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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Vesthimmerland Kommune 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 25.000 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen til 
Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn i perioden 1. oktober 2012  
– 1. oktober 2017. 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_156_10 beliggende ved Lendrup i Løgstør Bredning. Vesthimmerland 
Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overhol-
der vilkårene. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. 
afsnit 11. 
 

  
Oversigtskort med placering af Lendrup klapplads K_156_10 og oprensningsområ-
derne ved Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn. 
 

 
 

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 
2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
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Godkendt 
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Annonceres den 3. september.2012 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 1. oktober 2012. 
Tilladelsen er gældende til og med 1. oktober. 2017, hvorefter den udløber. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra og med 1. oktober 2012. Tilladelsen ud-

løber den 1. oktober 2017. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 25.000 m3 
svarende til 30.800 tons oprensningsmateriale (tørstof) fra indsejlin-
gen til Løgstør Vester Bådhavn og Kanalhavn. Sejrendernes place-
ring og afgrænsning fremgår af bilag 1. Mængden i m³ er angivet 
som lastemål.  

 
C. Da det klappede materiale ikke indeholder koncentrationer af forure-

nende stoffer, der afviger fra baggrundsniveauet, stilles der ikke 
specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af forurenende stoffer. 
Til dokumentation af, at der i klaptilladelsen løbetid ikke sker æn-
dringer i oprensningsmaterialets sammensætning stilles der vilkår 
om egenkontrol jf. vilkår R. 

 
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende ved Lendrup Røn 
i den østlige del af Løgstør Bredning afgrænset af positionerne 
(WGS 84), jf. bilag 2: 

 
1. 56°56,97’ N, 09°09,42’ Ø 
2. 56°56,97’ N, 09°09,82’ Ø 
3. 56°56,17’ N, 09°09,82’ Ø 
4. 56°56,17’ N, 09°09,42’ Ø. 

 
F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapom-

rådet til under 5 meter.  

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden. 

I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne klap-
plads 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 Aarhus i hænde. Indberetningsskema bi-
lag 4, afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretnin-
gen skal Vesthimmerland Kommune indsende en udfyldt kvalitets-
sikringsplan, jf. bilag 3, der placerer ansvaret for overholdelse af de 
stillede vilkår. Uddelegeres ansvaret til entreprenøren, der udfører 
klapningen, skal dette fremgå af kvalitetssikringsplanen.   
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Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Natursty-
relsen Aarhus straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Sø-
fartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartssty-
relsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: SFR@DMA.dk. Ind-
beretningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. Samtidig under-
rettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der ud-
lægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om 
arbejdets forventede varighed.  

 
Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal ny underretning 
indsendes.  
 

L. Under oprensning og klapningen, skal der føres logbog over tids-
punkt (GMT) af de enkelte laster, samt start og slutposition for klap-
ning. Kopi af logbog skal fremsendes til Naturstyrelsen Aarhus in-
denfor 14 dage efter hver oprensningskampagne. 

 
M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen Aar-

hus om den endeligt klappede mængde i m3 og tons. Indberetnings-
skema bilag 4, afsnit B anvendes til dette formål. 
 

N. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til Natursty-
relsen Aarhus med oplysning om den samlede mængde klappet i 
det foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fast mål eller 
lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er 
foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 4, afsnit C anvendes til 
dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
O. Såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe 

en havnen til inspektion, aftales en procedure for et tilsyn på fartøjet 
mellem Vesthimmerland Kommune og Naturstyrelsen. 

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfar-
tøjet. 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 jf. bilag 3. 

 
Q. 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. Senest 8 dage før 
klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og AIS-

mailto:SFR@DMA.dk
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identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen Aarhus jf. 
bilag 4 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 Natursty-
relsen Aarhus underrettes.  

 
 
 

R. Vesthimmerland Kommune skal, i årene 2014 og 2016 foretage un-
dersøgelse af sedimentet i de to sejlrender. Der skal udtages en 
prøve bestående af tre delprøver (dybde 0-20 cm) fordelt over det 
enkelte sejlløb. Sedimentet skal analyseres for indholdet af: TBT, 
kobber, nikkel, arsen, cadmium, kviksølv, bly, krom, zink, tørstof, 
glødetab, TOC samt kornkurveanalyse. Inden undersøgelsen iværk-
sættes fremsendes undersøgelsesprogrammet til godkendelse hos 
Naturstyrelsen Aarhus.  

 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Vesthimmerland Kommune varetager oprensningen og vedligeholdelsen af 
vanddybden gennem de to sejlrender i Limfjorden til Løgstør Vester Både-
havn og Kanalhavnen. Tilsanding af sejlløbene opstår som følge af sedi-
mentvandring langs kysten., Oprensningsmaterialet søges klappet på en 
eksisterende klapplads i Løgstør Bredning ved Lendrup.  
 
Oprensningsbehov: 
Der er søgt om tilladelse til oprensning og klapning af en samlet mængde 
på 5.000 m³ pr. år, svarende til i alt 25.000 m³ over en femårig periode.  
 
Der er udtaget sedimentprøver fra de to sejlrender. Sedimentprøverne er 
analyseret for indholdet af tungmetaller og organiske tinforbindelser (bilag 
5).  
 

 
Miljøkonsekvensvurdering 
Naturstyrelsen Aarhus har i 2011 i forbindelse med behandling af klapan-
søgning fra Kystdirektoratet ved en screening vurderet, at det ikke kunne 
udelukkes, at den ansøgte klapning på klappladsen ved Lerdrup, kunne 
påvirke Natura 2000-område nr. 16.  
Kystdirektoratet foretog på den baggrund en nærmere konsekvensvurdering 
af den ansøgte klapning på 600.000 m³ over 5 år (bilag 6, Orbicon, decem-
ber. 2010). Naturstyrelse meddelte på den baggrund Kystdirektoratet en 5-
årig tilladelse. 
 
Naturstyrelsen Aarhus vurderer, at ansøgningen fra Vesthimmerland Kom-
mune  om oprensning og klapning af i alt 25.000 m³  ikke vil afvige væsent-
lig fra Kystdirektoratets anvendelse af klappladsen. Naturstyrelsen vurderer 
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på den baggrund, at den allerede udarbejdede konsekvensvurdering kan 
danne grundlag for vurdering af den nu ansøgte oprensning og efterfølgen-
de klapning. Oprensningsområderne og klappladsen er beliggende inden for 
Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning. 
 
Af konsekvensvurderingen fra 2010 fremgår følgende: 
Klappladsen, er beliggende i Natura 2000 område nr. 16.  
Løgstør Bredning er en del af et større sammenhængende Natura 2000-
område, der består af habitatområde nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg” samt fuglebeskyttelsesområde nr. 12 ”Løgstør Bredning, Livø, 
Feggesund og Skarrehage” og 4 mindre fuglebeskyttelsesområder (nr. 8, 
13, 19 og 20) området er desuden Ramsarområde nr. 6. 

 
Kortlagte marine naturtyper (1110, 1140, 1150, 1160 og 1150) i habitatområde nr. 16 
(vest for Aggersund) (www. nst.dk). Afgrænsning af klapplads Lendrup vist med rød streg.  

 
Konsekvensvurderingen fra Kystdirektoratet belyste en række forud priorite-
rede problemstillinger, hvor aktiviteten ikke på forhånd kunne udelukkes at 
påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
områderne: 
 
Tabel 2:1 Oversigt over de arter og naturtyper som Naturstyrelsen Aarhus vurderede som 
relevante arter og naturtyper i relation til en konsekvensvurdering udført af Kystdirektora-
tet.  Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende 
antal. 

EF-habitatområde nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg 

Odder (Lutra lutra) (1355) 

Spættet sæl (Phoca vitulina) (1365) 

Sandbanker med vedvarende dække af havvand (1110) 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) 

http://www.blst.dk/
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Større lavvandede bugter og vige (1160) 

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 12: SPA 12 Løgstør Bred-
ning mm 

Sangsvane (T) 

Dværgterne (Y) 

Kortnæbbet gås (T) 

Pibeand (T) 

Hvinand (T) 

Toppet skallesluger (T) 

 
Desuden indeholdt konsekvensvurderingen en vurdering af betydning for 
rastende og trækkende lysbuget knortegås, pga. det særlige ansvar Dan-
mark har for denne art, samt marsvin, som er opført på Habitatdirektivets 
bilag 4. 

Natura 2000 plan 
Til Natura 2000-planen for Natura 2000-område Løgstør Bredning, Vejlerne 
og Bulbjerg er der udarbejdet en prognose for de arter og naturtyper, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttel-
sesområde nr. 12. Prognosen er baseret på ”den bedst tilgængelige viden” 
(www.nst.dk). 
 
I forhold til de arter og naturtyper, som Naturstyrelsen Aarhus vurderede 
relevant for konsekvensvurderingen, er prognosen gunstig eller vurderet 
gunstig for: 
 

• Odder, da bestanden er stor og stabil. Vejlerne menes at rumme Dan-
marks største bestand. 

• Trækfuglen sangsvane, da bestanden er stor og stabil. Desuden vurde-
res det, at der er egnede levesteder til stede. 

• Trækfuglen kortnæbbet gås, da bestandsudviklingen er positiv, og eg-
nede levesteder vurderes at være til stede. 

  
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 
 

• De tre marine naturtyper sandbanke (1110), vadeflade (1140) og bugt 
(1160) pga. stor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet og tilstødende 
havområder, forhøjede niveauer af miljøfarlige stoffer, klapning og in-
vasive arter. 

• Pibeand pga. ustabile bestande. Desuden er deres fødegrundlag 
(bundvegetation) truet af eutrofiering af vandområderne. 

• Hvinand og toppet skallesluger, da bestanden er gået tilbage, og da 
fødegrundlaget er truet af eutrofiering af fjorden. 

http://www.nst.dk/
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• Ynglende dværgterne pga. en lille og meget sårbar bestand, bl.a. i for-
hold til forstyrrelser i yngletiden, samt pga. små velegnede levesteder 
i området.  

 
Prognosen er ukendt for spættet sæl pga. for spinkelt datagrundlag. 
 
I Natura 2000-planen og basisanalysen for området fremhæves arealreduk-
tion/fragmentering, næringsstofbelastning, pesticider og gifte i form af miljø-
farlige stoffer, tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og drift, anlæg og an-
lægsaktiviteter, invasive arter, forstyrrelser i form af menneskelig aktivitet, 
prædation og fiskeri som trusler mod Natura 2000-området. 
 
I forbindelse med en vurdering af klap-aktiviteternes betydning for Natura 
2000-området skal der lægges særlig vægt på de arter og naturtyper, hvor 
prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig. 
 
Vurderingen af optagning, sejlads og klapning 
 
Nedenstående to tabeller er en opsummering af konsekvensvurderingen, 
som er gennemført på baggrund af de udførte undersøgelser: Betydning af 
oprensning og klapning i Løgstør Bredning for udpegningsgrundlaget af 
habitatområde nr. 16.  
Nedenstående vurdering vurderes af Naturstyrelsen Aarhus som dækkende 
for påvirkningen fra oprensning og klapning af materiale fra Løgstør Vester 
Bådehavn og Kanalhavn.  
 

 Oprensning Klapning 
Udpegningsgrundlag – 
naturtyper 

  

Sandbanker med lavvan-
det vedvarende dække af 
havvand (1110) 

Findes ikke i områder for oprensning eller inden-
for påvirkningszonen – påvirkes ikke. 

Findes ikke i klapområdet eller indenfor påvirk-
ningszonen – påvirkes ikke. 

Mudder- og sandflader 
blottet ved ebbe (1140) 

Findes ikke i områder for oprensning eller inden-
for påvirkningszonen – påvirkes ikke. 

Findes ikke i klapområdet eller indenfor påvirk-
ningszonen – påvirkes ikke. 

Større lavvandede bugter 
og vige (1160) 

Lokal og kortvarig påvirkning af naturtypens 
faunale samfund samt vegetation. 
 
Ingen varige ændringer eller forskydninger i 
naturtypens relative areal eller substrat. 
 
Ingen miljøfarlige stoffer målt i oprensningsmate-
rialet ligger over nedre aktionsniveau og områ-
der påvirkes derfor ikke heraf. 
 
Naturtypen påvirkes ikke i et omfang, der påvir-
ker fødeudbud- og tilgængelighed for områdets 
fugle. 
 
 

Lokal og kortvarig påvirkning/overlejring af 
naturtypens faunale samfund samt vegetation. 
 
Ingen varige ændringer eller forskydninger i 
naturtypens relative areal. 
 
Ændring af substrat er negligerbar.  
 
Ingen miljøfarlige stoffer målt i klapningsmateria-
let ligger over nedre aktionsniveau (BLST) og 
området påvirkes derfor ikke heraf. 
 
Naturtypen påvirkes ikke i et omfang, der påvir-
ker fødeudbud- og tilgængelighed for områdets 
fugle. 
 
 

Rev (1170) Ikke vurderet relevant af Naturstyrelsen Aarhus. Ikke vurderet relevant af Naturstyrelsen Aarhus. 
Udpegningsgrundlag – 
arter 

  

Odder Enkelte forstyrrelsesepisoder i forbindelse med 
oprensning kan ikke afvises, men bestanden 
påvirkes ikke. 
 
Arten vil kun undtagelsesvis opholde sig i områ-
det. 

Enkelte forstyrrelsesepisoder i forbindelse med 
klapning kan ikke afvises, men bestanden påvir-
kes ikke. 
 
Arten vil kun undtagelsesvis opholde sig i områ-
det. 



 10 

 Oprensning Klapning 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

Spættet sæl Begrænsede og kortvarige forstyrrelser kan 
forekomme i forbindelse med oprensning, men 
vil ingen betydning have på bestandsniveau. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

Begrænsede og kortvarige forstyrrelser kan 
forekomme i forbindelse med klapning, men vil 
ingen betydning have på bestandsniveau. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

Bilag IV-art   
Marsvin Arten er fåtallig i Limfjorden. Enkelte forstyrrel-

sesepisoder i forbindelse med oprensning kan 
ikke afvises, men bestanden påvirkes ikke. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

Arten er fåtallig i Limfjorden. Enkelte forstyrrel-
sesepisoder i forbindelse med oprensning kan 
ikke afvises, men bestanden påvirkes ikke. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke. 

 
 Oprensning Klapning 

Ynglende fugle   
Dværgterne Ynglepladser ligger så langt fra oprensningsom-

rådet (>10 km) at forstyrrelser ikke vil finde sted.  
 
Eventuel kortvarig opslæmning af materiale i 
vandfasen har ingen varig betydning for fourage-
ringsbetingelser eller fødeudbud.  

Ynglepladser ligger så langt fra klapningsområdet 
(>10 km) at forstyrrelser ikke vil finde sted.  
 
Eventuel kortvarig opslæmning af materiale i 
vandfasen har ingen varig betydning for fourage-
ringsbetingelser eller fødeudbud. 

Rastende fugle   
Sangsvane Kortvarig forstyrrelse, mens aktiviteterne finder 

sted, kan ikke udelukkes, men er næppe sand-
synlig, da fuglene i vid udstrækning opholder sig 
på land. 
 
Fødeudbud og fourageringsbetingelser påvirkes 
ikke på lang sigt. 

Kortvarig forstyrrelse, mens aktiviteterne finder 
sted, kan ikke udelukkes, men er næppe sand-
synlig, da fuglene i vid udstrækning opholder sig 
på land. 
 
Fødeudbud og fourageringsbetingelser påvirkes 
ikke på lang sigt. 

Kortnæbbet gås Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle, mens 
oprensningen finder sted, kan ikke udelukkes, 
såfremt der er fugle til stede på dette tidspunkt. 
Dette vil dog næppe være af varig betydning for 
bestanden sammenlignet med andre påvirknings-
faktorer. 
 
De arealer, der berøres af oprensning er ikke af 
afgørende betydning for arten, der også i vidt 
omfang henter sin føde på land. 

Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle, mens 
klapningen finder sted, kan ikke udelukkes, så-
fremt der er fugle til stede på dette tidspunkt. 
Dette vil dog næppe være af varig betydning for 
bestanden sammenlignet med andre påvirknings-
faktorer. 
 
De arealer, der berøres af oprensning er ikke af 
afgørende betydning for arten, der også i vidt 
omfang henter sin føde på land. 
 

Lysbuget knortegås Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle, mens 
aktiviteterne finder sted, er sandsynlig, såfremt 
der er fugle til stede på dette tidspunkt (særligt 
senvinter/forår). 
 
Arealer med ålegræs påvirkes ikke på kort eller 
lang sigt. 

Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle, mens 
aktiviteterne finder sted, er sandsynlig, såfremt 
der er fugle til stede på dette tidspunkt (særligt 
senvinter/forår). 
 
Arealer med ålegræs påvirkes ikke på kort eller 
lang sigt. 

Pibeand Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-
synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for oprensning.  
 
Fouragerer dog næppe i betydeligt omfang i 
området.  
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke på 
hverken kort eller lang sigt. 

Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-
synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for klapning.  
 
Fouragerer dog næppe i betydeligt omfang i 
området.  
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke på 
hverken kort eller lang sigt. 
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 Oprensning Klapning 
Hvinand Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-

synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for oprensning (november-april).  
 
Er dog ikke udpræget forstyrrelsesfølsom. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke på 
hverken kort eller lang sigt. 

Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-
synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for klapning (november-april).  
 
Er dog ikke udpræget forstyrrelsesfølsom. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed påvirkes ikke på 
hverken kort eller lang sigt. 
 

Toppet skallesluger Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-
synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for oprensning (oktober-maj).  
 
Er dog ikke forstyrrelsesfølsom. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed (primært fisk) 
påvirkes ikke på hverken kort eller lang sigt. 
 

Kortvarig forstyrrelse af rastende fugle er sand-
synlig, såfremt der er fugle til stede på tidspunkt 
for oprensning (oktober-maj).  
 
Er dog ikke forstyrrelsesfølsom. 
 
Fødeudbud- og tilgængelighed (primært fisk) 
påvirkes ikke på hverken kort eller lang sigt. 
 

 
Kumulative effekter sammenholdt med andre aktiviteter 
I forslag til Natura 2000-plan for Løgstør Bredning oplistes en række trusler, 
idet der ved trusler i denne sammenhæng forstås betydende påvirkninger af 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
 
De vigtigste påvirkningstyper er ifølge Naturplanen: Arealredukti-
on/fragmentering, næringsstofbelastning, pesticider og gifte, tilgroning, 
uhensigtsmæssig hydrologi, uhensigtsmæssig drift, anlæg i form af kystsik-
ringsforanstaltninger, invasive arter, forstyrrelser samt prædation, jagt og 
fiskeri.  
 
I forbindelse med oprensning og klapning kan der i områder, der er direkte 
berørt af grave- og klapningsaktiviteterne forventes en lokal, men kortvarig 
påvirkning af habitatområdets naturtyper ”sandbanker med lavvandet ved-
varende dække af havvand” og ”større lavvandede bugter og vige”. Det vur-
deres dog, at de arter, der karakteriserer denne naturtype hurtigt vil genind-
finde sig i de direkte berørte områder og at det ikke på længere sigt vil med-
føre betydende negative konsekvenser for naturtyperne i Natura 2000-
området. 
 
For fuglebeskyttelsesområdet vurderes eventuelle effekter ligeledes at være 
kortvarige og uden blivende betydning for arternes bevaringsstatus. 
 
Oprensninger, klapning og lignende aktiviteter optræder ikke på ovennævn-
te liste over vigtige trusler for Natura 2000-området (jf. forslag til Natura 
2000-plan). Med baggrund i den udarbejdede Natura 2000 konsekvensvur-
dering, vurderes betydningen også at være marginal og kortvarig sammen-
holdt med ovennævnte påvirkningstyper. 
 
Samlet vurderes det, at de planlagte oprensninger og klapninger fra Kystdi-
rektoratet og Vesthimerland Kommune i kumulation med de øvrige belast-
ninger i området ikke vil hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus og 
god økologisk tilstand. 
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Opsummerende konsekvensvurdering 
Samlet set vurderes virkningen på områdets fugle af klapning på klapplad-
sen ved Lendrup som værende lokal, kortvarig og uden væsentlig betydning 
for beskyttelsesinteresserne. 
 
Fauna- og florasamfund registreret på klappladsen og i referenceområdet, 
består af relativt hårdføre arter, der i deres naturlige habitat oplever omfat-
tende resuspension og sedimenttransport, og det vurderes derfor, at bund-
levende dyr i omkredsen af klapningsaktiviteterne kun vil blive perifert påvir-
ket. Det biologiske samfund på selve klappladsen, vil dog blive påvirket med 
nogen mortalitet af primært ikke mobil fauna, men vil relativt hurtigt reintro-
duceres til området. Det konkluderes ud fra Kystdirektoratets opgørelse 
over klappladsens benyttelse i perioden 2002 – 2010, at den hidtidige ud-
nyttelse af klappladsen ikke kan ses i de biologiske resultater og derfor ikke 
har en negativ effekt på artsdiversitet og biomasse.  
 
 
 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Natur- og Erhvervsstyrelsen 
Natur- og Erhvervsstyrelsen har haft sagen til høring hos Danmarks 
Fiskeriforening. 
Natur- og Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget indvendinger imod el-
ler bemærkninger til projektets gennemførelse, og har således ingen 
bemærkninger hertil. 
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med 
en mindste vanddybde på 5,0 meter. Søfartsstyrelsen høringssvar er 
indarbejdet i vilkårene for tilladelsen.  
 
Kulturstyrelsen 
Bangsbo Museum har intet at bemærke til oprensningen eller klapning 
på klappladsen. Det skønnes, at den foreslåede placering ikke vil 
kunne forstyrre eller ødelægge skibsrester og spor af stenalderbosæt-
telse, som er beskyttede i medfør af museumslovens § 29 g, stk. 1 og 
2. Det skal dog pointeres, at i forbindelse med oprensning må der ikke 
foretages opgravning som medfører, at der uddybes i dybde eller plan 
udenfor tidligere oprensede områder. 

2.3  Naturstyrelsens vurdering 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Naturstyrelsen Aarhus skal sikre, at en tilladelse til klapning ikke er i 
konflikt med Vandplan 1.2 Limfjorden og Natura 2000-planerne for 
Natura 2000-område 16. 
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Der er i Vandplanen opstillet målsætninger for områdets økologiske- 
og kemiske tilstand og i Naturplanen opstillet en bevaringsmålsætning 
for de arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
I Vandplanen, er der udarbejdet en række retningslinjer, som har bin-
dende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og admini-
stration herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandop-
landet.  
 
Som retningslinje for klapning giver vandplanen følgende retningslin-
je: I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sedi-
ment ikke giver anledning til forurening af havet. 
Som det fremgår af vandplanen for Limfjorden er der konstateret mil-
jøfarlige stoffer i koncentrationer, der overskrider midlertidigt fastlagte 
vurderingskriterier. Miljøfarlige stoffer kan derfor påvirke plante og dy-
relivet i områdets marine naturtyper. 
Den høje belastning af Limfjorden med næringssalte er ligeledes en 
væsentlig negativ påvirkning for opnåelse af god økologisk tilstand.  
 
Oprensningsmaterialet er undersøgt for indholdet af tungmetaller og 
organiske tinforbindelser. Oprensningsmaterialet er ikke nettobelastet 
med tungmetaller, når indholdet sammenlignes med tilsvarende se-
diment med samme indhold af organisk stof (glødetab), bilag 5. Ind-
holdet af organiske tinforbindelser, herunder TBT er under detek-
tionsgrænsen og dermed under klapvejledningens nedre aktionsni-
veau. Det vurderes derfor, at der ikke sker en tilførsel af tungmetaller 
og TBT, som kan medføre en negativ påvirkning og dermed en risiko 
for manglende målopfyldelse. Oprensningsmaterialet består af fin-
sand. Det vurderes, at finsand forekommer almindeligt for naturtype 
1160: ”Større lavvande bugter og vige”.  
Der er ikke på klappladsen registreret forekomst af substrat (hård-
bund), som er egnet voksested for makroalger. Vanddybder på klap-
pladsen er minimum 5 meter. Som målsætning for god økologisk til-
stand er der sat en dybdegrænse for ålegræs på 4,1 meter. Klapplad-
sen, med en vanddybde på minimum 5 meter, vil således ikke udgøre 
et område, hvor der er målsætning om opvækst af ålegræs. 
Bundfaunaen på klappladsen er i 2011 sammenlignet med bundfau-
naen uden for klappladsen. På trods af, at klappladsen hidtil årligt er 
benyttet, så er arstdiversiteten (25 arter) større på klappladsen end i 
referenceområdet (11-22 arter). Biomassen på klappladssen (ca. 580 
g/m² adskiller sig ikke fra referenceområdet (580 g/m²) eller Løgstør 
Bredning som helhed (80 – 585 g/m²). Bundfaunaen på klappladsen 
er således ikke væsentlig påvirket af klapningen. 
Det vurderes, at klapning på klappladsen ved Lendrup ikke er årsag til 
en manglende opfyldelse af mål for Vandplan Limfjorden.    
  

  
Naturplan 
Overordnet målsætning for Natura 2000-området. 
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I Natura 2000-området er der fokus på de mange yngle- og trækfugle, 
som især har deres levesteder i områdets vådområder og de store 
marine områder. Af udpegningsgrundlagets fugle sættes der specielt 
fokus på de truede ynglefugle herunder dværgterne. Hertil kommer 
trækfuglene pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, sæd-
gås, pibeand og krikand som er nationale ansvarsarter. Trækfuglene 
hvinand og toppet skallesluger sikres uforstyrrede rasteområder på 
åbent vand, specielt under fældning af svingfjer, hvor de ikke kan fly-
ve (juli-oktober). 
I området er der endvidere fokus på den fine bestand af spættet sæl. 
 
Naturstyrelsen Aarhus vurderer, at der ikke sker en væsentlig påvirk-
ning af naturtype 1160 (Større lavvande bugter og vige), som følge af 
klapning af oprensningsmaterialet fra indsejlingen til Løgstør Vester 
Bådehavn og Kanalhavnen. Der er efter den hidtidige anvendelse af 
klappladsen fortsat en for naturtypen 1160 karakteristisk bundfauna. 
Materialet er foreneligt med sedimenttypen for lavvande bugter. Mo-
delleringen af sedimentdynamikken i Løgstør Bredning viser, at der 
især i den østlige del af Løgstør Bredning forekommer store omlejrin-
ger, når området påvirkes af meget kraftige vindhændelser fra vest.  
 
Det vurderes, at de yngle- og rastefugle, som er på udpegningsgrund-
laget, ikke væsentlig vil blive påvirket i form af forstyrrelser eller redu-
ceret fødeudbud. Fældende svømmefugle forventes ikke at raste i 
den trafikerede sejlrende omkring Løgstør. Sejladsen med oprens-
ningsfartøjet vil forløbe i en gentagende sejlrute til og fra klappladsen. 
Dybden på klappladsen (over 5 meter) er ikke kernelokalitet for de 
fugle, som lever af ålegræs. Dykanden hvinand er primært knyttet til 
fødesøgning på vanddybder mindre end 4 meter. Det er ikke sand-
synligt, at klappladsen vil rumme forekomster af fisk, som er forskellig 
fra den øvrige del af Løgstør Bredning. Benyttelsen af klappladsen vil 
således ikke væsentligt påvirke fiskespisende arter som toppet skal-
lesluger, marsvin og odder. 
 
Det konkluderes, at aktiviteterne ikke vil have væsentlig negativ effekt 
på udpegningsgrundlaget for området. 
 
Afværgeforanstaltninger 
På baggrund af de yderst begrænsede negative påvirkninger som op-
rensning og klapning af materiale vil have på arter og habitater i Natu-
ra 2000-området skønnes det ikke relevant at iværksætte afværge-
foranstaltninger. 
 

Alternativer til klapning 
Vesthimmerland Kommune har ikke fundet muligheder for anvendelse 
af oprensningsmaterialet til anlægsarbejder.  
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
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Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 3. 
september 2012. 
 
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 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. Deres klage bedes sendt til Na-
turstyrelsen Aarhus, så vidt muligt elektronisk på aar@nst.dk. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sam-
men med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlin-
gen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen Aarhus senest ved kon-
tortids ophør den 1. oktober 2012, der er dagen for klagefristens ud-
løb. Naturstyrelsen Aarhus underretter straks ansøger om klagen. 
 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenæv-
net, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Århus. De 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Mil-

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/
mailto:aar@nst.dk
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jøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-

hæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljø-
klagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørel-
se er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbage-
betales gebyret dog ikke.” 
  

 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og Miljøkla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og Miljø-
klagenævnet bestemmer 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. 

Søfartstyrelsen 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 Kulturstyrelsen 
(Bangsbo Museum). 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 
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. 
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5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
          Vesthimmerland Kommune post@vesthimmerland.dk 
         
          Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 
         NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk      
           Bangsbo Museum bangsbo@bangsbo-museum.dk 
          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
         Danske Råstoffer ssg@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@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
      
          
 

         

 

mailto:post@vesthimmerland.dk
mailto:bangsbo@bangsbo-museum.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:ssg@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdernes placering  
 

 

 
 

 

 

Oprensningsområde Løgstør Vester Bådhavn 
og Kanalhavn. Stationerne angiver, hvor der er 
udtaget sedimentprøver. 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen 

 
 
Dette er blot et billede af det bilag der skal udfyldes. 
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BILAG 4 Indberetning af klapning 
 Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved ind-
beretning pr. 1. februar for det foregående kalenderår  
Indberetningsskema er et EXCEL regneark] 
 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen. Dette er blot et billede af 
bilaget 
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BILAG 5 Sedimentdata 
 
 
 

 
Sedimentdata Løgstør Vester Bådehavn og Kanalhavn med beregning af 
nettoindholdet af tungmetaller og TBT pr år.. 
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BILAG 6 Konsekvensvurdering 

  
Konsekvensvurderingen kan rekvireres fra Naturstyrelsen Aarhus 
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