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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Mou Lystbådehavn. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 1.500 m³ oprensningsmateriale pr. år i fem år i peri-
oden. 8. januar 2014 – 8. januar 2019.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_156_04, beliggende nord-øst for Mou Lystbådehavn. Mou Lystbådehavn 
har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkåre-
ne. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 

 
Placeringen af klapplads K_156_04 nord-øst for Mou Lystbådehavn 
 

Godkendt 

 
 

Christian A. Jensen 

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



   

 

 
Annonceres den 11. december 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og tidligst 8. januar 
2014.  
Tilladelsen er gældende til og med 8. januar 2019, hvorefter den udløber. 
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1.Vilkår for godkendelsen 

1.1 Vilkår for brugen af klappladsen 

 
A. Naturstyrelsen meddeler herved en femårig tilladelse til klapning af 

1.500 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Mou lystbådehavn 
se bilag 1. Tilladelsen er gældende fra 8. januar 2014 til 8.januar 
2019. 

 
B. Mou Lystbådehavn udarbejde en kvalitetssikringsplan, der doku-

menterer, at de stillede vilkår overholdes. Denne kvalitetssikringsplan 
skal indsendes til Naturstyrelse inden oprensning/uddybning igang-
sættes. Forslag til kvalitetssikringsplan findes i bilag 4.  

 
C. Klapningen skal foregå på klappladsen K_156_04 beliggende nord-

øst for Mou Lystbådehavn, afgrænset af positionerne (WGS 84), kort-
bilag 1: 

 
 

56° 58,975’ N 10° 14,000’ E 
56° 58,975’ N 10° 14,120’ E 
56° 58,950’ N 10° 14,120’ E 
56° 58,950’ N 10° 14,000’ E 

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

plads, og må ikke indeholde større faste genstande. Klapningen skal 
udføres således at der under og efter klapningerne ikke forekommer 
dybder  mindre end 11,0 meter i forhold til middelvandstand (DVR-
90. 

 
E. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings/uddybningsfartøjet 

og klapfartøjet. 
 

F. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hen-
synet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener 
over for tredjemand gør dette påkrævet. 

 

1.2 Vilkår for indberetning 

G. Naturstyrelsen underrettes via E-mail: NST@NST.dk senest 7 dage 
før oprensningen starter jf. bilag 3 og 4.  
Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 
om der udlægges varp, og om det forventede påbegyndelsestidspunkt 
samt om arbejdets forventede varighed jf. bilag 3. 
 



   

 

Såfremt arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Stopper 
arbejdet i mere end 2 måneder, skal ny underretning indsendes. 
 
Såfremt arbejdet har været varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Søfartsstyrelsen underrettes, når klapningerne er afsluttet.  
 

H. Ved klapningen skal der føres elektronisk logbog over positionen med 
starttidspunkt for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog til-
sendes Naturstyrelsen senest 14 dage efter endt klapning. 

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

endelige klappede mængde, samt oplysning om mindste dybde fundet 
i området og position med anvendt datum herfor. 
 

J. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Natur-
styrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-
gående kalenderår. Indberetning skal også ske selvom der ikke er fo-
retaget klapning. Indberetningsskema fremgår af bilag 4. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

 
K. Naturstyrelsen varetager tilsynet med klapningen. Mou Lystbådehavn 

skal stille søværts transport til rådighed, hvis oprensningsfartøjet ikke 
kan lægge til kaj på normal vis. 

 
L. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udsty-

ret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende re-
gistreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Inden klapningen fo-
retages skal der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger om fartøjets 
navn og AIS-identifikation jf. bilag 4. AIS-udstyret skal til enhver tid 
være tændt så længe klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 
AIS-udstyret skal klapningen standses og Naturstyrelsen underrettes.  
 

M. Efter endt klapning i 2019 skal klappladsen pejles. Udførelsen af pej-
lingen aftales med Naturstyrelsen. 

 
 
 



   

 

2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
 

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, ansøger på vegne af Mou Havn, 
om en 5-årig tilladelse til oprensning og klapning af 1.500 m3 sediment pr. år 
fra havnens indsejlingsområde, se vedhæftede kort.  
 
Prøvetagning 
På baggrund af den aftalte prøvetagningsplan, blev der den 24. juni 2013 
udtaget prøver i havnebassinet. Prøverne blev udtaget af firmaet AnalyTech 
Miljølaboratorium A/S. Der er udtaget 5 delprøver som er sammenblandet til 
én prøve. Prøverne er udtaget med kajakrør af de øverste 25-40 cm sedi-
ment.     
 
Analyseresultater 
Som det fremgår af vedhæftede analyseresultater ligger koncentrationen af 
alle metaller under nedre aktionsniveau.  
 
Tidligere sedimentanalyser af TBT fra yderhavnen i Mou Lystbådehavn i 
2002 viste et indhold på 0,110 mg/kg TS, og i 2008 var indholdet faldet til 
0,019 mg/kg TS.  
 
Til sammenligning er indholdet i 2013 under 0,03 mg/kg TS (laboratoriets 
detektionsgrænse) - altså formentlig nogenlunde på sammen niveau eller 
lavere end i 2008.  
 
Endvidere er koncentrationen af nedbrydningsprodukterne DBT og MBT 
meget lave (under detektionsgrænse), hvilket indikerer, at TBT-belastningen 
er af ældre dato. 
Materialet ønskes klappet på klappladsen øst for Mou Havn.   
 
 

 

2.2 Naturstyrelsens vurdering 
Tidligere oprensninger 
Nordjyllands Amt har den 11. marts 2003 og Miljøcenter Århus den 18. de-
cember 2008 meddelt 5-årige tilladelser til klapning af i alt 7.500 m3 mate-
riale fra oprensning af sejlrenden og yderhavnen i Mou Lystbådehavn på 
klappladsen umiddelbart øst for Mou Lystbådehavn. Klaptilladelsen udløb 
den 31. december 2013. 
 
Vurdering af sedimentet 
Der er foretaget en sedimentanalyse på en blandingsprøve af materiale 
fra 5 positioner i den ydre del af Mou Lystbådehavn og sejlrenden se bilag 5. 
Resultaterne viser, at sedimentet har et tørstofindhold på ca. 55 %, og 



   

 

et indhold af organisk stof på 2,8 % af tørstofindholdet. 
Indholdet af de målte tungmetaller ligger alle under nedre aktionsniveau. 
(Klapvejledning). I forbindelse med klapningen vil 
der ikke netto blive tilført tungmetaller til klappladsen (bilag 5). 
Indholdet af tributyltin (TBT) i sedimentet ligger under detektionsgrænsen.  
Vurdering af klappladsen. 
 
Klappladsen er et tidligere sandsugehul fra tidligere råstofindvinding. 
Miljøcenter Århus har i december 2007 foretaget pejling af klappladsen 
og registreret vanddybder op til 19 m. Klappladsen er tidligere benyttet af 
Aalborg Havn. Aalborg Havn har p.t. ikke en gældende klaptilladelse til 
klapning ved Mou. 
Klappladsen afgrænset af positionerne (WGS 84), se kortbilag 2. 
Vanddybden på klappladsen må som minimum blive 11 meter. 
 
 
Vurdering af projektet i forhold til Natura 2000-om råde 
Klappladsen ved Mou ligger ca. 4 km fra den vestlige afgrænsning af 
Natura 2000-området: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 
Udpegningsgrundlaget (tilknyttet saltvand) for EF-habitatområdet er: 
Naturtyperne nr. 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 
af havvand, nr. 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe og nr. 
1160 Større lavvandede bugter og vige. Arten: Spættet sæl. 
Udpegningsgrundlaget (tilknyttet saltvand) for EFfuglebeskyttelsesområdet 
er: Pibesvane, sangsvane, splitterne, havterne, 
dværgterne, lysbuget knortegås, gravand, bjergand, ederfugl, 
sortand og fløjlsand. 
 
Den klappede mængde udgør maksimalt 1.500 m3 årligt. 
Klappladsen er et tidligere sandsugehul med vanddybder op til 19 m, 
men den omgivende fjordbund har vanddybder på 9-10 m. Sedimentet 
har et tørstofindhold på ca. 55 %. Det kan derfor ikke udelukkes, at en 
del af det klappede materiale vil blive ført med strømmen mod Natura 
2000-området øst for klappladsen. 
Den klappede mængde er forholdsvis lille, afstanden til Natura 2000- 
området er 4 km. Det vurderes, at sedimentspredningen og efterfølgende 
sedimentation som følge af klapningen ikke vil kunne medføre 
en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000- 
området. 
Sediment, som evt. føres ud i Natura 2000-området, vil naturligt indgå 
i sedimentdynamikken for naturtypen 1140. 
Det vurderes på baggrund af sedimentanalyserne fra Langerak og 
yderhavnen i Mou Lystbådehavn, at klapmaterialet ikke er mere belastet 
end sedimentet i denne del af Limfjorden, hvor klappladsen ligger. 
 
Klapmaterialet udgøres af sediment, der er tilført Mou Lystbådehavn 



   

 

fra nærområdet. Ved klapningen umiddelbart øst for Mou Lystbådehavn 
føres dette tilbage til Langerak. Det vurderes på den baggrund, at 
klapningen ikke netto bidrager til at øge belastningen af sedimentet i 
Langerak. 
 
Habitatdirektivets bilag IV arter 
Limfjorden er udpeget som ”mindre vigtigt område” for marsvin. ( Ref. 
High density areas for harbour porpoises in Danisk waters, DMU rapport nr. 
657). Klapning ud for Mou vil således ikke væsentlig kunne påvirke Mar-
svin. 
 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljøm ål 
Den del af Limfjorden, hvor klappladsen ligger, er udlagt med basis 
målsætning i Nordjyllands Amts Regionplan 2005 – nu landsplandirektiv. 
I ”Resume af basisanalysen for Limfjorden” vurderer Miljøcenter Ålborg, 
at der er risiko for, at miljømålene ikke vil kunne opfyldes i 2015 
på grund af følgende: Næringsstoftilførsler fra især landbrug. Direkte 
påvirkninger fra muslingefiskeri og -produktion, indvinding af råstoffer, 
fiskeri, uddybning og oprensning af sejlrender mv. Miljøfarlige 
stoffer fra skibstrafik og klappladser, evt. også fra husholdninger og 
erhverv. 
Naturstyrelsen vurderer, at klapning af 1.500 m3 oprensningsmateriale pr. år 
fra indsejlingen til Mou Lystbådehavn samt fra den ydre del af 
havnebassinet i Mou Lystbådehavn ikke vil bidrage til øget 
næringsstofbelastning af området omkring klappladsen. På baggrund 
af analyseresultaterne vurderes det, at sedimentet ikke er  
belastet med miljøfarlige stoffer. På den baggrund vurderes det, at 
klapningen ikke vil være til hinder for opnåelse af miljømålet om god 
kemisk og økologisk tilstand i området omkring klappladsen. 
  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 
NaturErhvervstyrelsen 
NaturErhvervstyrelsen har blandt andet haft sagen i høring hos Dan-
marks Fiskeriforening, men har ikke modtaget bemærkninger. 
  
Der er ikke yderligere at tilføje til klapningerne. 
 
Søfartsstyrelsen  
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med 
en mindste vanddybde på 11,0 m. i forhold til middelvandstand 
(DVR-90. 

 
 
 



   

 

Bangsbo Museum og Arkiv 
Bangsbo Museum og Arkiv har ikke fremsendt bemærkninger til det 
ansøgte for så vidt angår fortidsminder på havbunden.  
 

 
Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes noget af kulturhistorisk 
interesse under arbejdet. 

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

  
 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsen hjemmeside den 11. de-
cember 2013 

 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af   

� Ansøgeren 
� Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� Kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� Forbrugerrådet 
� Danmarks Fiskeriforening 
� Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 
� Danmarks Rederiforening 
� Bilfærgernes Rederiforening  
� Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
� Danske Havne 
� Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). 



   

 

� Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

� Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser som 
formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen 
berører sådanne interesser 

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

� Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når af-
gørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturstyrelsen. Vi 
sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilla-
delsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 8. januar 
2014 kl 16.00, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen 
underretter straks ansøger om klagen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 

 

4. Andre oplysninger 
 
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hen-
synet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener 
over for tredjemand gør dette påkrævet. 

  

Søfartsstyrelsen kan kræve området søopmålt efter endt klapning. 

I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af 
spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet 
straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturarvsstyrel-
sen. 

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



   

 

sigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, her-
under ved besparelse. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk  
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk  
Bangsbo Museum og Arkiv  
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk  
Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk  
Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk  
Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk  
Danske Havne bgi@Danskehavne.dk  
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). in-
fo@flidhavne.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org  
Dansk Ornithologisk Forening natur@dof.dk  
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk   

 
 

 



   

 

BILAG 1 Mou Lystbådehavn med oprensningsområde  
 

 
 
 
. 



   

 

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 
  

 
 
Klappladsen K_156_04 nord-øst for Mou Lystbådehavn. 



   

 

 
 



   

 

BILAG 3 Kvalitetssikringsplan 
 
 

 



   

 

BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

BILAG 5 Sedimetprøvetagning og resultater 

 
Sediment prøvetagning 24-06-2013. 5 delprøver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
Analyseresultater af tungmetaler og TBT samt netto og brutto tilførsler ved 
klapning af 7.500 m3. 
 
 
 
 
 
 
 


