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KLAPTILLADELSE TIL GEDSER HAVN og SEJLRENDE 
 
Naturstyrelsen meddeler hermed Scandlines aps en 5-årig tilladelse til 
klapning af i alt 300.000 m3 oprensningsmateriale fra Gedser Havn og 
sejlrende1. Klapningen skal foregå på klapplads K_052_01, Gedser, som 
ligger i Femern Bælt ca 5 sømil syd for Gedser.  
Scandlines aps har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, 
overholder vilkårene. 
 

 
 
 
Annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside d. 14. september 2015. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 
Klagefristen udløber den 12. 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. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Medmindre tilladelsen påklages, er den gældende fra og med 13. 
oktober 2015. Tilladelsen udløber den 1. oktober 2020. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 300.000 m3 
beregnet til 500.000 tons oprensningsmateriale fra et område i 
Gedser Havn og sejlrende jf. bilag 1. Heraf må højest 20.000 m3 
stamme fra området inde i havnebassinet.  Årligt må der højest 
klappes i 150.000 m3 hvoraf højst 10.000m3 må stamme fra 
havnebassinet.  
 

C. Der stilles ikke vilkår til opgravningsmetoden.  
 

D. Klapningen skal foregå på Gedser klapplads K_052_01, som ligger 
5 sømil SSØ for Gedser. Klappladsen er afgrænset af følgende 
koordinater: 

 
54°29,97´ N    11°57,93´E 
54°29,97´ N    11°59,13´E 
54°28,97´ N    11°59,53´E 
54°28,97´ N    11°58,93´E 

 
Angivet i WGS 84 grader, minutter og decimalminutter. 
Klappladsens placering er vist på vedlagte bilag 2. 

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

klapområdet til under 10,5 m ved middelvandstand.  

F. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

G. Der stilles ikke vilkår til klapperiode. 
 

H. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 
klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 

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

J. 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. 

 
K. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den klappede mængde i m3 og tons fordelt på havneområde og 
sejlrende, samt om mindste dybde fundet på klappladsen og position 
med anvendt datum herfor. Indberetningsskema bilag 3, afsnit B 
anvendes til dette formål. 

 
L. 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 

M. Scandlines aps skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 
optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 
inspektion. 

N. 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.  
 

O. 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. 

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

klappladsen. Dette skal ske efter klaptilladelsens udløb.    
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2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Vanddybden i en del af Gedser Havn og -sejlrende lever ikke op til de 
dybder, der fremgår af havnelodsen. Havnen ønsker derfor at oprense 
dele af havnebassinet samt i sejlrenden.  
 
Der er søgt om tilladelse til at benytte klappladsen Gedser klapplads 
K_052_01, som ligger 5 sømil SSØ for Gedser.  Havnen forventer ikke 
at få brug for at oprense og klappe hvert år. Der er således søgt om 
tilladelse om en oprensnings mængde, der svarer til en total oprensning 
i 2 ud af de 5 år, som tilladelsens løbetid er. I de mellemliggende år vil 
det også være muligt at oprense efter behov, så længe den totale 
mængde for klaptilladelsen ikke overskrides. 
 
Havn og Sejlrende er opdelt i underområder i forbindelse med 
dokumentation for miljøtilstanden i projektområdet. Projektområdet 
fremgår af bilag 1.  
 
Nærhed til Natura 2000 områder. 
Gedser Færgehavn og den inderste del af sejlrenden ligger i Natura 
2000 område nr 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand .  
Spættet sæl og gråsæl yngler på sandrevler i området ved Rødsand. 
Her er der et særligt nationalt ansvar, da det er et af de meget få 
steder i Danmark, gråsælen yngler. Marsvin er udbredt i 
Smålandsfarvandet, og området har en vis betydning for 
marsvinebestanden i Danmark. 
I forbindelse med den tidligere tilladelse til oprensning fra Gedser 
færgehavn, der ligger i samme område, blev der lavet en screening for 
påvirkninger af sæler og marsvin ved oprensning af tilsvarende 
mængder materialer. Screeningen er vedhæftet som bilag 4. Af denne 
fremgår det, at der ikke vurderes at være risiko for forringelser af 
området i forhold til sæler og marsvin.  
 
Klappladsen ligger så langt syd for Natura 2000 området, at 
Naturstyrelsen ikke anser det for sandsynligt, at forstyrrelsen i 
forbindelse med klapningen kan være en væsentlig gene for 
udpegningsgrundlaget. 
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2.2 Udtalelser fra høringsparter 
 

Natur- og Erhvervsstyrelsen 
Fiskeriinspektorat Øst afd. I Roskilde har ingen bemærkninger til det 
ansøgte, da fiskeriet i området er uændret i forhold til sidst givne 
tilladelse, endvidere er materialet formodentlig rent sand og klappes på 
godkendt plads. 
 
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 10,5 meter i forhold til middelvandstand (DVR-
90). 
 
Denne bemærkning er tilføjet som vilkår G. 
 
Kulturstyrelsen 
Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er 
bemærkninger til det ansøgte, såfremt der alene er tale om oprensning 
til tidligere oprenset dybde/planareal. 
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 
De områder i Gedser Havn, der er omfattet af denne tilladelse til 
klapning fra er inddelt i 3 underområder.  Der er udtaget 
sedimentprøver fra de to inderste områder. Prøvetagningspunkterne 
fremgår af oversigtskortet i bilag 1. Prøverne er analyseret for tørstof 
og glødetab, TBT, PAH og de mest almindeligt forekommende 
tungmetaller. Resultatet af disse prøver fremgår af nedenstående tabel.  
 
En prøvetagning fra område C og fra sejlrenden skønnedes kun 
nødvendig, hvis der blev fundet væsentlige koncentrationer af 
miljøfarlige stoffer fra område A og eller område B, hvilket ikke viste 
sig at være tilfældet. 
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Stof   
Område  

A  

 
Område  

B 

Nedre  
aktionsni

veau2 

Øvre 
aktions 
niveau 

Tørstof % (TS) 68,0 66,9 - - 

Glødetab % af TS 1,00 1,15 - - 
Kobber ( Cu ) mg/kg TS  42 54 20 90 

Kviksølv (Hg) mg/kg TS  0,02 0,02 0,25 1 
Nikkel (Ni) mg/kg TS 31 19 30 60 

Zink ( Zn ) mg/kg TS 57 79 130 500 

Cadmium (Cd) mg/kg TS  0,19 0,28 0,4 2,5 
Arsen (As) mg/kg TS 4 5 20 60 

Bly ( Pb ) mg/kg TS 10 11 40 200 
Chrom ( Cr ) mg/kg TS  12 17 50 270 

TBT µg/kg TS 26,1 23,3 7 200 
PAH mg/kg TS* <0,1 <0,1 3 30 

*Summen af de følgende 9 PAH'er : Anthracen, benz [a] anthracen, benz [ ghi 
] perylen, benz [a] pyren, chrysen, fluoranthen, indeno [1,2,3-cd] pyren, pyren 
og phenanthren.  

 
Ud fra kornkurverne ses, at sedimentet fra 0-0,3 m af havbunden 
karakteriseres som sand med indslag af fint grus. Tørstofindholdet 
ligger højt og det organiske indhold er meget lavt, mindre end 1 % af 
tørstofindholdet.  Prøverne fra de to områder afviger ikke væsentligt 
fra hinanden, og materialet vurderes at svare til den omgivende 
sandbund.  
 
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 for 
kobber og for TBT ligger mellem nedre og øvre aktionsniveau i 
henhold til klapvejledningen. Materialet kan derfor, som udgangspunkt 
klappes, men der skal foregå en nærmere vurdering af klapmængder, 
valg klapplads samt valg af optagnings- og klapmetode. Da 
koncentrationerne tæt på havnens kajanlæg er så relativt lave for de 
miljøfarlige stoffer, lægger Naturstyrelsen til grund, at der ikke er tale 
om et forhøjet niveau af miljøfarlige stoffer i materialet fra sejlrenden, 
som udgør langt størstedelsen af det materiale der tillades klappet. 
 
Iltforbrug: Da indholdet af organisk materiale i prøverne er meget lavt, 
vurderes det ikke for sandsynligt, at der vil ske en reduktion af 
iltforbruget i forbindelse med klapningen. 
 
Påvirkninger af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr: 
Da materialet hovedsageligt består af sand, vurderes det, at et mindre 
spild i forbindelse med optagning hurtigt vil være bundfældet, hvilket 

                                                 
2
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 9607 af 01/10/2005 om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
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erfaringer fra tidligere klapninger har vist.  Effekten af klapningen vil 
også være så begrænset i såvel tid som rum, da materialet forventes at 
bundfælde i umiddelbar nærhed af dumpningsstedet, og derefter 
langsomt vil blive omfordelt med vind og strøm.  Klappladsen ligger 
så langt fra særligt beskyttede områder, at den vurderes egnet til at 
klappe store mængder materiale. 
 
Kumulerede effekter: 
Klappladsen ved Gedser benyttes ikke af andre havne end Gedser. 
Gedser Lystbådehavn har tilladelse til at klappe uforurenet sand fra 
deres indløb, men det vurderes ikke at få betydning for påvirkningerne 
på klappladsen, da der er tale om små mængder uforurenet sand.  

  
Alternativer til klapning 
Hverken havnen eller Naturstyrelsen har kendskab til projekter på 
land, eller på havet, hvor materialerne fra sejlrenden vil kunne 
nyttiggøres. Hvis det i klaptilladelsens løbetid bliver muligt for havnen 
af bortskaffe dele af oprensningsmaterialet ved bypass nedstrøms 
sejlrenden, kan havnen efterfølgende søge om tilladelse til dette. 
 
Vurdering af klapningen i forhold vandplaner 
Både oprensningsområdet og klappladsen er omfattet af 
vandområdeplanen for Hovedvandsområde 2.6 Østersøen. Gedser 
Havn og – sejlrende ligger i det kystnære delområde Rødsand, der skal 
opfylde både god økologisk og god kemisk tilstand. Klappladsen 
ligger i den åbne del af Femern Bælt mere end 1 sømil fra land. 
Området er kun målsat for kemisk tilstand.  
 
Vandområdet ved Rødsand lever ikke op til målet om, at der skal 
forefindes ålegræs ud til en vanddybde på 5,6 meter. Dette skyldes 
hovedsageligt en tilførsel af næringssalte fra såvel land, som tilførsler 
via luften og udstrømninger fra Østersøen. Oprensningen af sand fra 
Geder Havn og sejlrende vurderes ikke at påvirke dette forhold.  
 
I Østersøen er der kun få undersøgelser for miljøfarlige 
forurenende stoffer. De viser, at der i de undersøgte vandområder er 
en forhøjet tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer, som har en tydelig 
effekt på dyr (bl.a. ålekvabber). Da der hovedsageligt er tale om 
uforurenet sand fra sejlrenden, forventes klapning i henhold til denne 
tilladelse heller ikke at få betydning for målopfyldelsen af god kemisk 
tilstand. 
 
Klappladsen 
Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under 
punkt E, se desuden kortbilag 2. 
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Vanddybden på klappladsen må ikke som følge af klapning blive 
mindre end 10,5 meter. Klapmaterialet vurderes at bundfælde sig 
hurtigt på klappladsen og derefter gradvist indgå i den naturlige 
sandvandring i området. 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 en lille mængde materiale 
fra Gedser Lystnådehavn på samme klapplads. Da der heller ikke 
forventes at ske ophobninger af miljøfarlige stoffer i forbindelse med 
klapning herfra, vurderes der ikke at være kumulerede effekter af disse 
klapninger. 
 
Samlet set vurderes klapningen fra Gedser Havn og – sejlrende at 
kunne foretages i overensstemmelse med den gældende lovgivning og 
vejledninger herom. 

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. 
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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. 
 
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. 
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5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

 
Guldborgsund Kommune kommunen@guldborgsund.dk 

Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 
Naturerhvervsstyrelsen. fiskeri@Naturerhverv.dk 
Kulturstyrelsen marinark@vikingeskibsmuseet.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 
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering 

 

 

Oversigt over havneområdet med angivelse af prøvetagningspunkter.  

 
 

 

Tegninger af den inderste del af sejlrenden. 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kort der viser klappladsens placering 
Hjørnepositionerne er følgende: 
 
54°29,97´ N    11°57,93´E 
54°29,97´ N    11°59,13´E 
54°28,97´ N    11°59,53´E 
54°28,97´ N    11°58,93´E 
 
(WGS-84) grader, minutter og decimalminutter.  
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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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1 INDLEDNING OG BAGGRUND  

Det foreliggende screenings rapport er udarbejdet af Grontmij | Carl Bro til brug ved 
Scandlines ansøgning om tilladelse til udrykning af moler samt uddybning og forlæn-
gelse af sejlrende i forbindelse med en udvidelse af Gedser Færgehavn. Hensigten er 
at forbedre besejlingsmulighederne som forudsætning for indsættelse af nye færger. 
En del af uddybningsaktiviteterne samt udrykningen af moler vil berøre Natura 2000 
området beliggende umiddelbart udenfor Gedser Havn. Screeningen er foretaget for 
at vurdere, hvorvidt de foreslåede aktiviteter vil kunne forårsage væsentlige påvirk-
ninger i Natura 2000 området og for i konsekvens heraf, at vurdere om der skal fore-
tages en egentlig konsekvensvurdering i henhold til: Bekendtgørelse om udpegning 
og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter, BEK 408, af 1. maj 2007 
 

1.1 Anlægstekniske forhold 

De anlægstekniske udvidelser er planlagt at skulle omfatte 

· En udvidelse af havnebassinet ved udrykning af moler med 100 m 

· Nedrivning af eksisterende moler i fornødent omfang 

· En uddybning af det udvidede havnebassin 

· En udvidelse af reservoir sydvest for havnen 

· En forlægning af sejlrenden til Gedser lystbådehavn ved uddybning 

· En uddybning af den eksisterende sejlrende til -7.5 m 

· En forlængelse af sejlrenden med ca. 2 km og uddybning til -7,5 m 
 
Uddybningerne omfatter 350.000 m3 løst lejret havbundsmateriale, der skal bortskaf-
fes ved klapning som forudsætning for indsættelse af nye større færger.  En over-
sigtstegning  af den planlagte havneudvidelse med tilhørende justeringer er vist i bilag 
1, tegning  120-519. I figur 1 nedenfor er Gedser Havn samt svajebassin og sejlrende 
vist oversigtligt. 
 

 
Figur 1. Oversigt over Gedser Havn, svajebassin og sejlrende 
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1.2 Skibstekniske, driftsmæssige og miljømæssige forhold 

Ansøgningen om de anlægstekniske udvidelser skal ses på baggrund af et ønske om 
at fremtidssikre færgeoverfarten mellem Gedser og Rostock ved at øge kapaciteten, 
især lastbilkapaciteten og effektivisere færgedriften med udgangspunkt i en række 
skibstekniske, og driftsmæssige forhold under hensyntagen til de miljømæssige for-
hold. 
 
Som udgangspunkt er det hensigten at indsætte 2 nye færger der kan overføre lastbi-
ler på 2 dæk med lastning og losning i 2 baner til erstatning for de nuværende 2 fær-
ger, der kun overfører biler på et dæk. For at dække det fremtidige forventede kapaci-
tetsbehov vil de nye færger blive længere end de nuværende og  vil repræsentere en 
forøgelse af transport kapaciteten med en faktor på ca 2,3 uden ændring af de eksi-
sterende sejlplaner med 9 til 13 daglige afgange afhængigt af trafikbelastningen.  
 
Scandlines har derfor ansøgt om tilladelse til  dels at udvide havnen ved  udrykning af 
molerne med ca. 100 m af sikkerheds- og regularitetsmæssige grunde for anløb med  
længere færger, og dels til uddybning af bassin og sejlrende  til -7,5 m og en forlæn-
gelse af renden på ca. 2 km ud til en naturlig vanddybde på -7,5 m. Uddybningen skal  
primært foretages for at reducere færgernes brændstofforbrug, men også for at for-
bedre regulariteten ved sejlads i ekstreme lavvandssituationer. Denne  løsning er vist 
i bilag 1.    
 
Såfremt de nye færger indsættes som egentlige nybygninger, vil de blive superopti-
meret til den aktuelle overfart med hensyn til udformning, manøvreegenskaber og 
fremdrivningsudstyr. Det hidtidige projektarbejde med udvikling af et nyt færgekon-
cept har foreløbigt vist, at det muligvis ikke vil blive nødvendigt at foretage en udryk-
ning af molerne med det nye færgekoncept. Men den omtalte uddybning og forlæn-
gelse af sejlrenden med henblik på reduktion af brændstofforbrug og forbedring af re-
gulariteten ved sejlads i lavvandssituationer vil fortsat være aktuel. Denne løsning er 
vist på bilag 2 , tegn 120-612. Den endelige vurdering foretages i givet fald på grund-
lag af modelforsøg under detailprojektering af færgen.  De nye færger er med en til-
pasning af de anlægstekniske forhold omkring Gedser Havn og på overfarten kon-
strueret således, at de vil generere mindre støj og mindre hækbølger, og således at 
CO2 emission fra færgedriften reduceres med ca. 23.100 t / år.  
 
Effektiviseringen af besejlingen af Gedser Havn vil repræsentere en samlet besparel-
se på ca. 7.200 t olie / år, svarende til en reduktion i driftsudgifterne på ca. 12 mio. kr 
/ år, hvoraf ca. 1/3 hidrører fra uddybningen af sejlrenden. 
 
Såfremt de nye færger indsættes som nye second-hand færger, vil disse ved ombyg-
ning blive tilpasset og optimeret mest muligt til overfarten. Det vil dog ikke  med sik-
kerhed blive muligt at give disse færger samme manøvreegenskaber som en nybyg-
ning, bla. vil  færgerne kunne blive længere af kapacitetsmæssige  grunde. I dette til-
fælde kan det blive nødvendigt  både at udføre en udrykning af molerne og  uddyb-
ning og forlængelse af sejlrenden svarende  til løsningen på bilag 1. .  
 
En ombygget second hand færge vil med hensyn til effekter i forbindelse med genere-
ring af støj og af hækbølger og med hensyn til brændstofforbrug kunne forventes at 
ligge mellem den nuværende færgetype og en nybygget færge,   
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Brændstofforbruget pr. overført enhed vil dog under alle omstændigheder som mini-
mum blive halveret i forhold til færgerne i dag ved samme belægningsprocent.  
En besparelse på ca. 7 % i brændstofforbruget vil også være gældende for de nuvæ-
rende færger ved en uddybning af sejlrenden til -7.5 m. Uddybningen af sejlrenden 
har således høj prioritet og ønskes gennemført så hurtigt som muligt.  
 

1.3 Vurdering af påvirkninger 

Den eksisterende færgedrift er i sin nuværende form godkendt til besejlingen af Ged-
ser Havn. Screeningen af eventuelle væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundla-
get i Natura 2000 området forudsættes således, at skulle foretages som en sammen-
ligning af de påvirkninger de eksisterende færger forårsager, og de fremtidige påvirk-
ninger som en introduktion af nye færger eller nye second-hand færger og de an-
lægstekniske forbedringer vil kunne medføre  
 

2 MYNDIGHEDSBEHANDLINGEN 

Ansøgning om udvidelsen blev fremsendt Kystdirektoratet 07-04-2008. Kystdirektora-
tet sendte ansøgningen i høring hos øvrige myndigheder med partsinteresse i sagen 
d. 10-04-2008. 
 
I høringssvar fra By- og Landskabsstyrelsen blev der gjort opmærksom på, at det an-
søgte projekt berører de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-
områder), habitatområde nr.152, ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg 
Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand” samt fuglebeskyttelsesområde nr. 83, ”Kyst-
strækningen v. Hyllekrog-Rødsand. 
 
I henhold til Bekendtgørelse 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal alle planer 
og projekter, der kan påvirke et eller flere Natura 2000 -områder væsentligt, konse-
kvensvurderes. 
 
By- og Landskabsstyrelsen har i den forbindelse i første omgang ikke kunnet udeluk-
ke, at der ville kunne ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områdernes udpeg-
ningsgrundlag og eventuelle vandområdeplaners målsætninger og har derfor anmo-
det om, at der indledningsvist blev foretaget en screening af de mulige væsentlige 
påvirkninger, som ændringer i de anlægstekniske- og besejlingsmæssige forhold om-
kring Gedser Havn kunne tænkes at få. 
 
Det skal bemærkes at ordet ”screening” ikke benyttes i Bekendtgørelse 408 om ud-
pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, hvilket kan gi-
ve associationer til andre miljøvurderingsbekendtgørelser. I bekendtgørelse 408 bru-
ges vendingen ”foreløbig vurdering”. Det er ikke forsøgt at ændre den anvendte 
sprogbrug. I den foreliggende rapport anvendes ordet screening i overensstemmelse 
med vendingen ”foreløbig vurdering”, som forudsættes gennemført som udgangs-
punkt for, at vurdere om en egentlig konsekvensvurdering skal foretages. 
 
Den foreliggende rapport er udarbejdet i konsekvens af By- og Landskabsstyrelsens 
anmodning om, at der foretages en screening af mulige væsentlige påvirkninger. 
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Eftersom en screeningsrapport også forventes at omhandle kumulative påvirkninger, 
er rapporten udarbejdet således, at der også inddrages påvirkninger for aktiviteter, for 
hvilke der allerede er opnået tilladelse. Det gælder for tilladelse til oprensning og 
klapning af oprensningsmateriale fra havn og sejlrender svarende til 300.000 m3 pr. år 
for en femårig periode. Tilladelsen blev givet d. 1. august 2008 af Roskilde Miljøcen-
ter som optakt til ansøgning om den planlagte havneudvidelse og forbedring af besej-
lingsforholdene.  
 
Screeningen af andre påvirkninger i forbindelse med en udflytning af moler, uddyb-
ning og indsættelsen af nye færger/nye second-hand færger skal ses på baggrund 
heraf som udgangspunkt for vurdering af eventuelle kumulative effekter.  
 

3 DRIFTSFASEN - OPRENSNING OG KLAPNING  

En udvidelse af Gedser Havn tager udgangspunkt i ønsket om at kunne imødekom-
me en eventuel fremtidig stigning i transportbehovet og besejlingsmulighederne mel-
lem tyske havne og Gedser. En del af overvejelserne i den forbindelse er som nævnt 
rettet mod anvendelse af en eller to nye færger/nye second hand færger, som skal 
kunne navigere frit i forbindelse med anløb af Gedser Havn. Det forudsætter, at der 
kan opretholdes en sejldybde på 7,5 m i sejlrende, svajebassin og den vestre del af 
færgelejet i Gedser Havn. 
 
En forudsætning for at dybden kan opretholdes med en dybde på 7,5 m er, at der fo-
retages årlige oprensninger. Havnen, svajebassin og sejlrender er beliggende i et om-
råde med betydelige materialvandring, og opretholdelse af en fast dybde vil i forbin-
delse med egentlig drift kræve årlige oprensninger af omlejrede sedimenter med ef-
terfølgende klapning. 
 
I henhold til tilladelse af 1. august 2008 til klapning af oprenset sediment fra havn og 
sejlrende for 300.000 m3 sediment pr. år skal bortskaffelsen ske på den godkendte 
klapplads 5.2 ca. 5 sømil SSØ for Gedser og dermed langt sydligere end de Natura 
2000 områder, som en havneudvidelse og de medfølgende oprensningsaktiviteter vil 
kunne berøre.  
 

3.1 Påvirkning af udpegningsgrundlaget 

Som udgangspunkt for udstedelse af klaptilladelsen af den 1. august 2008 blev der 
foretaget en screening vedrørende mulige væsentlige påvirkninger af Natura 2000 
områder i tilknytning til Gedser Havn. Konklusionen af screeningen som baggrund for 
udarbejdelse af klaptilladelsen var, at tilbagevendende oprensninger af Gedser Havn, 
svajebassin og sejlrender ikke ville påvirke udpegningsgrundlaget i væsentligt om-
fang, og at der ikke skulle foretages en konsekvensvurdering. Screeningen foreligger 
som bilag 5 til klaptilladelsen dateret 1. august 2008. 
 
I forbindelse med at klaptilladelsen blev givet, blev det undersøgt om det oprensede 
materiale kunne anvendes i forbindelse med anlægsarbejder. Den mulighed forelå ik-
ke. 
 
Det samme forhold vil gælde for vurderinger vedrørende bortskaffelse af uddyb-
ningsmateriale i anlægsfasen, som ligeledes vil kræve en klaptilladelse som beskre-
vet i det følgende. 
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4 ANLÆGSFASEN - UDDYBNING OG KLAPNING 

En del af den foreliggende supplerende screening vedrører de umiddelbare påvirk-
ninger, der vil være knyttet til uddybning og klapning af 350.000 m3 løst lejret hav-
bundsmateriale i form af uforurenede morænelers aflejringer, der skal bortskaffes i 
anlægsfasen som led i etablering af ensartede bunddybder til -7,5 m i henholdsvis 
havn, svajebassin og sejlrender. 
 
I Udkast til Vejledning til bekendtgørelse 408 er det anført, at midlertidige påvirkninger 
i en eventuel anlægsfase af et projekt, der ikke har efterfølgende, varige konsekven-
ser for de arter og naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte, 
almindeligvis ikke opfattes som værende i modstrid med beskyttelsesforpligtigelserne. 
Uddybningsaktiviteterne med efterfølgende klapning i anlægsfasen antages på den 
baggrund som udgangspunkt at kunne karakteriseres som forbigående uden at forår-
sage væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget i de tilstødende Natura 2000 
områder. 
 
En detailtegning af projektet omfattende de områder, der skal uddybes, er vist i bilag 
1. Uddybningen antages at skulle foretages i tre områder omfattende 
 

· Område 1: Uddybning af det eksisterende og udvidede havnebassin samt svaje-
bassin 

· Område 2: Uddybning af sejlrende til Kroghage Dyb og lystbådehavn og den eksi-
sterende sejlrende til Gedser Havn 

· Område 3: Uddybning og forlængelse af den eksisterende sejlrende til Gedser 
Havn 

 
Der kan blive tale om en mindre uddybning af Kroghage Dyb til 4,8 m, som Scand-
lines har indvilget i at foretage med henblik på at sikre den fremtidige lokale besejling 
af Gedser Lystbådehavn, men kun såfremt det bliver nødvendigt at udrykke molerne.  
 
Som vist i tabel 1 udgør mængderne af det uberørte uddybningsmateriale1, som skal 
hentes op indenfor de eksisterende Natura 2000 områder ca. 105.000 m3, hvilket er 
mindre end halvdelen af den samlede mængder på 270.000 m3. Efter optagning ud-
gør de løst lejrede mængder2 som skal klappes ca. 136.000 m3 ud af en samlet 
mængde på 350.000 m3 
 
Alle uddybninger med tilhørende klapning antages at kunne gennemføres i samme 
arbejdsproces 

                                                
1
 Uberørte mængder uddybningsmateriale refererer til de konsoliderede mængder sediment på havbun-

den inden optagning 
2
 Løst lejrede mængder refererer til de mængder, der skal klappes efter optagning. Ved beregning af 

løst lejrede mængder fra uberørte mængder er der anvendt en omregningsfaktor på ca.1,3. 
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Oprensningsområder Uberørte 

Mængder 
Løst lejrede 
Mængder 

Eksisterende og udvidet havnebassin 
Ikke omfattet af Natura 2000 områder 

35.000 m3 45.000 m3 

Svajebassin 
Beliggende i Natura 2000 områder 

30.000 m3 39.000 m3 

Sejlrende til lystbådehavn i Kroghave dyb 
Beliggende i Natura 2000 områder 

30.000 m3 39.000 m3 

Uddybning af eksisterende sejlrende 
Beliggende i Natura 2000 områder 

45.000 m3 58.000 m3 

Forlængelse af eksisterende sejlrende 
Beliggende udenfor Natura 2000 områder 

130.000 m3 169.000 m3 

I alt beliggende i Natura 2000 områder 
I alt beliggende udenfor Natura 2000 områder 
I alt 

105.000 m3 
165.000 m3 

270.000 m3 

136.000 m3 

214.000 m3 

350.000 m3 
Tabel 1. Lokaliseringen af uddybninger og mængder i forbindelse med klapning 
 
Uddybningen antages at skulle foretages med en hopper-dredger. En større hopper 
dredger har en oprensningskapacitet på ca. 10-15.000 m3/døgn. Oprensningsaktivite-
ten antages at skulle foregå i døgndrift. 
 
Antages uddybningen at blive fortaget med en dredger med en uddybningskapacitet 
på 10.000 m3/døgn, vil det egentlige oprensningsarbejde (forudsat tilpas gode vejrfor-
hold) med efterfølgende klapning således kunne gennemføres indenfor ca. 35 effekti-
ve arbejdsdage.  
 
Ved oprensning med hopper dredgers viser de generelle erfaringer med brug af ud-
styret et typisk tab af materiale på omkring 5 % svarende til ca. 17.500 m3 over 35 
dage eller 500 m3/dag.   
 
Vurderet udfra 13 analyser af oprindeligt havbundsmateriale foretaget i 2006 og 2008 
vil gennemsnitskornstørrelsen på uddybningsmaterialet overvejende bestå af moræ-
nelersaflejringer som stedvis er iblandet sand. Da der er tale om uberørt, konsolideret 
havbund, antages materialet at være uforurenet med forureningsniveauer under det 
nedre aktionsniveau i Klapbekendtgørelsen. 
 

4.1 Påvirkning af udpegningsgrundlaget 

Uddybningsaktiviteterne i tilknytning til Gedser Havn vil være en enkelt stående aktivi-
tet i anlægsfasen, som vil blive tilstræbt gennemført i én arbejdsgang over en 35 da-
ges periode. Havbundsmaterialet som skal optages er uberørte morænelersaflejrin-
ger, som må antages at være uforurenede. 
 
Uddybningsmaterialet skal klappes, da der formentlig ikke kan findes anvendelse for 
materialet til andet brug. Klapning af uddybningsmateriale antages at skulle foregå på 
klapplads 5.2 beliggende 5 sømil syd for Gedser på en vanddybde over 12 m. I figur 2 
er Natura 2000 området beliggende umiddelbart udenfor Gedser Havn vist sammen 
med klappladsen. Selv under antagelse af spredning af lerpartikler i forbindelse med 
klapning af uddybningsmateriale er afstanden til Natura 2000 området så stor, at det 
ikke er sandsynligt at væsentlige påvirkninger vil kunne forekomme   
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Figur 2. Oversigtskort over uddybningsområdet og afstand til mulig klapplads. 
Natura 2000 områder er skraveret med grønt 
 

5 DRIFTSFASEN - DE NYE FÆRGER OG SEJLADS 

Det antages, at en screening af yderligere påvirkninger i tilknytning til en udvidelse af 
Gedser Havn skal koncentreres om de eventuelle afledte effekter, som ændrede be-
sejlingsforhold og introduktion af nyere skibe vil kunne få i det langsigtede perspektiv i 
forbindelse med egentlig drift.  
 
Anvendelsen af 2 nye færger/nye second-hand færger kunne tænkes at medføre væ-
sentlige afledte ændringer i påvirkningen af Natura 2000 områderne beliggende i til-
knytning til Rødsand og farvandet udfor den sydvestlige del Falster. 
 
I figur 3 er de eksisterende Natura 2000 områder vist sammen med havn og sejlren-
de. Gedser Havn er ikke omfattet af de udpegede Natura 2000 områder, idet græn-
serne forløber på ydersiden af de eksisterende moler 
 



Screening vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af 
Gedser Færgehavn ved udrykning af moler, forlængelse af 
sejlrender og indsætning af nye færger 
 

 

  
 
 Side 9 

 

 R:\Projects\GLO\31\31104101\06_Output\ Gedser miljørapport final.doc   

 
Figur 3. Natura 2000 områder skraveret med rødt 
 
De væsentligste påvirkninger der forventes at kunne forekomme i forbindelse med 
indsættelse af nye færger og ændring af besejlingsforholdene er knyttet til: 
 

· Støjniveau fra nye skibe 

· Hækbølger fra nye skibe 

· Brændstofforbrug og emissionen af CO2 

· Besejlingshyppigheden 
 
Støjbilledet, genereringen af hækbølger og emissionen af CO2 fra nye færger sam-
menlignet med påvirkninger fra eksisterende færger er knyttet til en forskellig udform-
ning af skrog og hæk og forskellige brug af skruer og maskinkraft. 
 
Støjniveau 
 
Den eksterne støj fra de nye færger/nye second hand  vil i henhold til kravspecifikati-
onen for anskaffelsen af de nye skibe overholde kravene i Miljøstyrelsens regler for 
industriel støj, ”Vejledning nr. 5, 1984”, hvad enten der bliver tale om en egentlig ny-
bygning eller en ombygget second hand færge: 
 
Den maksimale eksterne støj udsendt fra færgerne må ikke overskride det mest re-
striktive af følgende krav:  

· Krav fastsat af den lokale miljømyndighed eller 

· Kravet om at det totale støjniveau udsendt af færgen ikke må ikke overskride 
et ækvivalent, korrigeret, A-vægtet lydtrykniveau på 35 dB(A) over en halv 
time i en afstand af 270 m fra færgen. Hvis den udsendte støj fra færgen inde-
holder signifikant rene tonekomponenter, må det totale støjniveau ikke over-
skride 34 dB(A).  
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Skibsmotorer indeholder ikke signifikant rene tonekomponenter, og der er ikke fastsat 
støjkrav af den lokale miljømyndighed i forbindelse med den eksisterende færgedrift 
Samtidig overholder de eksisterende færger kravene i Vejledning nr 5, 1984. 
 
De eksisterende færger manøvrerer under anløb af Gedser Havn ved hjælp af 2 ho-
vedskruer, der tilsammen yder op til 22.000 kW.  De projekterede nybygningsfærger 
er konstrueret til kun, at anvende 2 wing thrustere, der tilsammen kun yder op til 7000 
kW. Når de nye færger sejler ude på dybt vand vil en centerpropel blive anvendt til 
fremdrift. Centerpropellen yder op til 13.500 kW. Under havnemanøvrer vil centerpro-
pelleren anvendt i nødstilfælde eller under ekstreme vejrforhold.  
 
Effekten fra de nye færgers skruer udgør under havnemanøvrer samt ved sejlads tæt 
på land således kun ca. 1/3 af effekten for de nuværende færgers skruer. Støjniveau-
et forventes derfor at blive betydelig mindre for de nye færger end for de nuværende 
og de vil under alle omstændigheder overholde kravene i Vejledning nr. 5, 1984. 
 
Det samme forhold omkring støjniveauet vil gælde for eventuelle nye second-hand 
færger. 
 
Hækbølger 
 
Hækbølge højden kan repræsentere en væsentlig påvirkning af det lavvandede 
Rødsand område beliggende umiddelbart udenfor Gedser Havn.  
 
Størrelsen af hækbølger i forbindelse med sejlads med færger afhænger hovedsalig 
af færgens sejlhastighed samt skrogets og hækkens udformning. De nye færger er 
med hensyn til hæk og skrog optimeret til sejlads på lavt vand med reduceret bølgeef-
fekt. I figur 4 er vist en tegning af hæk og propeller på eksisterende og nye færger. 
 
 

   
 Figur 4. Hækudformning og skruer på nye og eksisterende færger 
 
I modelforsøg viser det dobbelte skruekoncept i forlængelse af ror på de nye færger 
en større manøvredygtighed og mindre hækbølger svarende til behovene ved sejlads 
i lavvandede områder sammenlignet med det parallelle skruekoncept på eksisterende 
færger. 
 

Nybygningsfærger 
 

Eksisterende færger 
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Uddybning af havn, sejlrende og svajebassin vil understøtte både manøvredygtighed 
og størrelsen af hækbølger. Det gælder også for anløb af Gedser Havn med de eksi-
sterende færger samt eventuelle nye second-hand færger. Uddybningen har således 
en driftsmæssig høj prioritet, da vanddybden samtidig har væsentlig betydning for 
forbruget af brændstof. Det gælder for både nye og eksisterende færger ved anløb af 
Gedser Havn.     

 
Brændstofforbrug og emissionen af CO2 
  
De nuværende færger bruger 4,7 t olie pr. enkelt tur mellem Gedser og Warnemünde 
og de nye vil bruge 3,7 t olie pr enkelt tur svarende til en reduktion på 21 %. Med en 
2.3 gange så stor kapacitet vil de nye færger kunne reducere brændstofforbruget med 
ca. 65 % pr. overført enhed. Indsættelsen af eventuelle nye second-hand færger vil 
ligeledes medføre et betydeligt reduceret brændstofforbrug. 
 
Alene etableringen af sejlrenden med en vanddybde på 7,5 m ud til 7.5 m naturlig 
vanddybde vil medføre en brændstofbesparelse ca. 6 % af de samlede brændstofre-
duktioner på 21 %. Den samlede årlige besparelse udgør ca. 7.200 tons olie pr år el-
ler ca. 12 mio. kr. / år. 
 
Med en brændstofreduktion på 7.200 ton olie pr. år kan CO2 emission fra færgedriften 
reduceres med ca. 23.100 t / år. 
  
En tilsvarende lidt større besparelse på ca. 7 % ved en uddybning til 7.5 m af sejlren-
den vil også være gældende for de nuværende færger. Uddybningen af sejlrenden 
har således høj prioritet og ønskes gennemført så hurtigt som muligt.  
 
Brændstofforbruget ved en ombygget second-hand færge vil formentlig ligge mellem 
forbruget for en nybygget færge og forbruget for de nuværende færger.  Men da ka-
paciteten vil være mindst 2,3 gange så stor som for de nuværende færger vil brænd-
stofforbruget pr overført enhed blive reduceret med mindst 50 % når belægningsgra-
den når op på den nuværende gennemsnitlige belægningsgrad.     
 
Besejlingshyppigheden 
 
En forøgelse af transportkapaciteten på ruten forudsætter ikke ændringer i besej-
lingshyppigheden. De nye færger/nye second-hand færger vil have en 2,3 gange så 
stor kapacitet som de nuværende færger. 
 
Sejlplanen med de 2 nye færger forudsætter 2 timers drift svarende til sejlplanen for 
de nuværende 2 færger med 9 -13 afgange i døgnet til og fra Gedser Færgehavn.  
 
I spidsbelastningsperioder har der tidligere lejlighedsvist været indsat en 3. færge, og 
der har da været op til 13 afgange i døgnet til og fra Gedser Færgehavn. Der er ingen 
planer om ændre på besejlingshyppigheden, sådan som den allerede er godkendt. 
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5.1 Påvirkning af udpegningsgrundlaget 

Med udgangspunkt i en sammenligning af påvirkningerne fra eksisterende og nyere 
skibe forventes det ikke, at de mest iøjnefaldende påvirkningselementer såsom støj-
niveauet, hækbølger, emissionen af CO2 og besejlingshyppigheden vil kunne medfø-
re påvirkningerne af Natura 2000 områderne, som ikke allerede er accepteret i for-
bindelse med de nuværende besejlingstilladelser. Med introduktionen af nye skibsty-
per og de anlægsmæssige tilpasninger antages de eventuelle påvirkninger at blive 
væsentligt reducerede.  
 

6 UDFLYTNING AF MOLER 

I forbindelse med  introduktionen af nye og længere  færgetyper  kan det som nævnt 
vise sig  nødvendigt af hensyn til sikkerhed og regularitet at foretage en udflytning af 
de eksisterende østlige og vestlige dækmoler for under alle vind og strømforhold at 
kunne foretage et sikkert anløb af havnen og færgelejet. Den ønskede udflytning af 
dækmolerne er vist i figur 5. 
 

 
Fig 5. Udflytning af dækmoler. Eksisterende moler er angivet med rød skravering 
 
En udflytning af de eksisterende moler med ca. 100 m vil betyde at anlæggelsen af 
de nye moler vil strække sig ind i de eksisterende Natura 2000 områder, idet græn-
serne for området forløber på ydersiden af de eksisterende dækmoler. En tilladelse til 
udflytning af de eksisterende moler vil betyde at afgrænsningen af Natura 2000 om-
råderne skal justeres, eller at de nye moler betragtes som ”passive” strukturer, der 
indgår som en del af Natura 2000 områderne. Der er ingen planer om at anvende de 
nye dækmoler i forbindelse med anløbsaktiviteter udover dem der er knyttet til passiv 
beskyttelse af havnen. I den forbindelse kan det nævnes at størstedelen af det områ-
de  der ”inddrages” af de eksisterende Natura 2000 områder  i forbindelse med mole-
udrykningen allerede i dag påvirkes af færgesejladsen i samme omfang, som  det vil 
gøre efter en udrykning af molerne.    
 
Ønsket om at foretage en udflytning af moler skal ses i forbindelse med at kunne ef-
fektivisere besejlingen af Gedser færgehavn med nye og længere færger. I forbindel-
se hermed er det af hensyn til besejlings- og liggeforhold nødvendigt at øge afstan-
den mellem bund af færgeleje og indsejlingsåbningen.  
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Færger mister en del af deres manøvreevne, når hastigheden sænkes, og ved for 
kort afstand mellem indsejlingsåbning og bunden af færgelejet vil en færge, der an-
kommer være nødt til at bremse op, inden den er nået ind bag de beskyttende dæk-
moler, hvorved færgen mister en stor del af sin manøvreevne med deraf følgende ri-
siko for påsejling af molehoveder samt færgeleje. I den forbindelse kan det nævnes, 
at der allerede har været flere påsejlingssituationer af såvel molehoveder og færgele-
je med de nuværende færger. 
 
Ved udflytning af dækværkerne skal stenmaterialerne i de eksisterende dækmoler i 
videst mulig omfang genanvendes dels som kernefyld og dels som dæksten i de nye 
moler. Ved nedbrydning af de gamle dækmoler inkl. molehoveder skal der samlet 
nedbrydes ca. 18.000 m3 materialer bestående af blandet materiale som træ, gummi, 
stål, beton og sten. Af disse nedbrydningsmaterialer vil ca. 12.000 m3 kunne genind-
bygges som stenmaterialer i de nye udflyttede dækmoler, mens de overskydende ca. 
6.000 m3 træ, gummi, stål samt del af den nedbrudte beton skal bortskaffes til god-
kendt modtager.  
 
Til opbygning af de nye udflyttede dækmoler skal der anvendes ca. 55.000 m3 sten-
materialer hvoraf de ca. 12.000 m3 udgøres af materialer fra de nedbrudte dækmoler. 
Herudover skal der anvendes ca. 500 m3 beton til ny kørevej og bølgeskærm ud til de 
nye molehoveder. Der skal således tilføres ca. 43.000 m3 stenmaterialer udefra til de 
nye udflyttede dækmoler. De supplerende stenmaterialer vil hovedsagelig bestå af 
sprængstensfyld, som tilføres fra stenbrud i enten Sverige eller Norge. Stenmateria-
lerne fra de eksisterende dækmoler vil hovedsagelig blive anvendt som kernefyld i de 
nye dækmoler. De tilførte materialer vil hovedsagelig blive anvendt som dæksten på 
ydersiden af molerne samt i mindre grad som kernefyld. 
 

6.1  Påvirkning af udpegningsgrundlaget 

Påvirkningerne fra en udflytning af dækmolerne vil først og fremmest ske i anlægsfa-
sen, og anlægsarbejderne antages at være af begrænset varighed. Af den grund og 
da der er tale om traditionelle anlægsaktiviteter, som kan gennemføres som en rutine 
opgave, antages udflytningen ikke at ville medføre væsentlige påvirkninger af udpeg-
ningsgrundlaget. For Gedser Havn skal udrykningen af moler samtidig ses som en 
væsentlig forudsætning for at kunne indsætte nye skibstyper og dermed som en for-
udsætning for at kunne opnå en række andre miljømæssige, samfundsmæssige og 
økonomiske fordele. 
 
Dansk Hydraulisk Institut har foretaget en vurdering af om en udrykning af molerne vil 
medføre varige ændringer i kystmorfologien med hensyn til strømningsforhold, sedi-
mentations og erosionsforhold for Kroghage Dyb vest for havnen og for kysten øst for 
havnen, jfr. vedlagte Bilag 33. Det fremgår heraf, at der efter nogle år vil indstille sig 
en ny ligevægtstilstand, der vurderes kun at give ubetydelige ændringer øst for hav-
nen og ved Kroghage vest for havnen.  
 

                                                
3
 DHI ’s rapport ”Udvidelse af Gedser Havn – vurdering af sedimentforhold” August 2008 
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Ændringen som følge af det forlagte Kroghage Dyb vest for havnen vil kunne induce-
re ændringer i dybdeforholdene og muligvis en tendens til et ændret forløb længere 
mod nord, men disse forventes ikke at være drastiske. Der kan være tale om en æn-
dring af dybderne langs den nye vest mole og en tendens til erosion og opgrunding 
på visse lokaliteter i løbet som følge af de ændrede krumningsforhold. 
 
De ændrede moler vil være ”passive” strukturer som udelukkende skal beskytte Ged-
ser Havn. Udrykningen af molerne med ca 100 m vil betyde at de forlægges ind i Na-
tura 2000 området. Men forlægningen vil ikke medføre væsentlige nye påvirkninger 
idet det berørte område allerede anvendes til sejladsmanøvrer ved indsejlingen til 
Gedser Havn. 
 

7 SAMLET VURDERING AF PÅVIRKNINGER 

Det planlagte projekt antages at kunne berøre de internationale Natura 2000-
områder: 
 

· Habitatområde nr.152, ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø 
Nor og Hyllekrog-Rødsand”  og   

· Fuglebeskyttelsesområde nr. 83, ”Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand”. 
 
De to beskyttelsesområder er sammenfaldende i farvandet vest for Gedser Havn og 
er vist i figur 2 og 3. 
 
De væsentligste habitater og arter som kunne blive berørt af projektet, og som indgår 
i udpegningsgrundlaget for habitatområde 152 er vist i tabel 2. 
 

ID Arter og habitater 

1364 Gråsæl 

1365 Spættet sæl 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1140 Mudder og sandflader blottet ved ebbe 

Tabel 2. Væsentligste habitater og arter i habitatområde 152 
 
Blandt de arter der er nævnt i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 
83 som kunne tænkes at blive påvirket af projektet skal nævnes bilag 1 arterne: Kly-
de, Splitterne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Endvidere skal det nævnes at 
Marsvin er hyppigt forekommende især i vintermånederne i Kadetrenden i Fehmarn 
Bælt umiddelbart syd for Gedser. 
 
Om udpegningsgrundlaget for de to Natura 2000 områder med specifik reference til 
projektet omkring Gedser Havn kan det siges at de væsentligste beskyttelseshensyn i 
den foreliggende sammenhæng vedrører Rødsand med lavvandede sandbanker og 
sandflader blottet ved ebbe samt de mindre ø-områder som normalt ikke er vand-
dækkede.  
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Vurderingerne af eventuelle påvirkninger for bevaringsstatus af habitater og arter på 
Rødsand vil først og fremmest være knyttet til påvirkninger af områder, hvor sæler 
yngler og skifter pels, idet de egentlige vadefugle som klyde samt de forskellige arter 
af terner, generelt er knyttet til de mindre eksponerede områder på nordsiden af 
Rødsand og i tilknytning til lokaliteter i Hyllekrog samt andre områder i Guldborgsund 
nord for Rødsand.    
 
De påvirkninger i forbindelse med en udvidelse af Gedser havn, besejlingen og ind-
sættelsen af nyere skibe kunne tænkes at afstedkomme kunne være knyttet til støj, 
stigende turbiditet i forbindelse med uddybninger og oprensninger samt ændring af 
oversvømmelseshyppigheden af lavvande områder på Rødsand som følge af æn-
dringer i hækbølgehøjden fra nye skibe i kombination med ændring i besejlingshyp-
pigheden for Gedser Havn.  
 
De effekter, som disse påvirkninger kunne tænkes at medføre af relevans for udpeg-
ningsgrundlaget i Natura 2000 områderne, vedrører først og fremmest bevaringssta-
tus for ynglende og pelsskiftende sæler på Rødsand og deres adgang til uforstyrrede 
småøer og sandbanker uden vanddække samt periodevise turbiditets ændringer i 
vandet, som kunne tænkes at vanskeliggøre sælers og marsvins muligheder for at se 
og jage deres byttedyr.  
 
Imidlertid er en del af de planlagte aktiviteter knyttet til områder udenfor de egentlige 
Natura 2000 områder. Det gælder oprensnings- og uddybningsaktiviteter i selve hav-
nen samt oprensnings- og uddybningsaktiviteter i forbindelse med en forlængelse af 
den eksisterende sejlrende. Hertil kommer at afstanden til de ikke vanddækkede 
småøer og Sandbanker på Rødsand ligger i betydelig afstand fra de mulige påvirk-
ningsfelter som vist i figur 2. Sidstnævnte forhold sandsynliggør samtidig at støj kun i 
begrænset omfang antages at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 
områderne. 
 
En effektivisering af færgedriften og introduktionen af nye skibstyper som følge af 
skibstekniske forbedringer vil betyde mindre hækbølge effekter i lavvandede og ikke 
vanddækkede områder og vil samtidig medføre en reduktion i støjbilledet ved havne-
manøvrer og den kystnære besejling af  sejlrenden indenfor grænserne af Natura 
2000 området.   
 
Der planlægges ikke ændringer i de eksisterende besejlingshyppigheder som en del 
af effektiviseringen af færgedriften.  
 
Turbiditetsændringer som følge af oprensningsaktiviteter vil være begrænset til en 
begrænset periode i løbet af året og vil generelt have en meget begrænset effekt med 
en varighed af timer som følge af høje sedimentationsrater af oprensningsmateriale 
hovedsalig bestående af sandfraktioner. Oprensningsaktiviteterne med efterfølgende 
klapning er der indhentet tilladelse til for de kommende 5 år.  
 
Turbiditetsændringer i forbindelse med uddybninger vil kunne forekomme, men kun 
som engangseffekt i anlægsfasen idet uddybningsmaterialet fra sejlrender og havn 
hovedsalig vil bestå af konsoliderede morænelers aflejringer. Men sådanne effekter 
vil især være knyttet til lokaliseringen af en klapplads beliggende adskillige sømil syd 
for Natura 2000 områderne. 
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En mere generel men ikke uvæsentlig effekt som forudses at kunne opnås ved intro-
duktionen af nye skibstyper og de anlægstekniske tilpasninger er en betydelig reduk-
tion i brændstofforbruget og emissionen af CO2.  Reduktionen i CO2. emissionen vil 
ca. svare til emissionen fra 2.300 personækvivalenter 
 
Foretages der en overordnet sammenligning af påvirkningerne fra færgedriften i til-
knytning til Gedser Havn med nye skibe/nye second-hand færger og eksisterende 
færger, vil der på alle væsentlige punkter kunne opnås en betydelig reduktion af de 
mulige miljøpåvirkninger. Det forhold skal ses på baggrund af, at færgedriften med de 
eksisterende skibe allerede er godkendt indenfor rammerne af tilladte miljøkrav    
    
 

7.1 Kumulative påvirkninger og effekter 

De kumulative effekter, der kunne tænkes at forekomme i forbindelse med sejlads og 
introduktion af nye anlægsaktiviteter, er knyttet til støjeffekter og turbiditetseffekter.   
 
Kumulative støjeffekter vil være knyttet til støjeffekter fra den almindelige færgedrift i 
kombination med sejladsaktiviteter i forbindelse med oprensningsaktiviteter og/eller 
uddybningsaktiviteter.  
 
Som tidligere nævnt vil uddybningsaktiviteterne være en engangsforestilling som vil 
kunne gennemføres over en 35 dages periode og dermed være af begrænset betyd-
ning, selv under antagelse af sammenfald med støj fra den almindelige færgedrift. 
 
En kombination af støj fra sejlads fra oprensningsaktiviteter og almindelig færgedrift 
vil forekomme som en årlig tilbagevendende begivenhed og antages at være en for-
udsætning for opretholdelse af færgedriften. Det er imidlertid ikke en ændring i forhold 
til tidligere og eksisterende praksis, hvor sejlads ved oprensning har skullet foregå 
samtidig med den almindelige færgedrift. Den kumulative påvirkning og effekt i for-
bindelse hermed har været godkendt, idet myndighedskrav vedrørende kumulative 
støjeffekter ikke har været berørt i hverken tidligere eller nyere oprensnings- og klap-
ningstilladelser.    
 
De samme forhold og argumenter gælder vurderingen af kumulative turbiditets effek-
ter i forbindelse med uddybning, oprensning og almindelig færgesejlads. 
 

8 KONKLUSION  

De påvirkninger, der kan forudses vil i forbindelse med de planlagte anlægsaktiviteter 
og introduktionen af nye skibstyper, vil betyde en betydelig reduktion af de påvirknin-
ger, som allerede er forbundet med en opretholdelse af den eksisterende færgedrift. 
 
En eventuel udrykning af de eksisterende moler med ca. 100 m vil betyde en forlæg-
ning ind i de eksisterende Natura 2000 områder. Det område som vil blive berørt ind-
går under de nuværende besejlingsforhold som arealer, der allerede anvendes ved 
skibsmanøvrer i forbindelse med besejlingen af Gedser Havn.  
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I vurderingen af en eventuel udvidelse af Gedser Havn skal udrykningen af molerne 
ogå ses i forbindelse med nye skibstypers manøvremuligheder i hårdt vejr og dermed 
den fremtidige sikkerhed ved besejlingen af havnen. Indskrænkningen af Natura 2000 
området indenfor et meget lille areal er således i den foreliggende screening  afvejet 
overfor en række andre væsentlige miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske 
fordele som Scandlines projektforslag medfører. 
 
Den sammenfattende konklusion er, at der i forbindelse med en udvidelse af Gedser 
Havn, uddybning og oprensning af svajebassin og sejlrender samt indsættelse af nye-
re færger/nye second-hand færger, ikke vil forekomme væsentlige påvirkninger af 
udpegningsgrundlaget og bevaringsstatus af habitater og arter i de udpegede Natura 
2000 områder. En række miljømæssige påvirkninger vil blive væsentligt reduceret. I 
forlængelse heraf formodes der ikke at skulle foretages en egentlig konsekvensvurde-
ring af projektet i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK 408, af 1. maj 
2007. 
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