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Klaptilladelse til: Thyborøn Havn.
Tilladelsen omfatter:
Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af
120.000m3 havbundsmateriale fra fire områder i og omkring havnen1.
Klapningen skal foregå på den godkendte klapplads Gåseholm 2
(K_156_14).

Oversigt over havnen og den anviste klapplads.

Annonceres den 5. oktober 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen
udløber den 2. november.
Tilladelsen er gældende til og med den 3. november 2020.
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1. Vilkår for klaptilladelsen
1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 3. november 2015.
Tilladelsen udløber den 3. november 2020.
B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 120.000 m3
oprensningsmateriale fordelt som følger: 60.000m3 fra yderhavnen,
25.000m3 fra sydlige sejlløb, 30.000m3 fra limfjordskajen samt
15.000m3 fra kølevandsrenden til Cheminova jf. bilag 1. Mængden i
m³ er angivet som lastemål.
C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af
forurenende stoffer.
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
E. Klapningen skal foregå på klappladsen Gåseholm 2 (K_156_14)
beliggende ved Gåseholm afgrænset af positionerne (WGS 84), jf.
bilag 2:
56° 40,8708’ N
56° 40,7575’ N
56° 40,6045’ N
56° 40,6518’ N
56° 40,7737’ N
56° 40,9821’ N
56° 41,0936’ N

8° 14,2153’ Ø
8° 14,2688’ Ø
8° 14,6513’ Ø
8° 14,7311’ Ø
8° 14,5372’ Ø
8° 14,7168’ Ø
8° 14,5625’ Ø

F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 4,0m (DVR-90).
G. Der stilles ikke vilkår til klapmetoden.
H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.
I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne
klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 Vilkår for indberetning

J. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning
herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3,
afsnit A anvendes til dette formål. Hvis der sker ændringer i forhold
til det indberettede, skal Naturstyrelsen straks underrettes herom.
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Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny
underretning.
K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til
Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning.
L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den
endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde
fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor.
Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.
M. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til
Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det
foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller
lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er
foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til
dette formål.

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol

N. Ansøger skal stille søværts transport til rådighed, såfremt optagningsog klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til inspektion.
O. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og
klapfartøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de
aktiviteter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at
entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
P. 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.
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2. Oplysninger i sagen
2.1 Baggrund for ansøgningen

Det drejer sig om fornyelse af flere gældende tilladelser, nu samlet i en
ansøgning efter Naturstyrelsens anvisning.
Udtalelse fra ansøger
Yderhavn er blevet uddybet til 7,5 m vanddybde i den nordlige del og
9,0 m i den sydlige i 2013/2014. Materialet, der ønskes oprenset og
klappet, tilføres udefra med tidevandet i Thyborøn Kanal.
Sejlløbet til Sydhavn blev uddybet/oprenset til 5 m vanddybde i
2013/2014. Materialet, der ønskes oprenset og klappet, tilføres udefra
med tidevandet i Thyborøn Kanal.
Limfjordskaj blev uddybet til 9 m vanddybde i 2013/2014. Materialer,
der ønskes oprenset og klappet, stammer fra oprensning langs kajen,
som ligger direkte ud mod Sælhundeholm Løb.
Kølevandsrenden blev oprenset til 2,5 m vanddybde i 2012. Materialet,
der ønskes oprenset og klappet, kommer fra Sælhundeholm Løb.
Omfanget af oprensningen kortlægges med en fladepejling forud for
oprensningen, og den udføres med sædvanlig tolerance på op til 30 cm
overdybde for oprensningsarbejder. Oprensningen i Thyborøn Havns
bassiner er siden 2001 primært foretaget med skovl, og før den tid blev
den foretaget ved slæbesugning. Erfaringerne er, at skovlen – og evt.
grabben – kommer bedre rundt i krogene og gør derfor bedre rent, og
der kan laves troværdige pejlinger straks efter oprensningen. Efter
slæbesugningen skulle der gå 1-2 uger, før der kunne pejles til fast
bund, fordi der lå en suspension af finkornet materiale hen over
bunden i dagene efter oprensningen.
Oprensningen udføres efter behov – om nødvendigt årligt – samtidigt
med øvrige oprensningsarbejder i Thyborøn Havn. Tidspunktet /
perioden afpasses med aktiviteter i havnen – især sæson for fiskeri –
og vejrliget bestemmer, hvilke dage der kan arbejdes på vandet.
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter
Oprensningsområderne og klappladsen ligger i nærheden af
Natura2000-området 28 som indbefatter Habitatområde H28 ”Agger
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø” og
Fuglebeskyttelsesområderne F23 ”Agger Tange” og F39 ”Harboøre
Tange, Plet Enge og Gjeller Sø”. Klappladsens nærmeste punkt ligger
ca. 100m vest for områdegrænsen.
Udpegningsgrundlaget inkluderer naturtyperne Sandbanke (1110),
Vadeflade (1140), Lagune (1150), Bugt (1160) og Rev (1170).
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Samt arterne Rørdrum (Y), Sangsvane (T), Pibesvane (T), Kortnæbbet
gås (T), Lysbuget knortegås (T), Pibeand (T), Krikand (T), Spidsand
(T), Rørhøg (Y), Klyde (Y/T), Hvidbrystet præstekrave (Y), Hjejle
(T), Lille kobbersneppe (T), Almindelig ryle (Y), Brushane (Y),
Fjordterne (Y), Havterne (Y), Dværgterne (Y), Splitterne (Y) og
Mosehornugle (Y).
Det vurderes på baggrund af materialets omfang samt den store
sedimenttransport og -spredning i området at materialet hurtigt vil
fordele sig på klappladsen og fortyndes ud i det omgivende hav. Der er
således ikke er risiko for at klapningen får negative konsekvenser for
udpegningsgrundlaget, og der er derfor ikke behov for en
konsekvensvurdering.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

NaturErhvervstyrelsen
Fiskeriinspektorat Vest har ingen bemærkninger til sagen. De har bl.a.
haft sagen til høring hos Danmarks Fiskeriforening PO.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det
ansøgte.
Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 4,0 meter i forhold til middelvandstand (DVR90).
Kulturstyrelsen
Vurderingen foretages hos De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Kommune, Strandingsmuseum St. George, via. den jyske
marinarkæologiske administration på Moesgaard Museum.
Da der ikke er registreret fund i umiddelbar nærhed, er der ingen
indsigelser mod det planlagte arbejde.
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder (eksempelvis
ravsmykker, som tidligere er fundet i omkringliggende områder) eller
vrag skal dette straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til
museumslovens § 29 h, og arbejdet standes.

2.3 Naturstyrelsens vurdering

Tidligere oprensninger
Der bliver løbende renset op i og omkring Thyborøn Havn som er
udsat for kraftig tilsanding fra det omliggende miljø.
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Vurdering af sedimentet
Den konkrete ansøgning drejer sig om det yderste havnebassin og flere
områder udenfor havnens beskyttende værker. Oprensningsmaterialet
består hovedsageligt af silt og finsand, som stammer fra omgivelserne.
Der er en begrænset nettotilførsel af kobber og TBT. Dette skyldes
klapningens omfang, eftersom de i sedimentet er målt til at være under
eller lig med nederste aktionsniveau.
Da der er tale om materialer med lavt indhold af organisk stof vil disse
synke ned og ikke bidrage væsentligt til iltforbruget på klappladsen.
Klappladsen
Klappladsen K_156_14 Gåseholm 2 er afgrænset af positionerne
(WGS 84) angivet under punkt E, se desuden kortbilag 2.
Søfartsstyrelsen har påpeget at vanddybden som følge af klapning ikke
må blive mindre end 4,0m i forhold til middelvandstand (DVR-90).
Kumulerede effekter
Klappladsen benyttes ikke af andre end ansøger. Der er således ingen
effekter udover de her diskuterede.
Alternativer til klapning
Materialet er meget finkornet og er af den grund ikke egnet til
nyttiggørelse. Hverken havnen eller Naturstyrelsen har kendskab til
projekter på land, eller på havet, hvor materialerne vil kunne
nyttiggøres. Hvis det i klaptilladelsens løbetid bliver muligt for havnen
at nyttiggøre materialet til andre formål, kan havnen efterfølgende
søge om tilladelse til dette.
Vurdering af klapningen i forhold til vandplanen
Ifølge Vandplanen for Limfjorden, øvrige del, er miljømålet for
ålegræs en dybdegrænse på 4,1 meter. På grund af klappladsernes
dybde på 6-4 meter, vurderes det at klapningen ikke vil påvirke
udbredelsen af ålegræs.
Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle
overfladevandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte
eller indirekte forurening af overfladevand. Størstedelen af
klapmaterialet vurderes at bundfælde sig hurtigt på klappladsen og
derefter gradvist indgå i den naturlige sandvandring i området. Den
mere finkornede organiske del af 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. Det vurderes, at der
ikke vil ske en forurening af overfladevandet omkring klappladsen.
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Konklusion
Ved screening af det ansøgte vurderes klapningen at kunne foretages i
overensstemmelse med den gældende lovgivning og vejledninger
herom.

3. Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:














Ansøgeren
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Kommunalbestyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Forbrugerrådet
Danmarks Fiskeriforening
Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere
Danmarks Rederiforening
Bilfærgernes Rederiforening
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danske Havne
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).
Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser
som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når
afgørelsen berører sådanne interesser
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres
vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres
vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser,
når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen
direkte besked. Klager er pålagt et gebyr på 500 kr. Nærmere
information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til
det.
Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
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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.
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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.
I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af spor
af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet
straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen
(Øhavsmuseet).
I henhold til § 59 i lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.juli 2013 af lov om
beskyttelse af havmiljøet straffes med bøde den, der:
 Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse.
 Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til
indberetning.
Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået
forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller
tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre,
herunder ved besparelse.

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen
Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk
Moesgård Museum museum@moesmus.dk
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk
Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk
Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk
Danske Havne BGI@Danskehavne.dk
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) info@flidhavne.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdernes placering

Oprensningsområde markeret med gult.

Oprensningsområder markeret med gult.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Klappladsen er skraveret med rødt.
Klappladsen er afgrænset af følgende positioner (WGS 84)
56° 40,8708’ N
56° 40,7575’ N
56° 40,6045’ N
56° 40,6518’ N
56° 40,7737’ N
56° 40,9821’ N
56° 41,0936’ N

08° 14,2153’ Ø
08° 14,2688’ Ø
08° 14,6513’ Ø
08° 14,7311’ Ø
08° 14,5372’ Ø
08° 14,7168’ Ø
08° 14,5625’ Ø
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BILAG 3 Indberetning af klapning til Søfartsstyrelsen og
Naturstyrelsen
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved
indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår.
Der skal anvendes et indberetningsskema for hver af de to anvendte
klappladser.
Indberetningsskema er et Excel regneark.
Regnearket kan downloades på vores hjemmeside. Dette er blot et billede af
bilaget.
INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET
Naturstyrelsen
År

Journalnummer
Klapplads

Havn
Adresse

Afsnit C

Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail
Afsnit A

m³

tons

Den totale klappede mængde for hele året.
Dato for indberetning

Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter
Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**

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

Position

Dybde [m]

tons

m³

Position

Dybde [m]

tons

Klappet mængde
Dybde [m]
Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84

*

Position

N:

N:

N:

Ø:

Ø:

Ø:

Dato for indberetning:
** Indberetning k un hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til:

Naturstyrelsen

*dybden er uændret

nst@nst.dk
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BILAG 4 Analyseresultater

Analyseresultaterne for havnebassinerne er herunder indført i vores
mængdeberegningsskema.

Yderhavn

Jounal nr.

NST-4311-00174

samlet klaptilladelse i m3

Klaptilladelsen løbetid
60000

Samlet mængde pr. år

NST-4311-00128

Optaget m ængde i m ³
48983

NB kun indtastning i GULE FELTER

Optaget m ængde i tons tørstof

Baggrundsværdier for tungmetaller i tilsvarende
ikke kildebelastet sediment med samme glødetab.
(Nedre og Øvre 95% confidensinterval) a)

Kviksølv

Kobber

Krom

Cadmium

Bly

Arsen

Glødetab i % af tørstof

Tørstofindhold i % af vådvægt

14,50

0,05

16,50

16,50

0,15

14,00

5,50

4,80

55,50

0,001

6,46

0,01

4,06

17,33

0,08

9,18

3,28

71,5

0,034

18,5

0,1

16,2

68,4

0,4

23,4

14,8

4,898

2645

2,719

710

3

808

808

7

686

269

Brutto belastning i kg

0,00

0,00

1,05

0

0,00

15

0

0,00

0

0,00

Netto belastningen
i kg

2015

Nikkel

0,06

24,14

Start dato

Tributyltin (TBT*)

0,10

54,00

Målte værdier
gennemsnit
mg/kg tørstof

Zink

4,80

PAH**
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Sydhavn Sejlløb

Jounal nr.

NST-4311-00174

samlet klaptilladelse i m3

Klaptilladelsen løbetid
25000

Samlet mængde pr. år

NST-4311-00128

Optaget m ængde i m ³
31172

NB kun indtastning i GULE FELTER

Optaget m ængde i tons tørstof

Baggrundsværdier for tungmetaller i tilsvarende
ikke kildebelastet sediment med samme glødetab.
(Nedre og Øvre 95% confidensinterval) a)

Kviksølv

Kobber

Krom

Cadmium

Bly

Arsen

Glødetab i % af tørstof

Tørstofindhold i % af vådvægt

9,40

0,04

6,90

11,00

0,09

8,70

1,70

3,70

71,00

0,001

5,23

0,01

3,24

15,82

0,06

8,29

2,87

58,2

0,029

15,0

0,0

12,9

62,5

0,3

21,2

12,9

3,117

873

2,213

293

1

215

343

3

271

53

Brutto belastning i kg

0,00

0,00

1,32

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

Netto belastningen
i kg

2015

Nikkel

0,07

19,64

Start dato

Tributyltin (TBT*)

0,10

28,00

Målte værdier
gennemsnit
mg/kg tørstof

Zink

3,70

PAH**
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Limfjordskaj

Jounal nr.

NST-4311-00174

samlet klaptilladelse i m3

Klaptilladelsen løbetid
30000

Samlet mængde pr. år

NST-4311-00128

Optaget m ængde i m ³
39916

NB kun indtastning i GULE FELTER

Optaget m ængde i tons tørstof

Baggrundsværdier for tungmetaller i tilsvarende
ikke kildebelastet sediment med samme glødetab.
(Nedre og Øvre 95% confidensinterval) a)

Kviksølv

Kobber

Krom

Cadmium

Bly

Arsen

Glødetab i % af tørstof

Tørstofindhold i % af vådvægt

8,95

0,02

5,10

9,25

0,05

6,15

0,25

2,65

73,50

0,001

4,00

0,01

2,43

14,07

0,05

7,27

2,42

44,7

0,023

11,4

0,0

9,7

55,6

0,3

18,6

10,9

3,992

758

0,040

357

1

204

369

2

245

10

Brutto belastning i kg

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

Netto belastningen
i kg

2015

Nikkel

0,00

15,08

Start dato

Tributyltin (TBT*)

0,10

19,00

Målte værdier
gennemsnit
mg/kg tørstof

Zink

2,65

PAH**

16

