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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Ballen Færgehavn v/ Samsø Kommune. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 45.000 m³ med udsving op til 90.000 m³ uddyb-
ningsmateriale i perioden. 1. februar 2014 – 1. februar 2019.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_143_04, beliggende nord-øst for Ballen Havn. Samsø Kommune har pligt 
til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 

 
Placeringen af klapplads K_143_04 nord-øst for Ballen Havn 

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



   

 

 
Godkendt 

 
Christian A. Jensen 

Annonceres den 06. december 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og tidligst 3. januar 
2014.  
Tilladelsen er gældende til og med 1. februar 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 
45.000 m3 uddybningsmateriale fra etableringen af Ballen ny Færge-
havn. Såfremt yderligere 45.000 m3 ikke kan nyttiggøres kan i alt 
90.000 m3 klappes.  
Tilladelsen er gældende fra 1. februar 2014 til 1.februar 2019. 

 
B. Samsø Kommune skal udarbejde en kvalitetssikringsplan, der do-

kumenterer, at de stillede vilkår overholdes. Denne kvalitetssikrings-
plan skal indsendes til Naturstyrelse inden oprensning/uddybning 
igangsættes. Forslag til kvalitetssikringsplan findes i bilag 4.  

 
C. Klapningen skal foregå på klappladsen K_143_04 beliggende nord-

øst for Ballen, afgrænset af positionerne (WGS 84), kortbilag 1: 
 
 

55° 50, 05’ N  10° 39, 37’ E 
55° 49, 89’ N  10° 39, 37’ E 
55° 50, 05’ N  10° 39, 77’ E 
55° 49, 89’ N  10° 39, 77’ E 

 
 

D. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klap-
plads, og må ikke indeholde større faste genstande 

 
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 uddybningen 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 
tilsendes 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. Samsø Kommune 

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 ud-

styret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende 
registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Inden klapningen 
foretages skal der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger om far-
tøjets navn og AIS-identifikation jf. bilag 4. AIS-udstyret skal til en-
hver tid være tændt så længe klapningen udføres. Såfremt der sker 
nedbrud af AIS-udstyret skal klapningen standses og Naturstyrelsen 
underrettes.  
 

M. Efter endt klapning skal klappladsen pejles. Udførelsen af pejlingen 
aftales med Naturstyrelsen. 

 
 
 



   

 

2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
 
Projektbeskrivelse  
Den nye Ballen Færgehavn vil blive etableret ca. 1 km syd for Ballen 
Havn. Den nye færgehavn omfatter etablering af et havnebassin og sejl-
rende med en vanddybde på 5,5m, nye stenmoler samt nyt bagland som 
skal anvendes til opmarchareal.  
 
Idet der langs kystlinjen er kystskrænt vil størstedelen af det fremtidige 
bagland, af hensyn til mængdebalancen og havne-layout etableres ved 
opfyldning på søterritoriet. Der etableres ca. 28.000 m2

 bagland i kote 
+2,0.  
 
Der etableres et havnebassin med et vandareal på ca. 34.000 m2

 heraf 
ca. 22.500 m2

 med en bassindybde på 5,5 m, vanddybden er i dag 1,5 - 
4,5 m. Det nye bagland og havnebassin afskærmes med i alt 600 m 
stenmole med krone i kote +3,0. Molehovederne etableres med lodrette 
sider for minimering af indsejlingsbredden til 70 m. Der etableres en 
sejlrende med 5,5 m dybde ligeledes med en minimumsbredde af 70 m.  
De nye stenmoler vil strække sig ca. 300 m ud fra den eksisterende 
kystlinje og afstanden mellem molerne ved land er ca. 300 m.  
 
Den totale uddybningsmængde er beregnet til at være 90.000 m3, hvoraf 
45.000 m3

 vurderes at kunne nyttiggøres i opbygningen af det nye bag-
land. De resterende 45.000 m3

 skal klappes.  
 
Det forventes, at spunsvæg og stenskråninger til indfatning af det nye 
bagland etableres inden væsentlig uddybning i fremtidigt bassin og sejl-
rende foretages. Det vil være nødvendigt at uddybe lokalt ved stenskrå-
ninger for etablering af disse til fremtidig dybde.  
 
Baglandet opbygges fra land ved udflytning af materialer fra kystskræn-
ten ved nedkørslen til havnen, derudover nyttiggøres materialer fra ud-
dybningsarbejderne og oprensningsmaterialer fra havnemundingen ved 
Ballen Havn.  
 
Moler og molehoveder etableres sideløbende med de resterende uddyb-
ningsarbejder i bassin og sejlrende.  
 
Klapansøgning 
§3 (1) Arten og mængden angivet i m3 og tons af det materiale, som 
ønskes klappet (ler, mudder, sand m.v.), samt oplysning om, hvorvidt 
dette stammer fra oprensning eller uddybning. Oplysningerne fordeles på 
den enkelte opgave  



   

 

Materialerne fra uddybningen af det nye havnebassin og sejlrende er 
fortrinsvist sandet moræneler. Der er udført geotekniske og miljøtekni-
ske undersøgelser i uddybningsområdet, hvor de trufne aflejringer er 
geologisk beskrevet, der er derudover kornstørrelsesfordelingen under-
søgt ved sigteanalyser på sandede aflejringer og hydrometeranalyse på 
lerede aflejringer. Moræneler betegnes geoteknisk som et kohæsionsma-
teriale, dvs. at det vil typisk graves op i større stykker. Af hensyn til 
spredningsberegningerne modelleres leret som et fint partikulært mate-
riale med en gennemsnitlig middel diameter (d50) på 91 µm. Kornstørrel-
sesfordelingen er bestemt ved 4 hydrometer-forsøg af sammenstukne 
prøver fra uddybningsområdet.  
 
Moræneleret overlejres af sand der er aflejret langs kysten. Sandet har 
en gennemsnitlig middeldiameter (d50) på 0,34 mm. Kornstørrelsesforde-
lingen er bestemt ved 4 sigteanalyser af bundsedimentet ved færgehav-
nen.  
 
Kornkurverne samt lagfølge kan granskes i den geotekniske rapport i 
bilag 2.  
 
Materialet vurderes samlet til at have en rumvægt på 2.100 kg/m3. Der 
forventes at skulle klappes 45.000 m3 uddybningsmateriale, svarende til 
94.500 tons.  
 
(2) Oplysning om materialets indhold af forurenende stoffer, jf. lovens 
bilag 2, herunder materialets fysiske, kemiske, biokemiske og biologiske 
egenskaber.  
Materialernes forureningsgrad er undersøgt ved miljøanalyse, der viser 
at koncentrationen for samtlige analyseparametre er lavere end klapvej-
ledningens nedre aktionsniveau.  
 
(3) Angivelse af arbejdsområdet indtegnet på et søkort eller tilsvarende 
målfast kortmateriale med angivelse af position.  
Uddybningsområdet er vist på vedlagte tegning bilag 1.  
 
(4) Forslag til klapplads indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast 
kortmateriale med angivelse af position.  
Der ansøges om tilladelse til klapning af sediment lige øst for Ballen 
Havn Klapplads som er vist på vedlage bilag 1. 
 
Klappladsen for Ballen Færgehavn afgrænses af positionerne (WGS84) nt  
NV 55° 50,05’ N 10° 39,57’ E  
SV 55° 49,89’ N 10° 39,57’ E  
NØ 55° 50,05’ N 10° 39,77’ E  
SØ 55° 49,89’ N 10° 39,77’ E 4  

 



   

 

(5) Angivelse af tykkelsen af det sedimentlag, som ønskes fjernet. Her-
under angives dybden inden og efter arbejdets udførelse.  
Som det fremgår af projektbeskrivelsen uddybes der til 7,5 m vanddyb-
de. Vanddybden i dag er 1,5 - 4,5 m i havnebassinet og 4,5-7,5 i sejl-
renden. Sedimentlaget er dermed 0-6 m  
 
(6) Tidsplan for arbejdets udførelse  
Uddybningsarbejdet forvente at kunne udføres på ca. 1 måned effektivt 
arbejde i løbet af 2014. Der ansøges om tilladelse til klapning i perioden 
2013 til og med 2015.  
 
(7) Klapmetode og optagningsmetode.  
Uddybning vil foregå med en spandkædemaskine eller hydraulisk grap, 
der losser til splitpram, som derefter sejler til klapplads nordøst for Bal-
len Havn.  
 
Ved uddybning med Spandkæde forventes ca. 20 kg/m3 uddybet materi-
ale at opslemmes i vandsøjlen (Pennekamp et al, 1996) mens der ved 
uddybning med hydraulisk gravemaskine (open Backhoe) vil opslemmes 
ca. 55 kg/m3 (Pennekamp et al, 1996).  
 
Ved klapning med splitpram vil der ligeledes opslemmes materialet i 
vandsøjlen, som kan spredes til omgivelserne. Den mængde der forlader 
klappladsen er meget afhængig af strøm-forholdene og vurderes at ligge 
mellem 0,5 – 5 % af det klappede materiale.  
 
(8) Vurdering af mulighederne for nyttiggørelse eller anden håndtering af 
materialet.  
Der vil blive nyttiggjort så stor en del af uddybningsmængden som mu-
ligt som opfyldning i det nye bagland. Der vil dog være behov for klap-
ning af den resterende uddybningsmængde. Materialet er ikke af en så-
dan kvalitet, at det kan forestilles nyttiggjort uden for entreprisen.  

 
 
 
 

 

2.2 Naturstyrelsens vurdering 
Vurdering af sedimentet 
Der er foretaget geoteknisk beskrivelse af uddybningsmaterialet som 
består af moræneler overlejret med sand. Materialet vurderes på bag-
grund af dets oprindelse til ikke at være belastet af miljøfarlige stoffer.  

 
Klappladsen 
Den hidtidige klapplads udvides mod øst således at arealet fordobles 
Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under 
punkt E, se desuden kortbilag 2.  
 
Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 11,0 m. 
 



   

 

Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 
Det nærmest Natura 2000-område ved Ballen Havn Klapplads er Na-
tura 2000-område nr. 55, Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby 
Hede. Afstanden til Natura 2000-området er ca. 3,7 km. Afstanden 
fra oprensningsområdet til Natura 2000-området er ca. 6,3 km. 
Nordlige Samsø Bælt er udpeget som ”mindre vigtigt område” for 
marsvin. ( Ref. High density areas for harbour porpoises in Danisk 
waters, DMU rapport nr. 657). 

 
Vandplanmål 
Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle overflade-
vandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte eller 
indirekte forurening af overfladevand. Alt overfladevand skal have 
god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i 2015. Ifølge udkast til 
vandplan 1.7 (Aarhus Bugt) er målet i området, hvor klappladsen og 
oprensningsområdet er beliggende, god økologisk tilstand og god 
kemisk tilstand.  
 
God kemisk tilstand er opfyldt, når miljøkvalitetskravene i bekendtgø-
relse nr. 1022 af 31. august 2010 er opfyldt. God økologisk tilstand 
er opfyldt for vandområdet, når dybdegrænsen på 9,0 meter for åle-
græs er opnået. Vandplanernes retningslinjer med betydning for 
meddelelse af klaptilladelser er følgende: 
 
Retningslinje 47: 
I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sedi-
ment ikke giver anledning til forurening af havet. 
 
Retningslinje 51: 
Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, 
omkring havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at 
vandplanens miljømål om god økologisk og kemisk tilstand ikke 
bliver opfyldt inden for en aktivitetszone. 

 
I vandområdet øst for Samsø kan den nuværende miljøtilstand ikke 
klassificeres. På baggrund af den supplerende tilstandsvurdering 
vurderes det, at målet om god økologisk tilstand ikke er opfyldt.  
For de miljøfarlige stoffer er der behov for at afklare problemerne i 
relation til målopfyldelsen. Det drejer sig primært om forekomst af 
miljøfremmede stoffer i havne og på klappladser. 
Ingen af de marine vandområder forventes at opnå målopfyldelse i 
2015 uden at der iværksættes supplerende tiltag. 
 
Regionplan der nu er landsplandirektiv er den oprindelige klapplads 
udlagt med lempet målsætning. En udvidelse sker ind i et område 
med generel målsætning. Det vurderes at klapmaterialet ikke vil be-
laste området med næringsstoffer eller miljøfarlige stoffer og sedi-
mentet vil over tid indgå i den naturlige sedimentdynamik. 

 
Konklusion 



   

 

Sedimentet fra oprensningsområdet består af moræneler overlejret 
af sand med et lavt indhold af organisk materiale. Klappladsen er be-
liggende i et område på 11-16 m dybde. Det vurderes, at det klappe-
de materiale vil med tiden indgå i den naturlige sedimenttransport i 
området.  
 
Klappladsen er beliggende på større vanddybde end miljømålet for 
ålegræssets dybdegrænse. Derfor vil klapningen ikke have betyd-
ning for opnåelse af målet om ålegræssets dybdegrænse. 
Der vurderes endvidere, at klapningen ikke vil have betydning for 
opnåelse af målet om god kemisk tilstand, da uddybningsmaterialet 
ikke indeholder miljøfremmede stoffer. 
 
Ved screening af det ansøgte vurderes det, at optagning, transport 
og klapning ikke kan påvirke det nærmeste Natura 2000-område, da 
det drejer sig om materiale med et lavt indhold af miljøfarlige stoffer, 
der skal optages og klappes, og at afstanden til nærmeste Natura 
2000-område er forholdsvis stor (mere end 3 km). 
 
Aktivitet omkring opgravning og klapning, som undervandsstøj og 
sediment i vandsøjlen vurderes kun at forstyrre marsvinene kortva-
rigt, hvis de færdes i området. 
 
Det vurderes, at i det omfang materialet kan nyttiggøres skal dette 
søges fremmet af Samsø kommune. 

 
  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 
NaturErhvervstyrelsen 
NaturErhvervstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte.  
 
Søfartsstyrelsen  
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med 
en mindste vanddybde på 11,0 m.  
 
Moesgård Museum 
Moesgård Museum har ingen 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 06. 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 3. 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 
Strandingsmuseum St. George info@strandingsmuseet.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk 
Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 
Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 



   

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 
Danske Havne bgi@Danskehavne.dk 
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). in-
fo@flidhavne.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 
Dansk Ornithologisk Forening natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

 
 

 



   

 

BILAG 1 Ballen ny Færgehavn med uddybningsområde 
 

 
 
 
Beliggenhed af klapplads og sejlrende Stauning Havn. 



   

 

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 
  

 
 
Klappladsen med angivelse af ny og gammel klapplads. 



   

 

 
 



   

 

BILAG 3 Kvalitetssikringsplan 
 
 

 



   

 

BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret 
 

 
 
 
 
 


