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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Haarum Havn v/. Harboøre Fjordfiskerforening 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 30.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 1. juni 
2013 til 30. april 2015.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende 
ved Gåseholm i den vestlige del af Limfjorden på klapplads K_156_01 
Haarum Havn 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 . 

 

                                                 
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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Oversigtskort over placering af sejlrenden til Haarum Havn og klappladsen ved Gåseholm 
 

Godkendt 
 

 
 

 
 
Annonceres den 30. april 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 28. maj 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 30. april 2015, hvorefter den udløber. 
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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.. juni 2013. Tilladelsen udløber 

den 30. april 2015. 

 
B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 30.000 m3 

oprensningsmateriale fra genetablering af sejlrenden til Haarum 
Havn. Sejlrenden ved Harimme/Harum Havn, er angivet ved 
følgende positioner: Havn: 08° 13´04.52Ø og 56° 37´ 48.29´ N Bøje: 
08° 14´57.13Ø og 56° 38´ 18.10´ N  Placering af sejlrende fremgår af 
vedhæftede kortbilag 1. 

C. Da det klappede materiale ikke indeholder koncentrationer af 
forurenende stoffer der afviger fra baggrundsniveauet, stilles der ikke 
specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af forurenende 
stoffer.  
Gravearbejdet vil blive udført af en erfaren entreprenør, som er vant 
til at udføre gravearbejde i hav, fjord og sø. Gravearbejdet vil således 
blive udført i et roligt tempo, hvor graveføreren vil bestræbe sig på at 
føre skovlen langsomt ned i bundmaterialet og fylde skovlen helt op 
på sediment, hvorefter skovlen løftes op igen i en rolig bevægelse. På 
den måde vil spild af sediment og vand blive begrænset mest muligt. 

 
 

D. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende ved Gåseholm 
K_156_14 afgrænset af positionerne (WGS 84), j.fr. bilag 2: 

 
 

56° 40, 8708’ N  08° 14, 2153’ E 
56° 40, 7575’ N  08° 14, 2688’ E 
56° 40, 6045’ N  08° 14, 6513’ E 
56° 40, 6518’ N  08° 14, 7311’ E 
56° 40, 7737’ N  08° 14, 5372’ E 
56° 40, 9821’ N  08° 14, 7168’ E 
56° 41, 0936’ N  08° 14, 5625’ E 

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

klapområdet til under 4 meter.  

F. Oprensning og klapning skal i størst muligt omfang undgås i 
perioden maj-juni, da dette er vandringsperioden for især stavsild. 
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G. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 
klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 
H. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 4, 
afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 
havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der 
placerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres 
ansvaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå 
af kvalitetssikringsplanen.   
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal 
Naturstyrelsen straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

I. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. 
Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: 
sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. 
Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 
om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt 
samt om arbejdets forventede varighed.  

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

J. 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. 

 
K. 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 4, afsnit B anvendes til dette formål. 
 

L. 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 4, afsnit C anvendes til 
dette formål. 
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1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
M. Haarum Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 

optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 
inspektion. 

N. Kopi af tilladelsen skal forefindes på 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 jf. bilag 3. 
 

O. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 
udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen 
løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det 
nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8 
dage før klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og 
AIS-identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. 
bilag 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 
Naturstyrelsen underrettes.  

 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Beskrivelsen fra ansøger 
Sejlrenden løber fra indsejlingen til Haarum Havn og ud til bøje ved 
sejlrenden mellem Thyborøn Kanal og Lemvig Havn, hvilket svarer til 
en strækning på ca. 2.130 m. De første ca. 1.750 m af sejlrenden, 
regnet fra indsejlingen og mod ØNØ skal oprenses mhp. at opnå en 
middeldybde på 2 m. 
 
Sejlrenden er angivet ved følgende positioner: 
Havn: 08° 13´04.52Ø og 56° 37´ 48.29´ N 
Bøje: 08° 14´57.13Ø og 56° 38´ 18.10´ N 
 
Placering af sejlrende fremgår af bilag 1. 
Middelvandstanden er ca. 0,5 m, og der ønskes oprenset bundmateriale 
i sejlrende svarende til en middelvandstandsdybde på ca. 2,0 m. En 
detailopmåling af sejlrenden med GPS, som Harboøre 
Fjordfiskerforening har udført i forsommeren 2010, viser, at 
det er de inderste ca. 1.750 m, som skal oprenses, idet vanddybden 
sejlrenden her når 2 meter kurven. 
Sejlrenden får en bredde på ca. 10 meter i bund og ca. 14 meter på 
niveau med 
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tilstødende bundniveau. Det forventes, at der i gennemsnit skal optages 
1,25 m af lagserien i bunden af sejlrenden. Dette svarer til, at det der 
skal oprenses ca. 25.000 m3 sediment. 
Materialet er generelt karakteriseret ved sand, hvor der stedvis kan 
forekomme smalle horisonter, som er præget af klæg. 
Indhold af metaller og miljøfremmede stoffer 
Ringkjøbing Amt har udtaget sedimentprøver fra området ved 
sejlrenden i 2004, hvor prøverne er analyseret for indhold af 
tungmetaller og miljøfremmede stoffer, herunder udvalgte stoffer 
hidrørende fra Cheminovas produktion i 1950-1980´erne. 
Der fremgår følgende fra amtets klaptilladelse fra 2005:  
Analyseresultaterne viser, at indholdet af tungmetaller i sejlrenden 
ligger på niveau eller under baggrundsniveauet i den vestlige del af  
Limfjorden. Der er ikke fundet rester af Cheminova relaterede stoffer. 
Det forventes, at sejlrenden skal oprenses hver ca. 10. eller 20. år, alt 
efter behov. Det forventes, at der skal oprenses 2.000-5.000 m3 
uforurenet bundmateriale pr. oprensning. Der vil blive ansøgt om 
tilladelse til optagning og nyttiggørelse eller klapning af det oprensede 
materiale, når der viser sig et behov for oprensning. 
 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Natur- og Erhvervsstyrelsen 
Fiskeridirektoratet har ikke fremsendt bemærkninger til det ansøgte.  
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen er ikke bekendt med forhold til hinder for den ansøgte 
klapning. 
Søfartsstyrelsen skal anmode om, at følgende vilkår indgår i en 
eventuel tilladelse: 
 
Klapningerne skal udføres således, at der under og efter klapningerne 
ikke forekommer dybder mindre end 4,0 meter ved middelvandstand 
(DVR90). 
 
Kulturavsstyrelsen v/Strandingsmuseet 
Strandingsmusset Har i forbindelse med genetableringen af sejlrenden 
udtalt sig i sagen og har ikke bemærkninger til oprensningen. 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 
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Genetableringen af sejlrenden til Haarum Havn har tidligere været behandlet 
af Naturstyrelsen i forbindelse med ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse 
af oprensningsmaterialet.  
Af sagen fremgår følgende tilladelsen fra Naturstyrelsen til nyttiggørelse: 
Lemvig Kommune har den 27. januar 2010 modtaget en ansøgning fra 
Jørgen Vrist, Harboøre Fjordfiskerforening som repræsentant for 
Harimme/Haarum Havn har om tilladelse til at nyttiggøre op til 30.000 m3 
oprensningsmateriale fra indsejlingen i Harimme/Haarum Havn som 
råstoffer i Sydhavnen Thyborøn.  
 
Da der var tale om en tilladelse til råstofindvinding på havet, videresendte 
Lemvig Kommune den 3. februar 2010 ansøgningen til daværende By- og 
Landskabsstyrelse, som i dag er Naturstyrelsen.  
 
Det fremgår af kommunens skrivelse af 3. februar 2010 til Jørgen Vrist, at 
Lemvig Kommunes Naturafdeling skal vurdere sagen, idet området er fredet 
og udlagt som Natura 2000 område. Det fremgår også af kommunens 
skrivelse, at Fredningsmyndighederne skal behandle sagen, og at kommunen 
regner med at Harboøre Fjordfiskeriforening søger om tilladelse ved 
fredningsmyndigheden.  
 
I skrivelse af 25. marts 2010 supplerer Lemvig Kommune de tidligere 
oplysninger ved at meddele, at der ønskes nyttiggjort 30.000 kubikmeter 
sand fra sejlrenden. Oprensningen ønskes foretaget med gravemaskine og 
dumper, idet det er på lavt vand, hvor ingen oprensningsfartøjer kan sejle. 
Der vil blive afgravet 2 meter fra kote 0, hvilket ansøger betragter som en 
vedligeholdelse af den oprindelige sejlrende.  
 
Herefter henledte By- og Landskabsstyrelsen ved flere lejligheder ansøgers 
opmærksomhed på, at ansøgningsmaterialet ikke var fyldestgørende, blandt 
andet indeholder materialet ikke kort, som viser, Harimme/Haarum Havns 
beliggenhed i forhold til det nærliggende Natura 2000 område. 
 
Den 8. juni 2010 fremsendes opdateret konsekvensvurdering af, om 
oprensningen af sejlrenden kan medføre en væsentlig negativ effekt på det 
udpegede natura 2000 område. 
 
Det fremgår af konsekvensvurderingen, at Haarum Havn ved Holmene ved 
Harboøre, ønskes genetableret med placering svarende til placering af det 
tidligere havnebassin. Havnen ønskes således placeret på grænsen af et 
Ramsar- og EF-Fuglebeskyttelsesområde, og den tilhørende sejlrende, som 
skal oprenses, løber igennem disse beskyttelsesområder.  
 
Der er endvidere i området et vildtreservat, omfattet af bekendtgørelse af 16. 
august 2006 om fredning og vildt reservat på Harboøre Tange. Sejlrende 
ligger inden for vildtreservatet, mens området ved havnen ligger uden for.  
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Der foreligger endvidere en Overfredningsnævns afgørelse af 23. november 
1984 om fredning af Sønderholme og en del af Plet enge, hvor 
Harimme/Haarum Havn er den del af. Fredningen tilsigter navnlig at 
beskytte fuglelivet i området, og fredningsområdet består i det væsentlige af 
klitter, græsningsarealer og strandenge.  
 
Ansøgningen om tilladelse til nyttiggørelse blev den 26. marts 2010 sendt i 
høring til Kystdirektoratet med anmodning om generelle bemærkninger og 
til Strandingsmuseet St. George med bemærkninger til de kulturhistoriske 
forhold.  
 
Høringen blev endvidere sendt til Thyborøn Havn med anmodning om at 
bekræfte, at havnen accepterer at ville modtage oprensningsmaterialet og til 
Fredningsnævnet med anmodning om bemærkninger til 
nyttiggørelsesansøgningen i forhold til ansøgning om fornyet tilladelse til 
reetablering af Harimme/ Haarum Havn.  
 
Strandingsmuseum St. George har i høringssvar af 4. maj 2010 meddelt, at 
Strandingsmuseet ingen bemærkninger har til oprensning af sejlrenden til 
Harimme/Haarum Havn. Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes 
noget af kulturhistorisk interesse under arbejdet.  
 
Kystdirektoratet har 26. marts 2010 fremsendt svar på høring, og det fremgår 
heraf, at direktoratet ingen bemærkninger har til eller indvendinger imod, at 
By- og Landskabsstyrelsen giver tilladelse til nyttiggørelse af materialer fra 
sejlrenden, idet dennes retablering er en forudsætning for, at en genetableret 
Harimme /Haarum Havn kan bruges.    
 
Som svar på styrelsens høring har Thyborøn Havn fremsendt kopi af brev af 
24. februar 2010 til Harboøre Bådelaug, hvori havnen bekræftet at kunne 
modtage 30.000 – 40.000 m³ oprenset materiale til opfyldning i Sydhavn.  
 
Fredningsnævnet har den 15. april 2010 som svar på høringen meddelt, at 
sejlrenden ikke befinder sig inden for fredningen, hvorfor Fredningsnævnet 
ikke udtaler sig om nyttiggørelse af materialer herfra 
 
By- og Landskabsstyrelsen har i skrivelse af 6. maj 2010 anmodet Lemvig 
Kommune om at svare på, hvor Harimme/Harum Havn er placeret i forhold 
til Natura 2000 område nummer 28. 
 
Styrelsens henledte kommunens opmærksomhed på, at dersom Harimme/ 
Havn ligger inden for ovennævnte område, så fremgår det af § 7 i 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at det 
skal vurderes, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, 
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kan påvirke Natura 2000 området væsentlig. Råstofindvinding er efter 
råstoflovens § 20 er jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 4, omfattet af § 7.  
 
Den 8. juni 2010 fremsendte jord & miljørådgivning, Kogsgaard ’Vurdering 
af konsekvenserne for Natura 2000 områder ved genetablering og drift af 
havn og sejlrende ved Haarum’.  
 
Kystdirektoratet anmodede den 13. oktober 2010 styrelsen om 
bemærkninger til konsekvensvurderingen.  
Naturstyrelsen svarede i skrivelse af 4. januar 2011, at sejlrenden til Haarum 
Havn nord for Holmene, Lemvig Kommune er beliggende indenfor EF-
fuglebeskyttelsesområde F39. EF-habitatområdet er beliggende ca. 6 km øst 
for lokaliteten.  
 
Haarum Havn er placeret på grænsen af Ramsar- og EF-fuglebeskyttelses-
området, og den tilhørende sejlrende, som skal oprenses, løber igennem 
disse beskyttelsesområder.  
 
Vedrørende forurening af oprensningsmaterialet, fremgår det af vurderingen, 
at analyseresultater viser, at indholdet af tungmetaller i sejlrenden ligger 
under niveau eller under baggrundsniveauet i den vestlige del af Limfjorden. 
Materialet har en renhed, så det kan klappes, og dermed er det muligt at 
nyttiggøre materialet.  
 
For så vidt angår konsekvensvurderingen af miljøpåvirkningen, så forholder 
vurderingen sig ikke til den akkumulerede effekt af oprensning og anlæg af 
arbejdsdæmning. Vedligeholdelsen af sejlrenden og påvirkninger i 
driftsfasen på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag skal også 
konsekvensvurderes.  
 
Naturstyrelsen fandt endvidere, at konsekvensvurderingen mangler et afsnit, 
som beskriver konsekvenserne af at bygge en arbejdsdæmning. 
Den akkumulerede effekt af, at anlægge dæmningen og foretage 
udgravningen mangler. Der mangler også oplysning om, hvor mange 
kubikmeter anlægget af dæmningen kræver. 
 
Konsekvensvurderingen fremhæver at spildet af bundsediment kun udgør en 
meget lille del af den samlede sedimenttransport, hvor vindgenereret 
bølgeresuspension er meget dominerende. Dokumentation for dette mangler.  
 
I forhold til påvirkningerne fra sedimentspild på ålegræsforekomsterne bør 
konsekvensvurderingen dels indeholde redegørelse for påvirkningen fra 
selve gravningen med tilhørende dæmning, dels af sedimentspredningen og 
efterfølgende vedligeholdelse af sejlrenden.  
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Påvirkningen af benyttelsen af sejlrende bør endvidere vurderings i forhold 
til fuglenes flugtafstand. Det bør vurderes, hvorvidt påvirkningen er 
væsentlig eller ej.  
 
Der savnes endelig en systematisk gennemgang af projektets betydning for 
de udpegede arter.  
 
Efter ovennævnte høringssvar fra Naturstyrelsen blev der afholdt et 
teknikermøde, hvorefter der blev gennemført en opdatering og forbedring af 
konsekvensvurderingen.  
 
I forlængelse af den efterfølgende opdatering og forbedring af 
konsekvensvurderingen, som resulterede i den endelige udgave dateret 8. 
februar 2011, meddelte Naturstyrelsen, som svar til Kystdirektoratet, i 
skrivelse af 9. marts 2011, at tilladelse til at nyttiggøre 
oprensningsmaterialer som råstoffer gives i medfør af råstoflovens § 20, stk. 
2 nr. 3, hvis sandmaterialerne, som skal oprenses fra den tidligere sejlrende, 
er uforurenet. 
 
Styrelsen meddelte endvidere, at styrelsen intet ser til hinder for at meddele 
tilladelse til nyttiggørelse som ansøgt, fordi det fremgår af 
konsekvensvurderingen, at indholdet af tungmetaller i 
oprensningsmaterialerne ligger på niveau eller under baggrundsniveauet i 
den vestlige del af Limfjorden.  
 
Naturstyrelsen meddelte endeligt, at tilladelse til nyttiggørelse skulle, hvis 
dette ikke allerede var sket, ansøges hos Naturstyrelsen.  
 
Naturstyrelsen vurderer, at ovennævnte vurderinger og konklusioner af 
opgravning af materialet fra sejlrende til nyttiggørelse også er dækkende for 
optagning af materiale som ønskes klappet på klappladsen ved Gåseholm.  
 

 
 

Vurdering af sedimentet 
  
Indhold af metaller og miljøfremmede stoffer 
Ringkjøbing Amt har udtaget sedimentprøver fra området ved sejlrenden i 
2004, hvor 
prøverne er analyseret for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, 
herunder udvalgte stoffer hidrørende fra Cheminovas produktion i 1950-
1980´erne. 
Der fremgår følgende fra amtets klaptilladelse fra 2005: 
”Materialet skal oprenses fra en tidligere sejlrende ind til Harimme Havn. 
Der er i tidligere undersøgelse, på grund af gammel forurening fra 
Cheminova, været fundet forhøjet indhold af tungmetaller omkring Rønland. 
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Sejlrenden ligger i udkanten af dette område, og der er i 2001 analyseret for 
relevante tungmetaller. I 2004 er der undersøgt for Cheminova-relaterede 
stoffer. 
Analyseresultaterne viser, at indholdet af tungmetaller i sejlrenden ligger på 
niveau eller under baggrundsbelastningen i den vestlige del af Limfjorden 
(grafer vedlagt). 
Indholdet af Cheminova-relaterede stoffer ligger under detektionsgrænsen. 
(Ananlyseresultater vedlagt. Analyser er foretaget af Cheminova med 
kontrol af en prøve af Steins). 
Oprensningsmaterialet er finkornet med et glødetab på 12 % af TS i den 
inderste del af sejlrende, og sandet med en glødetab på godt 5 % af TS i 
hovedparten af sejlrenden…” 
Det fremgår af ovenstående, at indholdet af tungmetaller i materialet, som 
skal oprenses i sejlrenden, ligger på niveau eller under baggrundsniveauet i 
den vestlige del af Limfjorden. Der er ikke påvist indhold af Cheminova-
relaterede stoffer over de anvendte detektionsgrænser. 
De omtalte forureninger af sedimentet omkring Rønland er i al sin 
væsentlighed foregået i perioden 1950-1980´erne, hvor der dels er foregået 
væsentlige produktionsuheld på den gamle fariksgrund (frem til medio 
1960´erne) og dels er foregået en væsentlig udsivning med Cheminova-
relaterede stoffer fra giftdepoter. I 1970´erne og 1980´erne er der etableret 
omfattende afværgeforanstaltninger af de konstaterede giftdepoter på 
Rønland og Gl. Fabriksgrund, som har medført at der ikke længere sker 
væsentlig udsivning af metaller eller miljøfremmede stoffer fra 
Rønland og den gamle fabriksgrund. Der er således ingen grund til at 
antage, at forureningsforholdene i budmaterialet, som ønskes oprenset, på 
nogen måde har ændret sig. Materialet anses derfor som værende 
ubelastet. 
 
Sejlrenden, som skal oprenses, er generelt beliggende i en del af fjorden, 
hvor der ikke forekommer bundvegetation. Hvor oprensning af sejlrenden 
ender mod østnordøst forekommet der et spredt bælte med ålegræs. Der vil 
foregå et vist spild af bundmateriale i forbindelse med gravearbejdet. 
 
Ringkjøbing Amt har på baggrund af prøvetagning, kornstørrelse og 
glødetab i 2004 vurderet, at materialet i den inderste del af sejlrenden er 
mere finkornet end materialet i den øvrige del af renden. Materialet vil pga. 
af den lave vanddybde på ca. 0,5 m aflejres umiddelbart tilstødende 
arbejdsområdet, mens det må forventes, at spild af finere materiale 
(resuspenderet materiale), som kan sprede sig i vandsøjlen i en fane/sky, vil 
være mest markant nærmest land. 
 
Fanen vil medføre en vis spredning af fint materiale, hvis omfang vil 
afhænge af tidevandsbevægelsen og vindgenereret strømning. 
Gravearbejdet planlægges udført i sommerperioden, hvor der forventes 
relativt rolige strømningsforhold og hvor skyen med finere materiale 
forventes at have en begrænset udbredelse. Hovedparten af materialespild 
forventes aflejret i selve sejlrenden eller inden for en smal bræmme langs 
med sejlrenden. 
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Det skønnes, at langt hovedparten af materialespildet vil aflejres inden for 
en påvirkningszone med en bredde på ca. 50 m.  
 
Denne påvirkningszone langs med sejlrenden, går gennem bæltet med 
ålegræs. Det fremgår af vegetationen med ålegræs er meget sparsom. Den 
del af sejlrenden, som går gennem ålegræsbæltet er ca. 250 m lang hvilket 
giver et areal på ca. 12.500 m2, som må forventes at kunne påvirkes 
væsentligt af oprensningen. 
 
Til sammenligning skal det nævnes, at hele bæltet med ålegræs,  skønnes 
at have en udbredelse på ca. 1.700.000 m2. Det vil sige, at det kan 
forventes at ca. 0,7 % af arealet af ålegræsbæltet kan forventes at blive 
væsentligt påvirket af oprensningen af sejlrenden. De delområder, hvor 
forekomsten af ålegræs generelt er tættest, i betragtelig afstand mod NNV 
og SSØ. 
 
Harboøre Fjordfiskerforening har oplyst, at entreprenøren vurderer, at 
oprensningen af sejlrenden, som beskrevet ovenfor, vil have en varighed af 
3-4, ugers effektivt arbejde. Det vil sige eksklusivt evt. dage, hvor vejrliget 
besværliggør arbejdet. Oprensningen af sejlrenden, som er i nærheden af 
forekomsten med ålegræs, forventes at vare ca. 4 dages effektivt arbejde.  
 
På baggrund af den relativt korte periode, som arbejdet med optagning af 
bundmateriale strækker sig over, vurderes det rimeligt at anse etablering af 
arbejdsdæmning og den successive oprensning af sejlrende og fjernelse af 
arbejdsdæmning som værende et anlægsarbejde. 
Det skal nævnes, at spild af bundmateriale i forbindelse med oprensning af 
sejlrenden må antages at udgøre en meget lille del af den samlede 
sedimenttransport i området og derfor ikke væsentligt ændrer den 
overordnede sedimenttransport i området, hvor vindgenereret 
bølgeresuspension er meget dominerende. 
 
Styrelsen kan, på baggrund af ovenstående konkrete oplysninger om at 
oprensningsmaterialerne ikke er forurenede samt konsekvensanalysens 
vurdering af påvirkningen af sejlrendens oprensning og vedligeholdelse af 
udpegningsgrundlaget for naturtyper eller arter, meddele tilladelse til 
oprensning og klapning som ansøgt. 

 
 

Klappladsen 
 

I forbindelse med etablering af klappladsen ved Gåseholm i den vestlige del 
af Limfjorden blev der i 2008 udarbejdet en konsekvensvurdering i forhold 
til det nærliggende Natura2000 område samt Habitatsdirektivets bilag IV 
arter. 
På baggrund af konsekvensvurderingen kunne følgende konklusion drages: 
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Det vurderes, at de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området i Nissum Bredning, ikke vil blive påvirket negativt af 
klapningen på klapplads ved Gåseholm: 
• Modelsimulering af sedimentspredning og spredning af suspenderet stof 
viser, at i forbindelse med klapning vil spredningen ske i en retning mod 
Thyborøn Kanalen og til nærområdet på Fjordgrunden. Der sker således ikke 
spredning til de tilgrænsende lavvandede områder mod nord langs Agger 
Tange og mod syd langs Harboøre Tange. Forekomsten af ålegræs og anden 
vegetation er kun registreret på ovennævnte lavvandede lokaliteter langs 
tangerne. Vegetationen berøres derfor ikke af sedimentfaner og en øget 
sedimentation af det materiale, der spredes i forbindelse med klapning.  
Derfor vil fisk, der lever i vegetationen og fugle som sangsvane, lysbuget 
knortegås, pibeand og krikand, der fouragerer på vegetation ikke påvirkes 
som følge af tab af ålegræsområder. 
• I forbindelse med klapning kan der i Thyborøn Kanal opstå faner med 
koncentrationer af suspenderet sediment, som laboratorieundersøgelser har 
vist, at sild vil flygte fra. Det vurderes imidlertid, at sild, brisling, rødspætter, 
stavsild (bilag II art) og andre fisk, der vandrer ind og ud af Limfjorden via 
Thyborøn Kanal, altid under klapning vil kunne finde områder i kanalen, 
hvor der ikke er forhøjede koncentrationer af suspenderet sediment. Ind- og 
udvandring af fisk, vil således ikke blive fuldstændigt blokeret af 
sedimentfaner i forbindelse med klapning. Det anbefales imidlertid, at der 
ikke oprenses og klappes i stavsildens vandringsperiode i maj-juni. 
• I forbindelse med klapning kan der lokalt optræde sedimentfaner, 
der kan forstyrre fødesøgningen hos bilag I arterne: Splitterne, fjordterne, 
havterne, dværgterne og toppet skallesluger samt bilag II arten: Plettet sæl. 
Modelberegning af spredningsfanen viser, at der i 5-10 % af den tid, hvor 
der klappes, kan forekomme en overkoncentration af suspenderet materiale i 
vandfasen. Som ovenfor beskrevet kan det påvirke fiskene og dermed 
fødegrundlaget for fiskespisende fugle og havpattedyr. Påvirkningen af fisk 
vil primært opstå i Thyborøn Kanalen udenfor Natura 2000-området.  Det 
vurderes derfor, at effekten af sedimentspild ikke påvirker bilag I og II arters 
muligheder for at finde føde indenfor Natura 2000-områderne. 
• Bundfaunaen i Natura 2000-området vurderes ikke, at ville blive påvirket 
af øget sedimentation af materiale, der spredes under klapning. 
Modelberegninger viser, at der inden for Habitatområde nr. 28, indenfor et 
beskedent område, kan ske en øgning af sedimentationsraten mellem 0-1,5 
kg pr. m² pr. døgn. Dette vil i forhold til litteraturværdier kunne påvirke en 
art som slikkrebs, mens muslinger og børsteorme kan modstå væsentlig 
større pålejringer.   
Fødegrundlaget for fisk og fugle (som hvinand, klyde, ryle og lille 
kobbersneppe), der lever af bundfaunaen, vil således ikke indenfor Natura 
2000-området blive påvirket i en grad, der er væsentlig. 
• Det er vurderet at materialet, som klappes, ikke er belastet med 
næringssalte og miljøfarlige stoffer og ikke udgøre noget miljøproblem og 
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derfor ikke påvirke bevaringsstatus for naturtyper og arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
• Klappladsen ligger i et erosionsområde og det klappede materiale vil 
aflejres på Fjordgrundene. Mængderne er imidlertid langt mindre, end den 
naturlige aflejring, og det vurderes, at det klappede materiale ikke vil sprede 
sig udenfor Fjordgrundene. Fjordgrunden er i forvejen påvirket af den 
naturlige sedimentation af materiale, der eroderes fra Agger Tange og 
Harboøre Tange 

 
 

Klappladsen K_156_01 er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet 
under punkt E, se desuden kortbilag 2. 
 
Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 4 meters dybde. 
 

Alternativer til klapning 
Af den ansøgte mængde til klapning på 30.000 m3 vurdere ansøger at 

ca. halvdelen 15.000 m3 kan nyttiggøres som opfyldning ved Haarum 
Havn. Naturstyrelsen har tidliger meddelt tilladelse til nyttiggørelse af 
oprensningsmaterialet. Naturstyrelsen har meddelt tilladelse til 
nyttiggørelse. 

 
Vandplanmål 

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. 

Ifølge udkast til vandplan for Limfjorden er målet i området, hvor 
klappladsen og oprensningsområdet er beliggende, godt økologisk og god 
kemisk tilstand. 

God kemisk tilstand er opfyldt, når miljøkvalitetskravene i gældende 
bekendtgørelse ”om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet” er opfyldt. 

Godt økologisk potentiale er opfyldt for vandområdet, når 
dybdegrænsen for ålegræs er opnået. 

 
Vandplanernes retningslinjer med betydning for meddelelse af 
klaptilladelser er følgende: 
 
Retningslinje 47: 
I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment 

ikke giver anledning til forurening af havet. 
 
Retningslinje 51: 
Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, 

omkring havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at 
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vandplanens miljømål om god økologisk og kemisk tilstand ikke bliver 
opfyldt inden for en aktivitetszone. 

 
 
Konklusion  
Vandplan mål 
Sedimentet fra oprensningsmaterialety består af sediment med et 
forholdsvist lavt indhold af organisk materiale og er ikke belastet med 
miljøfarlige stoffer. Klappladsen er beliggende i et meget strømfyldt 
og bølgepåvirket område. Det vurderes, at det klappede materiale vil 
indgå i den naturlige materialevandring i området. 
Oprensningen og klapningen vil ikke bidrage til en øget belastning 
med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der er som følge af denne 
klapning ikke behov for at udlægge en aktivitetszone uden for selve 
klappladsen. 
 
Ved konsekvensvurdering af det ansøgte vurderes det, at optagning og 
klapning ikke væsentligt kan påvirke Natura 2000-området, da det 
drejer sig om oprensnings materiale som ikke indhold af miljøfarlige 
stoffer. Der vil således ikke ske en øget tilførsel af næringsstoffer til 
vandområdet. 
Benyttelsen af klappladsen bør af hensyn til vandring af stavsild i 
størst muligt omfang undgås i perioden maj-juni. 

 
Naturstyrelsen vurdere på baggrund heraf at der kan meddeles 
tilladelse til klapning af optaget havbundsmateriale på nærmere 
fastsatte vilkår. 
 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 30-
04-2013. 
 
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  
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 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. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til 
Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på nst@nst.dk. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet 
sammen med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved 
behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest kl. 16.00 den 28. 
maj 2013, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen 
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 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, 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 Miljøklagenævnet 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 

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

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.” 
  

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

 

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

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 
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 
Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Strandingsmusset  
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
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Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danske Råstoffer ssg@danskbyggeri.dk 
Søfartsstyrelsen 
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 natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
 
 

 

Sejlrenden til Haarum Havn
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
 

[Kort over klappladsens placering] 
 
 

 

 
Beliggenhed af klapplads markeret med rødt afgrænset af hjørne 
positionerne:  

56° 40, 8708’ N  08° 14, 2153’ E 
56° 40, 7575’ N  08° 14, 2688’ E 
56° 40, 6045’ N  08° 14, 6513’ E 
56° 40, 6518’ N  08° 14, 7311’ E 
56° 40, 7737’ N  08° 14, 5372’ E 
56° 40, 9821’ N  08° 14, 7168’ E 
56° 41, 0936’ N  08° 14, 5625’ E 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
 
Kvalitetssikringsplan er et Excel regneark 
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 til Farvandsvæsenet og 
Naturstyrelsen 
 
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved 
indberetning 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 
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BILAG 6  
 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


