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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Randers Havn, Barren Randers Fjord . 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 150.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 1. maj 
2013 – 1. maj 2018. Oprensningen og klapningen må ikke foretages i 
perioden 1. oktober til 30. marts. 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende 
sydøst for sejlrenden i Hevring Bugt. Klapplads nr. K_138_01. Randers 
Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder de 
stillede vilkår. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. 
afsnit 11 .  
 

.  
 
Oversigtskort over placering af oprensningsområdet i sejlrenden og 
klappladsen 
 

                                                 
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 
 

Christian A. Jensen 
 
Annonceres den 22. marts 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 19. april 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 1. maj 2018, 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.maj 2013. Tilladelsen udløber 

den 1. maj 2018. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 140.000 m3 
svarende til 280.000 tons oprensningsmateriale fra sejlrenden over 
Barren til Randers Fjord.  Mængden i m³ og tons er angiver som 
fastmål (pejle m³).   

 
 
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 
se vilkår R for vilkår om egenkontrol. 

 
D. Klapningen skal foregå på klapplads K_138_01 beliggende sydøst 

for sejlrenden. Klappladsen afgrænset af hjørnepositionerne (WGS 
84), jf. bilag 2: 

 
56° 35,520’ N  10° 23,340’ E 
56° 35,444’ N  10° 22,850’ E 
56° 36,030’ N  10° 23,080’ E 
56° 36,000’ N  10° 22,621’ E 

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

klapområdet til under 4,2 m.  

F. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

G. Klapning må ikke foretages i perioden 1. oktober til 30. marts..   

H. Klapmaterialet skal spredes på klappladsen så kravet til 
mindstedybde kan overholdes.  Bilag 6 angiver dybdeforholdene fra 
pejlingen efter sidste klapning i 2008. Materialet som klappes må 
ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 
I. 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 
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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.  
  

J. 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.  
 

K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til 
Naturstyrelsen  indenfor 14 dage efter endt klapning. 

 
L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes  Naturstyrelsen om 

den endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde 
fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor. 
Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anvendes til dette formål. 
 

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

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
N. Randers Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 

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

O. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings- og klapfartøjet. 
Den person, som for havnen er ansvarlig for de aktiviteter, som er 
omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entreprenøren er gjort 
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bekendt med tilladelsens vilkår jf. bilag 3. 
 

 
P. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 

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

 
Q. Randers Havn skal efter hver oprensnings- og  klapningskampagne 

foretage undersøgelser af forholdene på klappladsen, samt i området i 
umiddelbar nærhed af klappladsen. 
Undersøgelsen skal omfatte pejling af dybdeforholdene på 
klappladsen. Pejlingen skal foretages som en netpejling med en 
afstand på Afstand mellem pejlelinjer skal være 50 meter. Vandstand 
aflæst fra DMI på opmålingstidspunktet skal oplyses. Inden 
undersøgelserne iværksættes fremsendes undersøgelsesprogrammet 
til godkendelse hos Naturstyrelsen. 

 
 

R. Randers Havn skal inden oprensning efter 2016 foretage 
kontrolmålinger af oprensningsmaterialets indhold af tungmetaller, 
og TBT. Undersøgelserne skal udføres forud for hver oprensning  og 
resultaterne skal foreligge enden oprensningen foretages. Forslag til 
prøvetagningsplan skal fremsendes til Naturstyrelsen senest 14 dage 
før prøvetagningen. 

 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Beskrivelsen fra ansøger 

 
Sejlrenden over Barren ved udmundingen af Randers Fjord oprenses 
ca. hvert 5 år, og havbundsmaterialet bliver efterfølgende klappet i et 
område syd for sejlrenden i Hevring Bugt. Forrige klapning blev udført 
i 2008.  
Der ansøges om klaptilladelse for en 5 årig periode, så oprensning i 
2013 såvel som 2018 er indeholdt i klaptilladelsen. 
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Oprensningsmaterialet på barren er rene sandmaterialer over 
havnelodsens koter. For yderligere information henvises til Notat vedr. 
udtagning og analyse af sedimentprøver (A1 Consult 30-01-2013).  
Forventede oprensningsmængder for oprensning i 2013 og 2118 er 
vurderet til ca. 2 x 75.000 m3 svarende til 300.000 tons.  
 
Oplysninger og materialets indhold af forurenede stoffer  
Iht. bilag 5 og beskrevet i Notat vedr. udtagning og analyse af 
sedimentprøver, er der tale om Klasse A materialer, svarende til 
forureningsgrænser mindre end det nedre aktionsniveau iht. 
klapvejledningen.  
 
Angivelse af arbejdsområdet  
Arbejdsområdet er angivet i bilag 1 omfattende dele af sejlrenden over 
Barren til Randers Fjord.  
Tykkelserne på sedimentlaget er meget varierende, svingende fra få 
centermeter til flere meter. Områderne hvor der fjernes de største 
mængder er alle placeret i kanten af sejlrenden.  
 
 
Forslag til klapplads  
Der ansøges om tilladelse til klapning af sediment ved klappladsen i 
området syd for sejlrenden i Hevring Bugt. Placering af klappladsen er 
angivet på bilag 2 - Klapplads.  
 

 
Tidsplan for arbejdets udførelse  
Oprensning af barren forventes udført i perioden 1. april til 1. oktober 
2013.  
 
Påtænkt klapmetode og optagningsmetode  
Det er endnu ikke fastlagt, hvilken optagningsmetode der anvendes. 
Randers Havn har tidligere brugt to forskellige metoder til optagning 
af havbundsmateriale fra sejlløbet over Barren. Metoderne er 
henholdsvis ved brug af sandsuger og spandkædemaskine.  
Havbundsmaterialet spredes jævnt indenfor klappladsen, ved åbning af 
fartøjets bund. 
 
Vurdering af muligheden for nyttiggørelse eller anden håndtering 
Det er vurderet, at oprensningsmængderne ikke kan nyttiggøres eller 
deponeres på anden vis. Dette begrundes ud fra følgende: 
1. Spulefelterne i Randers Fjord bør ikke anvendes til rene materialer, 
og sejlafstanden hertil er desuden uforholdsmæssig stor. 
2. Der forelægger ikke projekter i nærheden, som kan gøre brug af 
materialerne. 
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Klappladsen ligger desuden tæt på oprensningsområdet med kort 
transportafstand, hvorfor oprensningen kan foretages inden for en kort 
tidshorisont. 
Århus Amt har tidligere i klaptilladelsen fra 2004 vurderet, at en øget 
transportafstand vil medføre, at oprensningen tidsmæssigt vil blive 
væsentligt forlænget og hermed varigheden og udbredelsen af 
forstyrrelser i området. En øget transportafstand vil ligeledes medføre 
et større brændstofforbrug med heraf øget CO2 udledning. 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Konsekvensvurdering af om oprensning, transport og selve klapningen 
kan medføre en påvirkning af de arter og naturtyper, som er 
udpegningsgrundlaget for beskyttelsen af Natura2000-området 
(Habitatområdet nr. 14 samt RAMSAR-område nr. 11), som 
klappladsen er beliggende i.  
 
Grundlaget for udpegningen er følgende naturtyper:  
• Flodmundinger  
• Mudder- og sandflader, der er tørlagt ved ebbe  
• Større lavvandede bugter og vige  
 
og følgende arter  
• Havlampret (Petromyzon marinus)  
• Majsild (Alosa alosa)  
• Stavsild (Alosa falax)  
• Marsvin (Phocoena phocoena)  
 
Af Natura 2000 - Basisanalyse: Randers Fjord af Århus Amt samt 
klaptilladelsen af 6/1-2004, se bilag 3 – Klapplads. Af arbejdsområde 
fra Århus Amt fremgår det, at området på og omkring klappladsen 
ikke er en specielt biotop for de pågældende arter. 
Der er i forbindelse med konsekvensvurderingen taget udgangspunkt i 
konsekvensvurderingen udarbejdet i forbindelse med forrige 
oprensning. Dette er iht. mail fra naturstyrelsen af 30. november 2012.  
Konsekvensvurderingen er desuden baseret på tidligere klaptilladelser 
udarbejdet af hhv. Aarhus Amt og Miljøcenter Aarhus.  
 
3.1 Miljømæssig effekt af klapning  
Århus Amt har i klaptilladelsen fra 06.01.2004 vurderet den 
miljømæssige effekt på baggrund af tidligere undersøgelser udført i 
henhold til tidligere klaptilladelser. I klaptilladelsen fra 2004 er således 
anført følgende:  
Denne oprensning, transport og klapning vurderes ikke at være 
anderledes med hensyn til konsekvenserne end de tidligere ud-førte 
klapninger på samme klapplads. Ligeledes vurderes de tidligere 
udførte undersøgelser stadig at være gældende.  
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 3.1.1 Effekter af transport af havbundsmateriale  
Effekter på transport af havbundsmateriale vurderes uændret iht. 
tidligere ansøgninger, og Randers Havn ønsker fortsat at klappe det 
oprensede havbundsmateriale på en tidligere anvendt og godkendt 
plads øst for indsejlingen til Randers Fjord. 
Klappladsen ligger umiddelbart tæt på oprensningsområdet, hvorfor 
oprensningen kan foretages inden for en kort transportafstand og 
tidshorisont.  
Århus Amt har i en tidligere klaptilladelse vurderet, at en øget 
transportafstand vil medføre, at oprensningen tidsmæssigt vil blive 
væsentligt forlænget og hermed varigheden og udbredel-sen af 
forstyrrelser i området. En øget transportafstand vil ligeledes medføre 
et større brændstofforbrug med heraf øget CO2-udslip, jf. 
klaptilladelse af 06.01.2004, Århus Amt.  
 
3.1.2 Effekter på sedimentforhold  
Der er ved de tidligere klapansøgninger foretaget vurderinger på 
effekter på sedimentforhold på klappladsen ved klapning af opgravet 
sediment fra Barren. Hovedresultaterne for undersøgelserne er angivet 
nedenunder:  
• Sedimentforholdene i området er undersøgt ved at udtage 
sedimentprøver til bestemmelse af kornstørrelsesfordeling og glødetab 
på 25 stationer fordelt på klappladsen, i referenceområder både nord 
og syd for sejlrenden, omkring klappladsen og i sejlrenden. Prøverne 
blev udtaget i foråret/sommeren 2000, 4 år efter sidste oprensning og 
klapning i 1996.  
 
• Resultaterne fra analyserne viser, at der generelt er en meget lille 
variation i sedimentets sammensætning på klappladsen og i de 
udvalgte referenceområder. Der er ikke fundet nogen statistisk 
signifikant forskel på sedimentets sammensætning i klapområdet og i 
referenceområderne eller i sejlrenden.  
 
• De variationer der er fundet, ligger indenfor de forventede naturligt 
forekommende variationer på grund af forskelle i vanddybder og 
eksponering mellem stationerne.  
 
Samlet viser resultaterne:  
• at klappladsen med tiden kommer til at ligne det omgivende område 
med hensyn til kornstørrelsesfordeling og glødetab,  
• at klapningen ikke har haft nogen indvirkning på den naturligt 
forekommende kornstørrelsesfordeling i området i øvrigt.  
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Der er således intet der tyder på, at klapningen af materiale i området 
syd for sejlrenden har permanent indflydelse på sedimentforholdene i 
området.  
Iht. til Klaptilladelsen 7. november 2007, bekræftes ovenståen-de 
resultaterne fra 2001 med en tidligere undersøgelse (Notat  
om klapplads i Hevring Bugt, Århus Amt, 1994) der viste, at 
klapningen hovedsagelig betød en forbigående ændring i sedimentets 
kornstørrelsessammensætning på klappladsen, og at effekterne på 
bundfaunaen ikke var væsentlig større end de naturligt forekommende 
variationer.  
Pejlinger foretaget i sejlrenden indikerer, at det materiale der aflejres i 
sejlrenden primært tilføres ved hændelser, hvor sand-transporten er 
langs kysten i sydlig retning. Oprensningsmaterialet kan derfor 
karakteriseres som naturligt forekommende sand transporteret til 
sejlrenden via de langsgående strømme ved kysten. I teorien vil 
oprensningen og klapningen derfor fungere som en by-pass af det 
materiale, der er sedimenteret i sejlrenden, og derved letter 
oprensningen den naturlige materialevandring i området, Jf. 
sedimentundersøgelse af klapplads i Hevring Bugt 2000, Århus Amt 
rapport 2001.  
 
3.1.3 Effekter på kystdynamikken  
Århus Amt har i klaptilladelsen fra 06.01.2004 vurderet følgende:  
• "En positiv effekt af klapningen på den nuværende klapplads er, at 
der tilføres materiale til den store lavvandede vade ved Søledet, hvor 
der er flere småøer under dannelse. Materialetransporten fra nordøst 
hindres under normale omstændigheder af sejlrenden, der virker som 
sandfang.  
• Ved dannelsen af vaden med tilhørende øer, opstår der en naturrype, 
der er vigtig som ynglelokalitet for især kolonirugende fugle som 
Havterne, Hættemåge og Klyde. Det er bl.a. netop denne naturtype 
EU-habitatområdet sigter på at beskytte.  
 
Fjernelsen af materialet fra sejlrenden til et område, der ligger længere 
væk end den nuværende klapplads vil betyde, at materialet kommer til 
at mangle i den kystopbygning, der naturligt vil forekommer såfremt 
sejlrenden ikke havde været der.  
Pejlinger af klappladsen i 1992, 1999 og 2001 viser, at der ikke sker en 
dybdeforringelse på klappladsen. Klapningen og klappladsens 
placering vurderes ikke at have indvirkning på de arter som er 
grundlaget for habitatudpegningen, da området på og omkring 
klappladsen ikke udgør en specielt biotop for de pågældende arter."  
 
3.1.4 Effekter på arter  

          Følgende arter er udpegningsgrundlag:  
• Havlampret (Petromyzon marinus)  
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• Majsild (Alosa alosa)  
• Stavsild (Alosa falax)  
• Marsvin (Phocoena phocoena) 
I 1991-93 foretog Århus Amt en undersøgelse af effekterne af en 
klapning af 46.000 m3. Undersøgelsen konkluderede, at klapningen 
hovedsagelig betød en delvis forbigående ændring i sedimentets 
kornstørrelsessammensætning på klappladsen.  
Bundfaunaundersøgelser viste, at effekterne af klapningen ikke 
medførte ændringer i artsantal, individantal og biomasse, der var 
væsentligt større end de naturligt forekommende variationer, Jf. 
Sedimentundersøgelse af klapplads i Hevring Bugt 2000, Århus Amt 
rapport 2001.  
Århus Amt har desuden i klaptilladelsen af 6/1-2004 vurderet, at 
klapningen ikke virker forstyrrende i området, da området primært er 
rastelokalitet for dykænder i efterårs- vinter og forårsperioden, på 
grund af at klapningen er begrænset til perioden 1. april til 30. 
september, jf. klaptilladelse af 06.01.2004 fra Århus Amt.  
 
3.1.5 Effekter på ålegræsbevoksning  
Århus Amt har vurderet effekterne på ålegræsbevoksningen i 
klaptilladelsen af 06.01.2004:  
• Der er ikke registreret ålegræs på klappladsen. Afstanden fra 
klappladsen til ålegræsområdet er ca. 1.200 meter, og klapningen 
vurderes derfor ikke at kunne påvirke ålegræs-bevoksningen.  
 
3.2 Samlet konsekvensvurdering  
 
Det vurderes, at konsekvensvurderingerne udarbejdet for oprensning i 
2004 og 2008 fortsat er gældende, og denne oprensning, transport og 
klapning vurderes ikke at være anderledes med hensyn til 
konsekvenserne end de tidligere udførte klapninger på samme 
klapplads. Disse konsekvenser er vurderet af Århus Amt samt 
Miljøcenter Århus i de forrige klaptilladelser.  
Den samlede konkluderende konsekvensvurdering er således, at 
oprenset havbundsmateriale fra sejlrenden over Barren til Randers 
Fjord (ca. 75.000 m3) kan klappes på tidligere anvendt klapplads 
beliggende på ca. position 56°35´35 N og 10°23´03 Ø uden negative 
effekter:  
• Tidligere klapninger har ikke medført en forringelse af føde-
grundlaget for rastende dykænder som Ramsar- og EF-
fuglebeskyttelsesbekendtgørelsen sigter på at beskytte.  
 
• Oprensning og klapning letter den naturlige materialevandring i 
området. 
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En transport ud af EF-fuglebeskyttelsesområderne vil med-føre et 
væsentligt forøget forbrug af brændsel og heraf følgende CO2-udslip.  

 
• Klapningen og klappladsen vurderes ikke til at have indvirkning på de 
arter som er grundlaget for habitatsudpegningen, da området på og 
omkring klappladsen ikke udgør en specielt biotop for de pågældende 
arter: Havlampret (Petromyzon marinus), Majsild (Alosa alosa), Stavsild 
(Alosa falax) og Marsvin (Phocoena phocoena).  

 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
NaturErhvervsstyrelsen 
NaturErhvervstryelsen har ingen bemærkninger til anvendelse af den 
tidligere benyttede klapplads  
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med en 
mindste vanddybde på 4,2 meter.  
 
Kulturavsstyrelsen v/Moesgård Museum 
 
Museet har foretaget en arkivalsk kontrol af området og skal meddele, 
at museet - for så vidt angår fortidsminder på havbunden – intet har at 
bemærke til det ansøgte. 
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag 
skal dette dog straks anmeldes til Moesgård Museum ifølge 
museumslovens § 29 h.§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller 
en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrag, 

  skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 og 
arbejdet skal standses.  

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
Oprensningen, transporten og klapningen ønskes udført inden for et 
NATURA 2000 område omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15, 
EF-habitatområde nr. 14 og Ramsarområde nr. 11. 
Tilladelser til aktiviteter inden for et NATURA 2000 forudsætter, at 
aktiviteten ikke skader områdets bevaringsmålsætning eller økologiske 
funktioner og dermed også de arter og naturtyper, som udgør 
udpegningsgrundlaget.   
 
Oprensningen af sejlrenden over Barren til Randers Fjord foretages ca. 
hvert fjerde år. Siden 1986, har det tidligere Århus Amt, meddelt tilladelse 
til klapning på den ansøgte klapplads, hvor i alt der er klappet 520.000 m³.  
Seneste klapning blev udført i 2008 hvor der blev klappet 52.000 m³ 

 
Både sejlrenden og klappladsen er beliggende inden for en af de marine 
naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Habitatområdet. 
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Naturtypen er nr. 1110: Sandbanker med lavvandet vedvarende dækket af 
havvand. Område med naturtype nr. 1110 udgør 36.147 ha heraf udgør 
klappladsen 57 ha. Det vurderes, at klapmaterialet er en naturlig del af 
sedimentdynamikken i området og en klapning uden for området vil have 
en negativ effekt på naturtype nr. 1110, da sandmateriale i givet fald vil 
forsvinde ud af området 

 
Selve sejlrenden over Barren modvirker dog den naturlige kystdannelse for 
naturtype nr. 1140: Flodmunding. I flodmundinger sker der naturligt en 
deltadannelse med etablering af småøer. Denne deltadannelse undertrykkes 
af, at hovedstrømmen ind og ud af Randers Fjord løber ud gennem den 
gravede sejlrende. Se bilag 1. De to øer som udgør Mellem Polde udgør en 
vigtig ynglelokalitete for dværgterne, havterne og klyde. Arter som er på 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Den del af  sejlrenden 
hvor oprensningen foregår berører ikke strækningen ved Mellem Polde  

 
I udpegningen for fuglebeskyttelsesområdet indgår 5 arter af dykænder 
(hvinand, sortand, bjergand, fløjlsand og ederfugl). Dykænderne opholder 
sig i området som rastefugle i vinterhalvåret, hvor de ernærer sig af 
bundfaunaen primært muslinger og orme. 
Det vurderes, at når klapningen foregår i perioden 1. april til 1. oktober 
2008, vil optagning og klapning ikke medføre forstyrrelser af de 
pågældende arter. 
 
Området hvor der oprenses og klappes er ikke udpeget som særligt vigtigt 
område for Bilag IV arten marsvin (DMU rapport nr. 657). 
 
På baggrund af konsekvensvurderingen vurderes det, at klapningen ikke vil 
berøre øvrige arter eller naturtyper i udpegningsgrundlaget. 

 
Vurdering af sedimentet 
Sedimentet består af sand med et tørstofindhold på 70 %. Indholdet af 
tungmetaller svare til baggrundsværdierne og der er ikke spor af TBT i 
sedimentet, der sker derfor ikke en yderliggere tilførsel til klappladsen. 
Sedimentdynamikken i området viser, at materialet stammer fra 
materialevandring langs kysten fra nord. Sejlrenden virker som et 
sandfang og modvirker derved, den naturlige materialetransport til 
området syd for sejlrenden. 

 
I 2000 blev sedimentet undersøgt på klappladsen og fra sejlrenden samt 
på en referencestation. Undersøgelsen viste, at der med hensyn til 
indholdet af organisk materiale (glødetab) og sedimentets kornstørrelses 
fordeling, ikke var signifikante forskelle på materialet fra de tre 
lokaliteter. Det betyder, at det opgravede materiale er foreneligt med 
materialet på klappladsen. 
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Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
 
 

Tidligere oprensninger 
Sejlrende over Barren til Randers Fjord oprenses ca. hver fjerde år. Og 
materialet er tidligere blevet klappet på den nu ansøgte klapplads. Den 
seneste oprensning og klapning blev udført i 2008. 

 
Vurdering af sedimentet 
  Sedimentet i sejlrenden er senest undersøgt i 2012. resultaterne af 
undersøgelserne er vist i bilag 5. Sedimentet er sand med et lavt 
indhold af organisk stof med et glødetab på mindre end 1%. 
Indholdet af tungmetaller er lavt og der er ikke konstateret forekomst 
af TBT. 
 
Klappladsen 
Klappladsen K_138_01 er afgrænset af positionerne (WGS 84) 
angivet under punkt E, se desuden kortbilag 2. 

 
Søfartsstyrelsen vurdere , at vanddybden på klappladsen må ikke blive 
mindre end 4,2 meter. Pejlingen fra 2008, efter sidste klapning viser at 
mindstedybden i det nordlige hjørne var 4,2 meter. Benyttelsen af 
klappladsen skal derfor ske ved at klapningen primært udføres på den 
sydlige del af klappladsaen. 

 
Alternativer til klapning 

Randers Havn har ikke kunnet finde alternativ anvendelse af 
ningsmaterialet.  

 
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 Djurslander målet i området, hvor 
klappladsen og oprensningsområdet er beliggende, godt økologisk og 
god kemisk tilstand. 
 
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. 
 
Oprensningen og klapningen giver ikke anledning til øget tilførsel eller 
frigivelse af næringsstoffer eller miljøfarlige stoffer. Det vurderes at 
oprensning og klapning ikke vil påvirke vandområdets målsætning om 
god økologisk tilstand eller god kemisk tilstand. 

 
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 22. 
marts 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  
 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 Aarhus, så vidt muligt elektronisk på nst@nst.dk. 
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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 Aarhus senest ved 
kontortids ophør den 19. april 2013, der er dagen for klagefristens 
udløb. 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 
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.  

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. 
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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 
 
         Randers Kommune 
Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Moesgård Museum 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
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 
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BILAG 1 Oprensningsområdets/Uddybningsområdets placering  

 
Kort over sejlrenden med indtegning af opgravningsområdet 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
 

 
´Klapplads K_138_01 med afgrænsning af hjørnepositioner WGS 84 
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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 
 
 
 
 
 

 
Analysedata fra sejlrende Barren Randers Fjord 18-12-2012. 
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BILAG 6 Pejleplan 2008  
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