre udstyr, hvilket vurderes ikke at være til nogen betydelig gene for eventuelt 

tilstedeværende havpattedyr eller fugle. 

 
Opgravningsområde  

 

For at kunne sikre besejlingsforholdene ved Vejle Havn, ønskes en oprensning af de inderste 4 km af 

sejlrenden. Sejlrende, der er ca. 30 m bred ønskes opgravet til dens oprindelige dybde på godt 7 m. Det 

aflange opgravningsområdet er inddelt i 6 dele (omr. 1 – 6), hvoraf de første 3 er underinddelt i yderligere 

to afgrænsninger (A og B, jfr. figur 1). Hele dette indsejlingsområde har i sit midterfelt opretholdt den 

oprindelige dybde på 7 men skråner pga. tilsanding op til en 4-5 m’s dybde langs sejlrendens kanter. 

 

Det er anslået, at der er behov for at opgrave i alt ca. 105.000 m3. Denne mængde vil være fordelt 

mellem de 9 delområder på baggrund af størrelse og dybdeforhold (Tabel 5) 

. 

Den øverste del af sejrenden udgøres af metertykke recente aflejringer. På skrænterne af Vejle Fjord 

dækkes moræneleret kun af et mindre sedimentlag. I alle tilfælde forventes en eventuelt menneskeskabt 

forurening af sedimentet, at være størst ved sedimentoverfladen. Derfor er analyser foretaget på 

blandingsprøver af de øverste 30 cm, som konservativt estimat af det opgravede sedimentets 

forureningsgrad. 

 

Prøvetagning 

 

Vha. dykker er 5 intakte sedimentkerner (30 cm) fra hvert af de 9 afgrænsede opgravningsområder (1A, 

1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5 og 6) udtaget med Kajakrør (Figur 1 og Tabel 1). Sedimentprøverne fra hvert af 

disse områder blev hældt sammen, grundig blandet inden delprøve til analyse blev udtaget (P1 – P9). 

 
Tabel 1. Centrale sedimentstationer i de 9 opgravningsområder for sejlrenden 
ved Vejle Havn Position er angivet ved koordinatsættet til det midterste af de 
fem prøvetagningspunkter i hvert oprensningsområde.  

Station/område Position (system 34) 

P1/omr. 1A 142012.354 -261739.388 

P2/omr. 1B 141910.608 -261778.384 

P3/omr. 2A 141873.580 -261610.566 

P4/omr. 2B 141813.748 -261414.971 

P5/omr. 3A 141751.723 -261177.491 

P6/omr. 3B 141726.335 -261219.675 
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P7/omr. 4 141614.790 -260885.668 

P8/omr. 5 141309.285 -259790.269 

P9/omr. 6 141116.234 -258618.033 

 

Prøverne er udtaget med kajakrør med længde på 50 cm, der er presset vinkelret ned i sedimentet. Der er 

efterfølgende foretaget en visuel beskrivelse af sedimentets struktur. 

 

Fra hvert af de 9 delområder blev de øverste 30 cm fra de pågældende 5 sedimentkerner overført til et 

blandingskar. Inden sedimentkernerne blev udtaget fra Kajakrørene blev det overliggende vandlag 

forsigtigt dekanteret fra for så vidt muligt at undgå, at få frit vand med i prøven.  

 

Prøverne blev opbevaret køligt og i kølerum 1-2 døgn indtil afhentning af analysefirmaet (Eurofins Miljø 

A/S). 
 

De udtagne blandingsprøver (P1 – P9) blev analyseredes for tørstof (TS) og glødetab (GT) samt for 

tungmetaller (arsen, bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink) og miljøfremmede stoffer (TBT 

og 9 PAH forbindelser) i overensstemmelse med Klapvejledningens anbefalinger. Fra hver 

prøvetagningsstation blev sedimentets kornstørrelsesfordeling og indhold af kvælstof (Tot N) og fosfor (Tot 

P) desuden målt. 

 

Det opgravede materiales art og spredning 
 

Sedimentpartiklerne 

Sedimentet i opgravningsområderne er temmelig fint, blødt og vandholdigt. Det består hovedsageligt af 

silt og fint sand i størrelseskategorien 2-125 µm (Tabel 2).  

 

Det spild, der eventuelt vil være under opgravningen, vil for det meste bundfælde sig i selve 

opgravningsområdet. Ved strømhastigheder på 0,1 knob, hvilket sjældent er højere inde i bunden af Vejle 

Fjord vil de mindste sandpartikler (63 µm) og som spildes tæt på vandoverfladen, atter være bundfældet 

inden for en afstand af 200 m fra optagningstedet (faldhastighed: 12,7 m/h – beregnet vha. Stokes Lov). 

De mindste siltpartikler (2 µm) vil derimod forblive i vandsøjlen i lang tid, og kunne genfindes i op til 1 

måned efter ogravningsarbejdet.  

 
Tabel 2. Sedimentkarakteristika i sejlrenden ud for Vejle Fjord. D50 står for sedimentpartiklernes 
vægtbaserede medianstørrelse (svarende til den maskevidde hvor 50 % af sedimentet er passeret). 

Synkehastigheden for sfæriske partikler svarende til D50 er beregnet vha. Stokes lov. 

Område 

 

Ler 

(<2µm) 

% 

Silt 

(<63µm) 

% 

Sand 

(>63µm) 

% 

D50 

 

µm 

Synke-

hastighed 

m/h 

1A Ikke målt 58,4 41,6 < 63 < 12,7 

1B Ikke målt 21,2 78,8 790* 1996* 

2A Ikke målt 58,4 41,6 < 63 < 12,7 

2B Ikke målt 64,7 35,3 < 63 < 12,7 

3A Ikke målt 79,7 20,3 < 63 < 12,7 

3B Ikke målt 65,1 34,9 < 63 < 12,7 

4 Ikke målt 91,6 8,4 < 63 < 12,7 

5 Ikke målt 94,4 5,6 < 63 < 12,7 

6 Ikke målt 85,3 14,7 < 63 < 12,7 

*) De høje værdier skyldes deponering af overskydende grus fra en tidligere havneudvidelse 

 

Sedimentspredning 
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Ved opgravning med skovl eller grab kan der påregnes et spild på max. 5 %. Uddybning med denne 

opgravningstype er en rimelig skånsom metode, der normalt kun medfører et mindre spild /5/.  
 

Med en opgravningsmængde på 100 m3 pr. døgn vil der således dagligt kunne spildes op til 5 m3. Med et 

gennemgående vandindhold på over 60 vægtprocent (eklusiv område 1B  hvis sediment består af groft 

sand) vil sedimentets tørrums-densitet ligge på omkring 0,3 t TS/m3 (Tabel 5). Spildet af 

sedimentpartikler ved opgravningen udtrykt som tørstof, vil derfor være max.1,5 t TS/dag.  

 

Fordelt i en 5 m dyb og 2 m bred vandsøjle og med strømhastigheder på 0,1 knob samt en 24 timers 

arbejdsdag, vil spildet medføre en gennemsnitlig initiel stofkoncentration lige omkring opgravningsstedet 

på knap 3-4 g TS/m3. Som beskrevet vil hovedparten af dette materiale atter være bundfældet inden for 

en radius på 200 m af opgravningsstedet, hvilket betyder, at partikelkoncentrationen i vandet i denne 

afstand, forventes at ligge betydelig under 1 mg/l. 

 

Disse størrelser ligger betydelig lavere end de koncentrationsniveauer, der blev forudsat at være 

sandsynlige ved en noget mere intens uddybning i forbindelse med renoveringen af Kalundborg Havn 

/3,4/. Sedimentet her havde samme karakter som ud for Vejle Havn. Disse modelberegninger  viste ingen 

stofkoncentationer på over 10 mg/l i en afstand på mere end 1 km fra opgravningstedet. 

 
Tabel 3. Overfladesedimentets vand- og tørstof-indhold samt indhold af organisk stof , total kvælstof og 
total fosfor. 

Område 

 

Tørstof 

% 

(vægt) 

Vand 

% 

(vægt) 

Vand 

% TS 

(vægt) 

Densitet 
tørvægt 
t TS/m3 

Densitet 
vådvægt 

t/m3 

Vand-
volume-

andel 
(%) 

 

Glødetab 

% TS 

(vægt) 

Tot N 
mg/kg TS 

Tot P 

mg/kg 

TS 

1A 31 69 223 0,39 1,26 85,0 10 4516 2300 

1B 77 23 30 1,48 1,92 43,2 2 844 280 

2A 29 71 245 0,36 1,24 86,2 12 5172 990 

2B 27 73 270 0,33 1,22 87,3 11 5926 1100 

3A 22 78 355 0,26 1,18 90,0 17 8182 1600 

3B 27 73 270 0,33 1,22 87,3 13 5926 1400 

4 21 79 376 0,25 1,17 90,6 15 7619 1300 

5 21 79 376 0,25 1,17 90,6 17 5714 1800 

6 32 68 213 0,41 1,27 84,4 16 4688 1200 

Gns.(ek

skl.1B) 
26 74 291 0,32 1,21 87,7 14 5968 1461 

 

Kvælstof, fosfor og ilt 

Glødetabet vidner om et kraftigt organisk påvirket sediment (GT>5 %, Tabel 3) /6/. Dette afspejles i et 

relativt højt indhold af kvælstof og fosfor . 

 

Sedimentets iltforbrug er ikke målt, men da dette typisk for mudrede sedimenttyper er proportional med 

glødetabet (GT), vil det potentielle iltforbrug (BOD), kunne beregnes på baggrund af glødetabsmålingerne. 

Fra lignende lokaliteter, udgør BOD5 omkring 10 mg O2/g GT. Med et glødetab på gennemsnitlig 140 g pr 

kg TS (Tabel 3), betyder det, at der vil være knyttet et potentielt iltforbrug til sedimentets organiske 

indhold på omkring 450 g O2 pr m3 sediment. Hertil kommer sedimentets indhold af reducerede 

forbindelser, som typisk for sådanne sedimenttyper kan give anledning til et særskilt iltforbrug på andre 

500 g O2 pr m3 sediment /9/. Fordelt i en tilsvarende vandmængde som anslået ved beregningen af 

partikelkoncentration ovenfor, vil et iltforbug på omkring 1000 g O2/m
3 sediment, medføre et iltforbrug 

som følge af sedimentspildet i de berørte vandmasser på lidt over 10 mg O2/m
3. Dette svarer til omkring 1 

‰ af iltindholdet i mættet vand, hviket næsten under ingen omstændigheder vil være kritisk for dyrelivet 

i fjorden. 
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Tungmetaller og miljøfremmede stoffer 

 

Dumpning af opgravet sediment (klapning) er reguleret efter Havmiljøloven og nærmere specificeret i 

Miljøstyrelsens Klapvejledning /1/. Vejledningen inddeler, alt efter sedimentets forureningsniveau, 

sedimentet i enten kategori A, B eller C adskilt af et nedre og øvre aktionsniveau. Kategori A, der ligger 

under nedre aktionsniveau, er uforurenet materiale, som altid kan klappes. Kategori B mellem nedre og 

øvre aktionsniveau, er sediment, som er middel forurenet, og som godt kan klappes på en godkendt 

klapplads, men som evt. kræver nærmere analyser. Kategori C er sediment med koncentrationsniveauer 

over øvre aktionsniveau, der som udgangspunkt er så forurenet, at det skal deponeres på land. Materialet 

kan dog evt. klappes på særlige vilkår. Det er Naturstyrelsen, som er myndighed på en klapning af det 

opgravede materiale. 

 

Tungmetaller i det opgravede sediment ligger generelt under eller lidt over nedre aktionsniveau (Tabel 4). 

 
Tabel 4. Tungmetalkoncentrationer og miljøfremmede stoffer i den øvre del af sedimentet i sejlrenden ud 

for Vejle Havn. Prøverne er grupperet i forhold til de 9 opgravningslokaliteter (jfr. fig.2). De gult markerede 
felter angiver koncentrationer mellem nedre og øvre aktionsniveau (Kategori B, Klapvejledningen /1/).  

  As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PAH TBT 

Områ

de 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

µg/kg 

TS 

1A 16 1,1 29 53 0,16 26 28 160 3,1 200 

1B 5 0,2 8 11 0,04 8 7 38 0,3 19 

2A 16 1,0 25 41 0,14 22 23 130 2,0 59 

2B 17 1,0 27 42 0,11 22 21 130 1,8 36 

3A 20 1,4 36 47 0,16 28 30 170 1,8 51 

3B 19 1,3 31 42 0,17 26 29 160 1,3 39 

4 21 1,5 45 49 0,14 35 32 170 1,1 49 

5 22 1,5 40 110 0,15 30 32 200 1,4 36 

6 18 1,1 42 36 0,07 31 22 110 0,4 31 

           
Nedre 
aktions
niveau 

20 0,4 50 20 0,25 30 40 130 3 7 

Øvre 
aktions
niveau 

60 2,5 270 90 1 60 200 500 30 200 

 

Sammenholdes resultaterne af de udtagne sedimentprøver med Klapvejledningens ”aktionsniveauer” 

havde de fleste prøver koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer under vejledningens 

nedre aktionsniveau (Kategori A, Tabel 4). Det betyder at koncentrationerne generelt svarer til 

baggrundsniveauet for marine sedimenter eller er så ubetydelige, at det ikke forventes at have 

negativ betydning for flora og fauna. Der er dog en systematisk overkoncentration af cadmium (Cd) 

,kobber (Cu), zink (Zn) og TBT i næsten alle områder, hvilket indikerer en lettere forurening af 

sedimentet med disse stoffer. Dette billede forstærkes af at arsen (As) og nikkel (Ni) også svagt 

overskrider nedre aktionsværdi på enkelte stationer. 

 

I område 1A når TBT koncentrationen op til grænsen for øvre aktionsniveau og for område 5 er 

kobberindholdet noget højere end dette aktionsniveau. Da det drejer sig om de relative miljøfarlige 

stoffer kobber og TBT forventes opgravningen fra disse to områder at skulle deponeres på land 

 

I Tabel 5 er lavet en opgørelse over den årlige mængder af disse stoffer i forbindelse med 

opgravningen.  
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Tabel 5. Opgørelse af den årlige opgravningsmængde for de enkelte opgravningsområder fordelt på 
forskellige stofgrupper. Det opgravede materiale fra omåde 1A og 5 vil blive deponeret på land, og 
derfor ikke indgå i den mængde der skal klappes. 

 
1A* 1B 2A 2B 3A 3B 4 5* 6 Total 

Total 

(ex. 1A 

og 5) 

 Sediment 

m3 
2000 1400 1300 1300 4000 5600 3600 1000 800 21 000 18 000 

Sediment 

ton tørstof 
779 2067 467 428 1036 1845 884 246 324 8076 7051 

As (kg) 12,5 9,7 7,5 7,3 20,7 35,1 18,6 5,4 5,8 123 105 

Cd (kg) 0,9 0,5 0,5 0,4 1,5 2,4 1,3 0,4 0,4 8,1 6,9 

Cr (kg) 22,6 16,1 11,7 11,6 37,3 57,2 39,8 9,8 13,6 220 187 

Cu (kg) 41,3 22,7 19,1 18,0 48,7 77,5 43,3 27,0 11,7 309 241 

Hg (kg) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 1,0 0,8 

Ni (kg) 20,3 16,1 10,3 9,4 29,0 48,0 30,9 7,4 10,0 181 154 

Pb (kg) 21,8 14,5 10,7 9,0 31,1 53,5 28,3 7,9 7,1 184 154 

Zn (kg) 124,7 78,5 60,7 55,7 176,1 295,2 150,3 49,1 35,7 1026 852 

PAH (kg) 2,4 0,7 0,9 0,8 1,9 2,4 0,9 0,3 0,1 10,5 7,7 

TBT (kg) 0,38 0,10 0,07 0,04 0,13 0,18 0,11 0,02 0,02 1,04 0,64 

Tot N (kg) 3519 1744 2415 2538 8477 10 933 6735 1403 1519 39 284 34 362 

Tot P (kg) 1792 579 462 471 1658 2583 1149 442 389 9525 7291 
 

 

 

Sedimentspild og forurening i forbindelse med klapning 

 

Materialet ønskes klappet på klapladsen ud for Trelde Næs (Figur 2) der har følgende hjørnekoordinater 

(WGS-84) 

 

N: 55° 37,21' N; 9° 56,88' E 

Ø: 55° 36,91' N; 9° 57,73' E 

S: 55° 36,66' N; 9° 56,03' E 

V: 55° 36,86' N; 9° 55,83' E 

 

I udredningen skelnes mellem en akut påvirkning der hidrører fra den sedimentfane der forplanter sig i 

vandet i forbindelse med de enkelte klaphændelser, og den der medføre en mere varig påvirkning som 

følge af sedimetpartiklernes efterfølgende deponering på havbunden. 

 

Forurenende stoffer 

Til vurdering af påvirkningen fra sedimentspildet i forbindelse med klapning af bundmateriale fra 

havneindsejlingen ved Vejle Havn, er der taget udgangspunkt i nogle modelberegninger udført i 

forbindelse med deponering af sediment fra Kalundborg Havn /10/. Den ansøgte klaplads beliggende ud 

for Trelde Næs fro Trelse Næs (nr. K-164-01) ligner i hydrografisk henseende om havområdet ud for 

Asnæs-halvøen på overgangen mellem Kattegat og Storbælt. Desuden minder sedimentstruktur og 

indholdet af tungmetaler og forurende stoffer fra Kalundborg Havn en del om forholdene fra indre Vejle 

Fjord. Sedimentspildet til omgivelserne i forbindelse klapningen forventes sædvanligvis at udgøre 5 % af 

det klappede materiale. 

 

I modelberegningerne af potentielt forekommende sedimentkoncentrationer i vandet omkring klapområdet 

ud for Asnæs-halvøen, blev der taget udgangspunkt i en enkeltklapning af 400 m3 opgravet materiale. Ved 

en strømhastighed på 0,35 m/s, vil den maksimale tørstofkoncentration i 2 km afstand fra klapningsstedet 

være faldet til 0,1 g/l. I forhold til de såkaldte EQS grænseværdier (Environmental Quality Standard, 
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/11/), vil ingen af de miljøfarlige stoffer kunne forekomme i koncentrationer over disse værdier i mere end 

2 km’s afstand fra klapningsstedet. 

 

På baggrund af et 1½ gange større opgravningsmængde, er den samlede efterfølgende sedimentation af 

spildte partikler fra klapningen beregnet til maks ½ cm i gennemsnit inden for 10 km fra klappladsen. 

Disse beregninger er foretaget for områderne nord og syd for klappladsen påvirket af de fremherskende 

strømretninger for farvandet. I forhold til den naturlige sedimenttransport og sedimentation i området vil 

en sådan mængde være ubetydelig. Et 3,3 mm (2/3 X ½ cm) tykt sedimentlag fra sejlrendeområdet ved 

Vejle Havn svarer til 1,1 kg TS/m2. Da sedimentet fra opgravningsområderne 1A og 5 vil blive deponert på 

land, vil de ledsagende tungmetaller og miljøfremmende stoffer ikke medføre nogen betydelig 

nettotilførsel af disse stoffertil sedimentet i nærområdet til klappladsen (forstået som en væsentlig 

ændring i forhold til de forventede baggrundskoncentrationer). 

 

Iltforbrug 

Til beregning af det potentielle iltforbrug i tilknytning til det klappede materiale, er sedimentets labile 

iltbehov i rapporten skønnet til 1500 mg O2/kg TS /10/.Til sammenligning er iltforbruget knyttet til 

sedimentet fra sejlrenden inde i Vejle Fjord, skønnet til over det dobbete. Samtidig er vandets iltindhold 

sat til 6 mg/l, hvilket svarer til ca. 66 % iltmætning ved 20⁰C. Spredningsmodellen viste, at der efter 

dumpning af 400 m3 og ved høje strømhastigheder på op til 0,35 m/s, kunne opstå iltsvind i op til 400 m 

fra dumpningsstedet. I nærværende situation er der tale om en 25 % mindre dumpningsmængde pr. 

gang, nemlig 300 m3. Derimod er det umiddelbare iltbehov sat 100 % højere, nemlig til 3000 mg O2/kg 

TS. Taget den modelforudsatte fortynding i betragtning, betyder det at iltsvindet teoretisk vil kunne nå ud 

i ca. 490 m’s afstand fra dumpningsstedet.  

 

Under den forudsatte strømagtighed på 0,35 m/s vil denne afstand været nået på under en time (42 min), 

hvilket antagelig kun vil tillade maks. halvdelen af de ledsagende reducerede forbindelser, at blive omsat. 

Da den påtænkte klaplokalitet ikke på forhånd udgør et udsat område for lave iltspændinger, vurderes 

iltforbruget i forbindelse med klapningen ikke at udgøre nogen kritisk faktor for dyrelivet. 

 

Påvirkning af biologien 

 

Både de direkte og indirekte effekter af periodiske stofkoncentationer på under 1 mg/l vil normalt ikke give 

problemer for det berørte havliv. En sedimentkoncentration på over 2 mg/l vil give anledning til en synlig 

sedimentfane, der dog ikke forventes at have nogen umiddelbar negativ effekt på de pelagiske 

organismer. Lysdæmpningen i vandet vil ved koncentration på 2 mg/l blive ca. fordoblet, gående fra en 

lysnedtrængningskoefficient fra omkring 0,4 til 0,8 m-1 /7/. Sedimentspildet ved opgravningen vil primært 

spredes i østlig retning langs en sydlige side af fjorden fra opgravningssområdet, som følge af den 

cirkulære strømning i fjorden. 

 

Heller ikke den efterfølgende bundfældning af sediment spildt ved gravearbejdet forventes at have nogen 

væsentlig negativ betydning for de bundlevende organismer. Uden for selve opgravningsområdet, vil der 

maksimalt aflejres ganske få millimeter. De fastsiddende filtrerende organismer der sidder på molen langs 

opgravningsområdet, vil dog i perioder være generet af opgravningsarbejdet.  

 

Fisk udviser flugtadfærd ved stofkoncentrationer på over 10 mg/l /8/, og vil derfor være påvirket tæt på 

opgravningstedet. Da koncentationen hurtig aftager væk herfra - og i kombination med at aktiviteten 

finder sted i relativt åbent farvand, forventes dog ingen negativ effekt på nekton (frit bevægelige pelagiske 

organismer).  

 

Forudsat et spild på 5 % ved opgravningen, vil det ledsagende årlige spild af total-kvælstof være ca. 2 t N 

og af total-fosfor ca. 0,5 t P. Det meste af dette vil atter bundfælde sig med sedimentpartiklerne. 

Erfaringsmæssig vil omkring 5 % frigives som ioner til vandet, svarenden til hhv. 100 kg kvælstof og 25 

kg fosfor årligt. Gravearbejdet vil således bidrage med betydelig mindre end 1 ‰ af den nuværende 

udledning af disse stoffer fra land til Vejle Fjord /2/. I forhold til vandplanernes målsætning om nedsat 
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næringssaltsudledning, vil projektets således kun i ubetydelig grad bidrage til eutrofieringen af den indre 

del af fjorden. 

 

Kumulative virkninger 

 

Klapningen af oprenset materiale fra sejlrenden ud for Vejle Havn på klappladsen ud for Trelde Næs, vil 

tidsmæssig falde sammen med en tilsvarende opgravning fra Kolding Fjord /12/. Herfra vil der i tre 

kampagneperioder over de næste 5 å blive klappet godt 70.000 m3 materiale. Klappladsen har et areal på 

knap 1 km2 (O, 974 km2), hvilket betyder en forhøjning af havbunden på 5-10 cm ved en jævn fordeling 

på klappladsen. Hertil kommeren tilsvarende forøgelse i forbindelse med klapning af 90.0000 m3 de næste 

fem år fra nærværende projekt.  

 

Dybden på klappladsen må ikke blive mindskes til under 14 m, hvilket omtrent svarer til den nuværende 

dybde. Da materialet fra Vejle Fjord forudsættes klappet jævnt over året, dog uden for kampagne-

perdioderne for klapningen af materialet fra Kolding Fjord, forventes det dumpede materiale pga. af de 

almindelige strømforhold, at blive spred til de omkringliggende havområder. Det vil derfor ikke være 

nogen betydende dybdeforringelse på klappladsen på hverken kort eller lang sigt af materialet fra Vejle 

Fjord. 

 

Da niveauerne for forurenende stoffer i det klappede materiale ikke forventes at afvige væsentligt fra 

baggrundniveauerne i området, vil belastningen med disse stoffer ikke blive væsentligt øget. 

 

Samlet vurdering af projektets påvirkning af marinbiologien 

 

En overordnet vurdering af miljøpåvirkningerne fra opgravning, deponering og klapning af aflejret 

sediment ved indsejlingen til Vejle Havn viser, at der er tale om gennemgående ubetydelige påvirkninger. 

Arbejdet udføres ekstensivt og jævnt fordelt over en fem årig periode, og desuden vil de miljøbelastende 

dele af bundmaterialet blive deponeret på land. For så vidt mulig at undgå nogle kumulative effekter, vil 

klapningen af det øvrige materiale ske forskudt i forhold til eventuelt andre lignende klapningsaktiviteter. 
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