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Miljøstyrelsen 
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Ref. thobk 
Den 14. juli 2017 

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA Paludans Flak Vest 
og 550-HB Paludans Flak Sydvest 
 
 
Odense Havn meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA Paludans 
Flak Vest og 550-HB Paludans Flak Sydvest. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, 
nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (herefter råstofloven). 
 
Vilkår 
 
Der må kun finde indvinding sted inden for de område og på de vilkår, der fremgår af bilag 1 til 
denne tilladelse.  
 
I øvrigt skal de til enhver tid gældende generelle vilkår for råstofindvinding følges. Vilkårene 
fremgår af bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og 
kontinentalsoklen.  
 
Indvinding kan først igangsættes, når tilladelsens og bekendtgørelsens gældende vilkår er 
opfyldt. 
 
Tilladelsens varighed 
 
Tilladelsen gælder fra den 14. august 2017 og indtil den maksimale tilladte 
indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 14. august 2027.  
 
Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse meddelt i 
henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er opfyldt. 
 
Tilladte indvindingsmængder  
 
De tilladte indvindingsmængder fremgår af bilag 1. 
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Indberetning af indvindingsdata 
 
Tilladelsesindehaver skal hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen, jf. 
§ 52 i bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og 
kontinentalsoklen.  
 
Indberetningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 2 uger efter udgangen af hvert 
kvartal.  
 
Oplysning om mængde af indvundne råstoffer danner bl.a. grundlag for Miljøstyrelsens 
opgørelse af den indvundne mængde i området, og opkrævning af vederlag i henhold til 
råstoflovens § 22 a og kapitel 10 i bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer 
fra søterritoriet og kontinentalsoklen.  
 
 
Vederlag 
 
Der skal betales vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 
3. Beregningen af vederlaget er sket på baggrund af § 57 i bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 
2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen om 
beregning af vederlag i bygherreområder.  
 
Der skal årligt betales et arealvederlag på 27.085 kr. per km2 indvindingsareal. 
Indvindingsarealet er 7,5 km2. Arealvederlaget betales forud. Arealvederlagssatsen 
indeksreguleres ikke i tilladelsesperioden.  
 
Der skal endvidere årligt betales et produktionsvederlag for indvundne mængder på 2,71 kr. 
per m3. Produktionsvederlaget beregnes årligt bagud. Produktionsvederlaget indeksreguleres 
ikke i tilladelsesperioden.   
 
Opkrævningen af vederlag sker én gang årligt efter udløbet at det kvartal, hvori i tilladelsen er 
meddelt. 
 
 
Sagens grundlag  
Til grund for tilladelsen ligger ansøgning fra Odense Havn dateret 7. oktober 2016 om 
tilladelse til indvinding i efterforskningsområde 7321-00124a Nord for Fyns Hoved og 7321-
00124b Nord for Fyns Hoved. Områderne er som indvindingsområde navngivet 550-HA 
Paludans Flak Vest og 550-HB Paludans Flak Sydvest. Ansøgning var bilagt Miljøvurdering af 
23. september 2016. Derudover ligger følgende materiale til grund for tilladelsen: 
• Vurdering af, om ansøgningen er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om 
efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (VVM-
screening) modtaget i Miljøstyrelsen den 8. december 2016. 
• Marin råstofefterforskning i området nord for fyn af 7. oktober 2016. 
• Indkommende høringssvar og partshøringssvar fra ansøger. 
  
Ansøgningen, det ansøgte område og dettes geologi m.v. 
De ansøgte områder er en del af det tidligere efterforskningsområde 7321-00124a Nord for 
Fyns Hoved og 7321-00124b Nord for Fyns Hoved, hvor Odense Havn havde tilladelse til 
efterforskning i perioden fra den 18. november 2015 til den 17. november 2016. 
 
Den indsendte miljøvurdering tager afsæt i en indvinding af en mængde på op til 1 mio. m3 
sand årligt med en maksimal samlet indvinding på 2,3 mio. m3 over en 10- årig periode i de to 
områder. Mængden skal dække et behov for råstoffer til konstruktion og opfyldning i 
forbindelse med Lindø Port of Odenses kommende havneudvidelse, men også øvrige projekter 
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i relation til Odense Havns drift, hvor der kræves fyldsand. Der søges om tilladelse til at 
indvinde med slæbesugning. 
 
De to ansøgningsområder ligger ca. 3-6 km sydvest for Samsø og ca. 10-13 km nord for Fyns 
Hoved. Undersøgelsesområde 550-HA Paludans Flak Vest dækker et samlet areal på ca. 8,2 
km2, hvor af ansøgningsområdet udgør 3,5 km2, mens undersøgelsesområde 550-HB Paludans 
Flak Sydvest dækker et samlet areal på ca. 9 km2, hvor af ansøgningsområdet udgør 4 km2. 
 
I områderne er der målt vanddybder på 12-35 meter, hvor de største vanddybder findes i den 
vestlige del af område 550-HB Paludans Flak Sydvest, hvor dybden er mellem 30-35 meter og 
hvor de laveste vanddybder findes i den østlige del af område 550-HA Paludans Flak Vest , 
hvor dybden er mellem 12-18 meter i påvirkningszonen. 
 
Substratet i ansøgningsområdet er på baggrund af sidescan-mosaikken og de 
efterfølgende verifikationsdata, inddeles i fem forskellige substrattyper: substrattype 
1a, 1a*, 2, 3 og 4. Substrattype 1a* er en blanding af substrattype 1a og 1b og består af en siltet 
og sandet bund med skaller og muslinger (skalbund). Størstedelen af ansøgningsområdet er 
domineret af substrattype 1a, som udgør henholdsvis 58 % og 84 % af bunden i område  550-
HA Paludans Flak Vest og område  550-HB Paludans Flak Sydvest . I miljøvurderingen 
bemærkes at der forekommer substrattype 4 (stenrev) i den østlige del af påvirkningszonen i 
område 550-HA Paludans Flak Vest, som udgør ca. 1 % af havbunden.  
 
I miljøvurderingen bemærkes, at dybden i områderne og den generelt lav strøm medfører 
begrænset sedimentdynamik i området, hvilket bibeholder siltlaget på bunden, som er 
karakteristisk for sedimenttyperne 1a. Ifølge miljøvurderingen er der således heller ikke 
observeret bølgeribber i undersøgelsesområdet. 
 
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er N56 ”Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave”, der omfatter habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36 og som ligger ca. 
9,5 km fra begge ansøgningsområder. N107 ”Fyns Hoved Lillegrund og Lillestrand”, omfatter 
habitatområde H91 og ligger henholdsvis 12,5 km og 13,5 km fra ansøgningsområderne. 
 
De nærmeste indvindingsområder er fællesområderne 504-DA og 504-GB, som ligger i en 
afstand af henholdsvis 4 km og 5 km østsydøst for indvindingsområderne samt 
auktionsområder 550-HA som ligger i en afstand af ca. 4 km sydvest for område 550-HB 
Paludans Flak Sydvest. 
 
De nærmeste klappladser til ansøgningsområderne er klapplads K08802, som ligger ca. 5,5 km 
syd fra nærmeste ansøgningsområde og klapplads k14301, som ligger ca. 6,5 km nord for 
nærmeste ansøgningsområde. 
 
De to ansøgningsområder ligger henholdsvis 2 km og 4 km vest for Samsø og vest for Paludans 
Flak og Samsø Havmøllepark. 
 
Miljøvurdering 
Den biologiske kortlægning samt miljøvurderingen af området og miljøkonsekvensvurderingen 
af denne mængde er gennemført i overensstemmelse med bekendtgørelse om efterforskning og 
indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, bilag 3, fase II. 
 
Det bemærkes i miljøvurderingen, at der var stor forskel på naturtyperne (plante- og 
dyresamfund) i ansøgningsområderne, der omfattede både blødbundssamfund, skalbund og 
stenede naturtyper, herunder huledannende stenrev med tæt vegetation domineret af 
buskformede rødalger. Det bemærkes desuden at artsdiversiteten i naturtyperne steg fra 
naturtype 1 til 4 med lavest artsdiversitet i naturtype 1 og 2. Der forekom muslingesamfund i 
alle naturtyperne, med dominans af molboøsters på den bløde bund i naturtype 1-2 og 
blåmusling på mere fast bund i naturtype 2-3. På stenrev blev der dog i følge miljørapporten 
observeret få blåmuslinger pga. den tætte vegetation på stenene.  
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I miljørapporten bemærkes også, at naturtyperne i begge indvindingsområder domineredes af 
naturtype 1-2 som dækkede 99-100 % af begge områder. Natur- og substrattype 3 forekom i 
påvirkningszonen omkring begge områder, men langt størstedelen i den østlige del af 
påvirkningszonen omkring område 550-HA Paludans Flak Vest, hvor også natur- og 
substrattype 4 forekom. Disse områder udgjorde en meget lille del af påvirkningszonen 
svarende til 0,1 % og 4 % i henholdsvis ansøgningsområde 550-HB Paludans Flak Sydvest og 
550-HA Paludans Flak Vest . I miljøvurderingen bemærkes, at langt størstedelen af både 
bunden i indvindingsområderne og påvirkningszonerne omkring dem var artsfattige. 
 
Det vurderet i miljøvurderingen, at de vigtigste naturværdier i ansøgningsområdet, vurderet på 
baggrund af artsdiversitet og dækningsgrad af vegetation og epifauna, var de stenede områder 
i påvirkningszonen, og at alle observerede arter er almindeligt forekommende i 
Kattegatområdet og det nordlige Bælthav. 
 
Det bemærkes i miljøvurderingen at sedimentspredningen og omlejringen af sediment, der 
kan forekomme i nærområdet i relation til indvindingen, vurderes generelt at medføre en lav 
påvirkning, da det er samme substrattype, der er udbredt i ansøgningsområderne, og da denne 
udgør mere ca. 95 % af havbundsarealet (substrattype 1 og 1a*). Endelig bemærkes at den 
begrænsede sedimentdynamik medfører, at det vil tage relativt lang tid før slæbespor og 
sugehuller som følge af stiksugning vil udjævnes. Da slæbespor og sugehuller vil udgøre en lille 
del af bundarealet i ansøgningsområderne, vurderes disse at medføre en samlet set mindre 
påvirkning af havbundsforholdene. Det vurderes samlet i miljøvurderingen, at indvinding vil 
medføre en mindre påvirkning af bundsubstratet i de to ansøgningsområder og en ubetydelig 
påvirkning i sikkerhedszonerne.  
 
Orbicon har i mail til Miljøstyrelsen af 12. juli 2017 bemærket, at indvinding af råstoffer i de 
ansøgte områder sammen med drift af Samsø Havmøllepark ikke vil bidrage med kumulative 
påvirkninger for miljøet. Først og fremmest, så er havmølleparken i drift (dvs. ingen 
påvirkninger fra sedimentspild eller ramning af monopiles), hvilket reducerer de mulige 
kumulative påvirkninger til dem, som den ekstra sejlads i området måtte give. 
Sejladsintensiteten for råstofindvindingen er meget begrænset set i forhold til øvrige 
erhvervssejlads i området.  
 
Fugle 
Indvindingsaktiviteten har konkret, hvor den foregår, en negativ påvirkning på bundfaunaen 
og dermed en indirekte negativ effekt på fødegrundlaget for vandfugle på flere måder. 
Indvindingsaktiviteten kan potentielt fjerne fuglenes fødegrundlag i form af muslinger og 
anden bundfauna. Indvindingsfartøjet kan også forstyrre fuglene fysisk, og endelig kan der ske 
en påvirkning af fødegrundlaget pga. sedimentation af opslæmmet materiale på 
muslingebanker. 
 
I miljøvurderingen bemærkes, at der ved flytællinger foretaget af DCE er registreret flere 
vandfugle i og nær indvindingsområderne nord for Fyn. De hyppigste havdykænder, der blev 
observeret i nærområdet, var ederfugl og sortand. Ederfugl forekommer udbredt i nærområdet 
og i indvindingsområderne i småflokke og er den dominerende vandfugl i området. 
Sortand og fløjlsand observeres ligeledes i småflokke i nærområdet, dog ikke i 
indvindingsområderne. Det samme gælder for skarv, som også forekommer i mindre flokke, 
kystnært i området. Desuden bemærkes det i miljøvurderingen, at der desuden blev registreret 
enkelte individer af hvinænder, lommer og alk/lomvie i området omkring indvindingsområdet, 
og specielt i vinteren 2007/2008, men ikke i selve indvindingsområdet. 
 
Både ederfugl og sortand lever ifølge miljøvurderingen primært af muslinger, og skarv primært 
af fisk højere oppe i vandsøjlen. 
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Der blev ifølge miljøvurderingen observeret relativt få vandfugle i de to indvindingsområder 
mellem Samsø og Fyns Hoved, hvilket ifølge miljøvurderingen formodentligt skyldes dybden i 
områderne, der er fra ca. 12-40 m og generelt over 18 m dybde. 
 
Samtidig bemærkes det i miljøvurderingen, at de fleste af de observerede fugle er tilknyttet 
lavere dybder, der ligger mere kystnært i området og ses sjældent i ansøgningsområderne, 
hvor dybden generelt er over 18 m. 
 
Antallet af fugle synes generelt at være lavt i området, og ingen af forekomsterne 
nærmer sig 1 % kriteriet for internationalt betydende forekomster af de forskellige arter ifølge 
miljøvurderingen. 
 
Det vurderes endeligt i miljøvurderingen, at ansøgningsområdet generelt ikke er velegnet 
fødesøgningsområde for vandfugle pga. den store dybde, og det begrænsede fødeudbud. 
Ansøgningsområdet udgør desuden en meget lille del af det samlede potentielle 
fourageringsareal i farvandet, og i miljøvurderingen vurderes indvindingen derfor ikke, at ville 
medføre nogen væsentlige negativ påvirkninger af vandfugle. 
     
Havpattedyr herunder bilag IV-arter 
Marsvin er på udpegningsgrundlaget i H91 ”Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand”, og spættet 
sæl samt gråsæl indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde H52 ”Horsens Fjord, havet 
øst for og Endelave”.  I miljøvurderingen vurderes, at det må formodes, at der forekommer 
marsvin regelmæssigt i området. Det vurderes desuden, at støj fra indvindingsfartøjets skrue 
og pumpeaktivitet sedimentspild under indvindingen potentielt set vil kunne påvirke evt. 
forekommende marsvin negativt. Det bemærkes dog i miljøvurderingen, at marsvin imidlertid 
vil være i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, idet forekomsten af arten er stor i 
områder som Storebælt, hvor skibstrafikken er intensiv. Desuden vurderes det, at de vil 
reagere afvigende på skibsstøj og dermed søge væk. 
 
Miljøvurdering bemærker også, at farvandet mellem Fyns Hoved og Samsø allerede er påvirket 
af menneskelig aktivitet bl.a. i form af skibstrafik. Det vurderes derfor, at indvinding i 
ansøgningsområderne kun minimalt vil øge de forstyrrelser eller forringelser, der måtte 
forekomme for marsvin ved indvindingsaktiviteten. Mht. sedimentation i vandsøjlen vurderes 
det i miljøvurderingen, at det vil være så kortvarigt og geografisk begrænset, at eventuelt 
tilstedeværende dyr vil kunne søge føde andetsteds, så længe indvindingen står på. Herudover 
bemærkes, at marsvin fortrinsvis søger føde ved ekkolokalisering, og forstyrrelsen af marsvin 
som følge af sedimentspild i vandet er af den grund meget begrænset.  
 
Samtidig bemærkes i miljøvurderingen, at marsvinets fødegrundlag i området ligeledes ikke vil 
blive påvirket af indvindingen. Det vurderes samlet i miljøvurderingen, at indvindingen i 
ansøgningsområderne vil være uden betydning for områdets økologiske funktionalitet for 
marsvin.  
 
I forhold til sæler bemærkes det i miljøvurderingen, at potentielle påvirkninger af sæler inden 
for eller i nærheden af ansøgningsområderne generelt vil være de samme, som beskrevet for 
marsvin. Det vurderes derfor samlet set i miljøvurderingen, at den ansøgte 
indvindingsaktivitet ikke har væsentlig negativ effekt på spættet sæl og gråsæl i området. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
De nærmeste Natura 2000 områder indenfor en afstand af 10 km til indvindingsområdet er 
Natura 2000-område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”, der omfatter 
habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36, og Natura 2000-område nr. 107 ”Fyns 
Hoved Lillegrund og Lillestrand”, der omfatter habitatområde H91. Begge indvindingsområder 
ligger i en afstand af ca. 7 til 7,5 km fra de to Natura 2000-områder.  
 
Det bemærkes i miljøvurderingen, at nærmeste natur- og vildtreservat til 
ansøgningsområderne er sælreservatet ved Svanegrunden, som ligger ca. 14 km fra 
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ansøgningsområderne. Fredningerne ligger alle så langt fra ansøgningsområderne, at de i 
miljøvurderingen ikke vurderes relevante og derfor ikke er behandlet yderligere. 
 
Det bemærkes i miljøvurderingen, at internationale naturbeskyttelsesområder der er mere end 
10 km fra indvindingsområdet ikke er medtaget i vurderingen. 
 
For Habitatområde H52 bemærkes det i miljøvurderingen, at den marine del af Habitatområde 
H52 hovedsageligt udgøres af naturtyperne; lavvandede bugter og vige (1160) og rev (1170). 
Desuden indgår spættet sæl og gråsæl i udpegningsgrundlaget.  
 
For Habitatområde H91 bemærkes det i miljøvurderingen, at den marine del af Habitatområde 
H91 hovedsageligt udgøres af naturtyperne rev (1170) og Lagune (1150), samt marsvin. 
 
I miljøvurderingen bemærkes, at trusler for de marine udpegningsgrundlag for begge 
habitatområder er fiskeri med bundslæbende redskaber og garnfiskeri. 
 
Samlet vurderes det i miljøvurderingen at, at Habitatområde H52 og H91 ikke vil være 
væsentligt negativ påvirket ved den ansøgte indvinding pga. den store afstand og meget 
begrænsede sedimentspredning fra indvindingen. 
 
I miljøvurderingen bemærkes at det nærmeste og eneste relevante fuglebeskyttelsesområde at 
inddrage i miljøvurderingen er F36 Horsens Fjord og Endelave, hvis østligste grænse ligger ca. 
7-8 km vest for de to ansøgningsområder. 
 
Af arter af ynglefugle på udpegningsgrundlaget bemærkes i miljøvurderingen, at det fortrinsvis 
skarv og i mindre grad splitterne, der kan forventes at træffes i ansøgningsområderne. 
Splitterne er dog ifølge miljøvurderingen ikke registreret i DOF-basen for nærmeste 
observationsområde ”Lillegrund”. Det bemærkes desuden, at skarv er observeret i området dog 
generelt mere kystnært og ikke i ansøgningsområderne. Trækfuglene på udpegningsgrundlaget 
omfatter flere dykænder, herunder bjergand, ederfugl, fløjlsand og hvinand, som hovedsageligt 
overvintrer kystnært og fouragerer på dybder ned til 10 m. Hjejle, Lille Kobbersneppe, Klyde er 
vadefugle knyttet til de lavvandede områder og vadeflader i F36 i følge miljøvurderingen. 
 
Det bemærkes i miljøvurderingen at de potentielle miljøpåvirkninger for de fugle, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne, er det samme, som er beskrevet i 
afsnittet om ”Fugle”. 
 
I miljøvurderingen vurderes det, at de trækfugle, der indgår i udpegningsgrundlaget, vil 
hovedparten af arterne normalt kun optræde i begrænset omfang i indvindingsområdet, hvor 
vanddybden er over 18 m. Der kan dog være enkelte undtagelser, herunder skarv og ederfugl. 
Det bemærkes hertil i miljøvurderingen, at skarven primært er en fiskeæder, der fouragerer i 
vandsøjlen både ferskvand og langs kysterne, dog maksimalt ned til 10 m. Skarver, der yngler 
eller overvintrer i fuglebeskyttelsesområdet, kan derfor potentiel forekomme i 
ansøgningsområdet under fødesøgningen. I miljøvurderingen angives det, at ederfugl primært 
fouragerer på muslinger og foretrækker vanddybder under 10 m. Det vurderes på den 
beggrund i miljøvurderingen, at de to arters forekomst i ansøgningsområderne derfor er 
tvivlsom, idet områderne generelt er for dybe til deres fødesøgning, og føderessourcerne er 
desuden med stor sandsynlighed meget begrænsede. Det vurderes i miljøvurderingen, at alene 
af disse grunde er det usandsynligt, at ederfugl, skarv eller fuglebeskyttelsesområdets øvrige 
udpegningsarter anvender de to områder i nævneværdigt omfang. 
 
Derudover vurderes det i miljøvurderingen, at afstanden til fuglebeskyttelsesområde F36 er 
relativt stor, og det forhold, at ansøgningsområderne har en ret begrænset udstrækning (ca. 17 
km²) i forhold til de øvrige tilsvarende havområder i farvandet mellem Fyn og Samsø betyder 
desuden, at eventuelle påvirkninger af skarver og ederfugl vurderes som værende ubetydelige. 
 



    

7 

Det bemærkes i miljøvurderingen, at fourageringsmulighederne for eventuelt tilstedeværende 
splitterner i området eventuelt kan blive kortvarigt påvirkede som følge af opslæmmet 
sediment, men at denne art kan søge føde i andre og vigtigere farvande, mens indvindingen 
står på. 
 
Miljøvurderingen vurderer samlet, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning på 
fuglebeskyttelsesområdets (F36) udpegningsarter som følge af en indvinding i de to 
ansøgningsområder. 
 
Fisk og fiskeri 
I miljøvurderingen bemærkes, at der blev observeret meget få fisk i undersøgelsesområdet i 
forbindelse med fotopedo-verifikationerne og fortrinsvis i tilknytning til naturtype 3 og 4, som 
generelt kun findes i påvirkningszonen omkring de to indvindingsområder. De observerede 
arter omfattede havkarusse, tangspræl og torsk. Der blev ikke observeret fisk på de 
dominerende substrattyper 1a og 1a*. 
 
Det bemærkes også i miljøvurderingen, at en gennemgang af eksisterende viden omkring gyde- 
og opvækstområder i det sydvestlige Kattegat indikerer, at området ikke er et vigtigt gyde- og 
opvækstområde for fiskearterne i området. 
 
I forhold til, om råstofindvindingen vil have en væsentlig negativ indflydelse på 
områdets fiskefauna, bemærkes det i miljøvurderingen, at der ikke ved nærværende projekt er 
lavet konkrete undersøgelser, der afklarer dette spørgsmål. Det bemærkes i miljøvurderingen, 
at der i forbindelse med en lang række af de store infrastrukturprojekter som broforbindelser, 
havneudvidelser, sejlrendeoprensninger/uddybninger og havmølleprojekter er gennemført 
VVM-redegørelser, hvor det vurderes, at sedimentspredning mm. i forbindelse med disse 
projekter, ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på fiskebestande. Fiskefaunaen i 
området vurderes således ikke at blive påvirket af indvinding i de to ansøgningsområder. 
 
Ifølge miljøvurderingen har NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) oplyst, 
at der udøves et meget begrænset erhvervsfiskeri i området. Det bemærkes også, at det 
endvidere ikke er tilladt at udøve fiskeri efter blåmuslinger i området. 
 
Miljøvurderingen bemærker også, at fiskeri med bundslæbende redskaber generelt 
forekommer syd for ansøgningsområderne og garnfiskeri mere kystnært og  
særligt på kanterne af Paludans Flak øst for ansøgningsområderne. 
 
I miljøvurderingen viser sidescan fotos fra substrattype 1a enkelte mulige trawlspor i 
blødbunden i ansøgningsområderne. Det vurderes derfor i miljøvurderingen, at der kan 
forekomme et meget begrænset fiskeri med bundslæbende redskaber i ansøgningsområderne. 
 
Det bemærkes i miljøvurderingen, at Orbicon har fået oplyst af Danmarks Fiskeriforening, at 
Danmarks Fiskeriforening som udgangspunkt er imod råstofindvinding i de områder, hvor det 
påvirker deres fiskeri og de arter, der efterstræbes. Danmarks Fiskeriforening finder særligt 
stiksugning problematisk for fiskeriet, idet det er deres opfattelse, at bundforholdene ændres 
kraftigt og ofte medfører, at området ikke længere kan anvendes til fiskeri med slæbende 
redskaber. Det bemærkes hertil i miljøvurderingen, at råstofindvinding og erhvervsfiskeri har 
foregået i nærområdet i en årrække. Det kan dog ikke udelukkes, at der er konfliktende 
interesser, hvis der er arealmæssige sammenfald mellem de to ansøgningsområder, og de 
områder fiskerne ønsker at fiske i. Dette er der dog ikke noget, der indikerer ifølge 
miljøvurderingen, idet den tilgængelige information viser, at fiskeriet i ansøgningsområdet er 
meget begrænset. 
 
Endelig bemærkes det i miljøvurderingen, at det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvilke 
metoder (stik-/slæbesugning) der vil blive anvendt ved den potentielt kommende indvinding. 
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Ifølge miljøvurderingen vil stiksugning medføre sugehuller, men disse vil være begrænset til 
mindre arealer i indvindingsområdet. Det forventes dog, at de vil forblive i havbunden i en 
længere årrække pga. lav dynamik i området. Sugehuller kan blive flere meter dybe, hvorimod 
slæbesugespor maksimalt bliver 0,5 m dybe. Da det er en mindre del af ansøgningsområderne, 
der potentielt vil blive uegnede til fiskeri pga. sugehuller, og da fiskeri med bundslæbende 
redskaber i området generelt er meget begrænset, vurderes påvirkningen på fiskeriet pga. 
indvinding i de to ansøgningsområder at være af mindre negativ grad. 
 
Kumulative effekter 
De to ansøgningsområder ligger inden for ca. 10 km afstand til to klappladser (K_143_01 og 
K:088_02) samt tre fællesområder (504-GB, 504-DA og 550-EB) og et auktionsområde (550-
HA). Fællesområdet 504-DA ”Nord for Fyns Hoved” ligger tættest på ansøgningsområderne - 
inden for ca. 4 km afstand 
 
Ifølge miljøvurderingen viser erfaringer fra en lang række infrastrukturprojekter, at 
spildmaterialet (sedimentspredning) kun spredes over et relativt begrænset nærområde, og at 
sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke overstiger 2-15 mg/l få hundrede meter fra 
kilden. På grund af afstanden (≥ 4 km) til de omkring liggende klappladser, fællesområder og 
auktionsområdet, og den lille sandsynlighed for tidsmæssigt overlap mellem indvindings- og 
klapaktiviteter i området, vurderes det i miljøvurderingen, at kumulative effekter af 
sedimentspredning mellem disse aktiviteter vil være ubetydelig. 
 
Desuden påpeges det i miljøvurderingen, at miljøundersøgelser af indvindingsområderne 
Disken i 2014, og Tvillingerne i 2016 viser at omfattende bundfaunaundersøgelser, at den 
potentielle påvirkning af sedimentspredning ikke kan spores i sikkerhedszonen. Det vurderes 
derfor i miljøvurderingen, at nærværende ansøgning om indvinding i de to 
indvindingsområder ikke alene eller i kumulation med de nærliggende klappladser, 
fællesområder og auktionsområdet vil have en væsentlig negativ påvirkning på områdets flora 
og fauna. 
 
 
Høringssvar m.v. 
 
Ansøgning og miljøvurdering (inkl. VVM-screening) har været i høring i perioden 8. december 
2016 til 7. januar 2017.  
 
Der er i forbindelse med høringen modtaget følgende høringssvar: 
 
Energistyrelsen har ingen bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i 
de to områder. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) bemærker, at mindre fartøjer anvender de foreslåede 
områder i deres daglige fiskeri og vil blive kraftig påvirket i perioder af året, hvis der tillades 
råstofindvinding i områderne. I nærområdet findes der flere andre råstofområder og 
Danmarks Fiskeriforening PO undres over, hvorfor disse områder ikke kan anvendes i stedet. 
DFPO bemærker at det er fuldstændigt uacceptabelt at give tilladelse til stiksugning i 
områderne da denne form for indvinding er direkte ødelæggende for havbunden og mulighed 
for at drive et fiskeri efterfølgende. Der bør i tilladelserne fokuseres på, hvordan råstofferne 
indvindes samt, hvordan området vil se ud efter endt råstofindvinding. Det skal tilstræbes, at 
områderne efterlades i en sådan stand, at f.eks. fiskeri i områderne ikke bliver umuliggjort ved 
forekomsten af større sugespor i området, der potentielt vil kunne tage årtier for naturen at 
jævne ud. Ved råstofindvinding er det afgørende at der sikres en dialog mellem 
råstofindvindere og fiskere, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt, så der 
tages hensyn til flest mulige interesser i de udlagte områder. Endelig bemærker DFPO at 
fiskerne er uforstående overfor at nye områder inddrages til råstofindvinding og vil gerne bede 
myndighederne om at dokumentere omfanget af disse aktiviteter i nærområdet og hvorfor 
allerede åbne råstofområder ikke kan anvendes. 
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Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) bemærker til høringen, at de med stor bekymring 
ser på den omfattede råstofindvinding der sker i vores farvande. FSK er ikke principielt imod 
råstofindvinding, men mener, at den måde råstofindvindingen foregår på i dag, er 
uhensigtsmæssig, og tager ikke hensyn til fisk og fiskeri. FSK bemærker desuden, at 
råstofindvinding ikke skal finde sted på fiskepladser eller i opvækst- og gydeområder for fisk. 
De mener heller ikke at indvinding bør foregår ved stiksugning, og at der ikke bør gives 
tilladelse til råstofindvinding, hvis der ikke laves en analyse og undersøgelse af de kumulative 
effekter af sandsugning, hvor den negative påvirkning af andre områder også tages i 
betragtning i miljøvurderingerne. FSK bemærker at ingen af ovenstående er opfyldt i den 
planlagte sugning i to delområder beliggende nord for Fynshoved. Derfor mener FSK ikke, at 
der bør gives tilladelse. FSK bemærker, at der fiskes med garn i området. Både efter hummer – 
hvor der for nyligt er investeret i nye garn – samt andre fisk. Fiskere i området har mistet garn 
til sandsugerne i de øvrige indvindingsområder. Desuden kan fiskerne oplyse, at pighvar gyder 
i området. Garnfiskeriet fra mindre både under 12 meter nævnes ikke i Miljøvurderingen, og 
der er ikke taget kontakt til lokale fiskeriforeninger for at afdække fiskeriet i området. Der er 
udelukkende taget kontakt til Danmarks Fiskeriforening, der kun har henvist til VMS. Hvis der 
gives en tilladelse til indvinding i området, regner de berørte fiskere med, at der indgåes 
forhandlinger om erstatning. 
FSK bemærker at det fremgår af materialet at indvindingen kan ske ved stiksugning. FSK 
modsætter sig stiksugning, idet området er relativt dybt og karakteriseret ved lav strøm, og 
hullerne derfor må forventes at være tilstedet i mange år. FSK påpeger at det i 
miljøvurderingen fremgår, at sugehuller kan påvirke trawlfiskeri negativt, men da der ikke 
foregår meget trawlfiskeri i området vurderes det til ikke at være et problem. FSK bemærker 
hertil at miljørapporten ser væk fra at også garnfiskeriet påvirkes negativt af de dårlige 
iltforhold og tabte fiskepladser som sugehullerne efterlader. 
 
I høringssvaret bemærker FSK også, at der er en lang række indvindingsområder nord for Fyn, 
og at Miljøvurderingen ikke undersøger kumulative negative effekter ved endnu et 
indvindingsområde. De bemærker hertil at isoleret set kan et mindre område, der påvirkes 
negativt måske syntes som ubetydeligt, men det er vigtigt at se på den samlede negative 
påvirkning for råstofindvinding i hele området.  
 
FSK bemærker også i deres høringssvar, at der ikke tidligere har været indvundet i området. 
De bemærker hertil, at dette karambolerer med ”god miljøtilstand” for påvirkningen af 
havbundens integritet jvf. Havstrategidirektivet, hvor miljømålet for den negative påvirkning 
af havbunden er at ”den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er 
stabil eller faldende”. En af indikatorerne er: ”Størrelse af havbundsareal påvirket af 
råstofindvinding”. FSK bemærker at før der kan gives tilladelse til indvinding bør SVANA få 
svar på hvordan et nyt indvindingsområde harmonere med havstrategidirektivets 
bestemmelser. 
 
I høringssvaret fra FSK bemærkes, at substrattype 1a dækker 52 % (A) og 90 % (B) af de to 
ansøgningsområder. Substrattype 1a er ifølge miljøvurderingen karakteriseret ved mange 
konksneglespor. Netop konksneglefiskeri er et fiskeri som kystfiskere kan få en alternativ 
indtægt på når torskekvoterne i fx. Den vestlige Østersø svigter. En potentiel ødelæggelse af 
området kan derfor negativt påvirke en fremtidig indtjeningsmulighed for kystfiskerne. 
 
FSK bemærker desuden, at ifølge VVM dækkes 42 % af ansøgningsområde 550-HA Paludans 
Flak Vest af substrattype 1a*, som består af en siltet og sandet bund med høje dækningsgrader 
af skalfragmenter og muslinger på bunden (skalbund) domineret af blåmusling og molboøsters 
med en samlet dækningsgrad på ca. 4-70%. Muslinger er fiskemad, og man kan også se at 
netop dette substrat overlapper med de to banker, der er identificeret i område 550-HA 
Paludans Flak Vest (fig. 4-1) Ved indvinding af råstoffer vil bankerne fjernes i område 550-HA 
Paludans Flak Vest samtidig med at fødegrundlaget for fisk forsvinder. 
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I høringssvaret bemærker FSK at en lille del af ansøgningsområde 550-HA Paludans Flak Vest 
(0,2 %) dækkes af substrattype 3. Substrattype 3 er den mest truede bundtype både i og uden 
for Natura 2000 områder. Og vigtige områder for fisk. Der bør derfor ikke udvindes grus på 
denne substrattype eller i en bred bufferzone udenom. 
 
Endelig bemærker FSK, at Orbicon mangler at opliste en negativ påvirkning, og det er ændrede 
vanddybder. På fiskebanker – som der findes i område 550-HA Paludans Flak Vest – påvirker 
det fiskeriet i høj grad at vanddybden ændres. Det viser erfaringer fra fx. Disken i Øresund.  
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FMN) henstiller i deres høringssvar, at der i tilladelsen 
skal medtages oplysning om, at hvis der konstateres rester af ammunition eller genstande, der 
kan være farlige (UXO) i forbindelse med arbejde på/i havbunden, så skal arbejdet midlertidigt 
indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter Aarhus, jf. § 14 i bekendtgørelse 
1351 af 29, november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter 
mv. i danske farvande. Derudover anmoder FMN at den endelige tilladelse sendes til 
Forsvarets Operationscenter Aarhus tillige med kontaktoplysninger til det skib, der skal udføre 
arbejdet. Eventuelle opdateringer skal sendes direkte til Forsvarets Operationscenter af 
tilladelsesindehaveren. 
 
Kerteminde kommune har ingen bemærkninger til ansøgningen om tilladelse til 
indvinding af råstoffer i to delområder beliggende nord for Fynshoved. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen bemærkede i deres høringssvar på vegne af Moesgaard museum, at 
museet ikke var enige i konklusionerne fra miljøundersøgelsen. På baggrund af denne 
uenighed blev der den 18. januar 2017 afholdt et møde mellem Moesgaard, ansøger og 
Orbicon, hvor bla. efterforskningsresultaterne blev gennemgået samt en diskussion af de 
potentielle kulturhistoriske værdier i området. Moesgård Museum har meddelt Miljøstyrelsen, 
at de ikke har nogen forbehold i relation til den kommende indvindingstilladelse, under 
forudsætning af at der stilles følgende vilkår i tilladelsen: 
-At der minimum efterlades 1 meter af sandressourcen efter endt indvinding. Herved sikres, at 
eventuelle kulturhistoriske værdier forbliver uberørte, da de kulturbærende lag fortsat vil være 
beskyttet af sand 
-At der efter endt indvinding gennemføres en kortlægning (minimum shallow seismik med 
f.eks. pinger) der dokumenterer, at der som minimum er efterladt 1 meter af sandressourcen 
efter endt indvinding 
-At der i den kommende tilladelse stilles vilkår om at indvindingen gennemføres ved 
slæbesugning. 
 
NaturErhvervstyrelsen, afd. Kolding bemærker, at der ikke ses stor fiskeriaktivitet i området, 
dog drives der fiskeri efter sild og brisling i månederne september til marts. Dette fiskeri er de 
seneste år foretaget af 2 til 4 fartøjer. Desuden kan nævnes et mindre garnfiskeri i området 
efter fladfisk Fiskeriinteresserne antages dog ikke, at blive væsentligt berørt af den ansøgte 
indvinding. Sluttelig bemærkes i høringssvaret, at ansøgningen har været videresendt til 
Bælternes Fiskeriforening, herfra er der ikke modtaget kommentarer til ansøgningen 
 
WWF bemærker, at enhver råstofindvinding til havs alene skal kunne udføres med 
slæbesugning. WWF bemærker at der er utallige eksempler fra den danske havbund på 
stiksugehuller, der med tiden udvikler sig til iltfri lommer, med eller uden afgivelse af metan 
og/eller svovlbrinte, enten fordi vandet nede i hullerne aldrig skiftes ud, og/eller fordi de 
fyldes op af organisk materiale, der forårsager iltsvind. Derfor kun slæbesugning.  
 
WWF bemærker desuden, at af den fremlagte miljøvurdering fremgår det, at bunden i 
ansøgningsområde  550-HA Paludans Flak Vest består af 52 % af substrattype 1a og 90 % af 
bunden i ansøgningsområde 550-HB Paludans Flak Sydvest, dvs. at bunden langt overvejende 
er en siltet blød bund. Under indvindingsprocessen må det forventes at alt siltet føres tilbage 
til havet igen, hvilket udgør en potentiel risiko for spredning af finkornet materiale ind på det 
østligt liggende stenrevs- og stenbundsområde i sikkerhedszonen. Dette forhold er ikke nævnt i 
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miljøvurderingen. WWF bemærker at tilladelsen til råstofindvinding skal indeholde et krav om 
at stoppe indvindingen i område 550-HA Paludans Flak Vest i tilfælde af østgående strøm. 
 
Endelig bemærker WWF, at det i miljørapporten angives, at opgørelsen af fiskeriaktivitet ikke 
er komplet, da VMS -dækningen alene gælder både på over 12 m (fra 2012). WWF bemærker at 
det anføres, at ”det vides ikke hvor mange mindre fartøjer under 12 m der anvender området”. 
Det finder WWF er grundlæggende utilfredsstillende, idet det bør være basisviden for 
konsulenten at det danske kystfiskeri for en stor del af fiskernes vedkommende drives med 
både under 12 m. Mange af disse fiskere er organiseret i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 
(FSK), hvorfor en henvendelse hertil eller til Bælternes Fiskeriforening (under Danmarks 
Fiskeriforening) med henblik på at indsamle lokalviden om mindre fartøjers (<12m) 
fiskeriaktivitet vil være en logisk og helt nødvendig sag. I høringssvaret bemærker WWF at det 
nævnes at konksnegle forekom i relativt stort antal på bunden. Dette er en væsentlig oplysning 
i forbindelse med inddragelsen af fiskeriet i vurderingen, idet netop konksnegle indgår som en 
ny og ikke-kvoteret art i den aktuelle fiskeripolitik. Mange fiskere i Bælthavet og vestlige 
Østersø er blevet stærkt begrænsede i deres fiskeri efter torsk og har derfor måttet søge andre 
fiskeriformer. WWF bemærker at Konkfiskeriet i Kattegat er et af disse nye fiskerier som flere 
mindre danske kuttere har fået tilladelse til. Endelige bemærker WWF, at interessen for og det 
potentielle omfang af dette fiskeri er ikke nævnt i rapporten, hvilket undervurderer 
afvejningen af fiskeriets interesser i området. 
 
 
Partshøring 
 
Høringssvarene blev sendt i partshøring den 12. januar 2017, og Orbicon indsendte 
partshøringssvar på vegne af Odense Havn den 31. januar 2017. 
 
Odense Havn har ingen kommentarer til høringssvarene fra Energistyrelsen og Kerteminde 
Kommune. 
 
Til høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har Odense Havn ikke nogen 
bemærkninger, andet end at det er taget til efterretning – og en kommende operatør i 
områderne vil blive informeret indvindingen. Foruden ovenstående skal Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse anmode om, at den myndighed, der udsteder tilladelsen, sender den 
endelige tilladelse til Forsvarets Operationscenter Aarhus tillige med kontaktoplysninger til det 
skib, der skal udføre arbejdet. Eventuelle opdateringer skal sendes direkte til Forsvarets 
Operationscenter af tilladelsesindehaveren. 
 
Til høringssvar fra NaturErhvervstyrelsen, afd. Kolding bemærker Odense Havn, at der fortsat 
vil kunne drives fiskeri i de to områder under indvindingen – og at indvindingen vil komme til 
at foregå ved slæbesugning, hvorfor evt. fiskeri med slæbende redskaber fortsat vil kunne 
foregå under og efter endt indvinding  
 
På baggrund af høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Moesgård Museum valgte 
Odense Havn at holde et møde med Moesgård Museum, med henblik på at gennemgå 
resultaterne fra efterforskningen og diskutere potentielle risici ved indvindingen. 
I partshøringssvaret fra Odense Havn bemærkes, at Moesgård Museum ikke har nogen 
forbehold i relation til den kommende indvindingstilladelse, under forudsætning af at der 
stilles de ovennævnte vilkår.  
I partshøringssvaret bemærkes endelig, at under mødet blev det aftalt, at Odense Havn skulle 
anmode Moesgård Museum om at gennemgå sidescansonar og det tilsendte tolkede geofysiske 
materiale data i relation til potentielt forekommende kulturhistoriske værdier i 
ansøgningsområderne (vrag, kanoner mm), samt for at udpege eventuelle ”hot spots” for 
stenalderbopladser, hvor der skal arbejdes med ekstra agtpågivenhed. I den sammenhæng 
udarbejder Moesgård Museum et budget for denne gennemgang, som skal godkendes i Slots- 
og Kulturstyrelsen og efterfølgende af Odense Havn. Det er Moesgaard Museums holdning, at 
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denne gennemgang ikke har opsættende virkning i relation til Miljøstyrelsens proces med 
udarbejdelse af en indvindingstilladelse. 
 
I forhold til høringssvar fra WWF bemærker Odense Havn, at indvindingen vil blive 
gennemført ved slæbesugning, hvorfor deres bekymring vedr. stiksugning imødekommes. 
 
I relation til bemærkning fra WWF omkring risiko for spredning af finkornet materiale ind på 
det østligt liggende stenrevs- og stenbundsområde i sikkerhedszonen bemærker Odense Havn, 
at det er korrekt, at der i dele af de ansøgte områder findes gytjeaflejringer oven på det 
sandede substrat. Det skal dog pointeres, at indvindingen primært vil finde sted i de områder 
med størst mægtigheder – (bl.a. på grund af potentielt kulturbærende lag, der ikke må 
forstyrres). I de områder er det overliggende gytjelag tyndt – hvorfor spredning af finere 
sedimenter vil være begrænset. Desuden har sedimentspredningsmodelleringer fra en lang 
række infrastrukturprojekter vist, at mængden af suspenderet stof ofte ikke overstiger 2 mg/l 
få hundrede meter fra kilden. Ligeledes har en lang række studier vist, at der skal endog 
ganske store mængder suspenderet stof til, før flora- og faunasamfund påvirkes.   
Odense Havn bemærker desuden i deres partshøringssvar at Orbicon fra de mange 
miljøundersøgelser de har været involveret i – f.eks. en af de seneste fra ”Tvillingerne”, hvor 
der har været indvundet grus (med langt større sedimentspredning til følge i forhold til 
fyldsand), på dybder og sedimentforhold der er meget lig det de finder i de to ansøgte områder. 
Her finder de, at det nærliggende stenrev er fuldstændig upåvirket af den indvinding der har 
pågået. Man er i den situation at vi har to undersøgelser af samme stenrev med en årrække 
imellem – og seneste undersøgelse viste faktisk en øget dækningsgrad og øget artsdiversitet af 
flerårige makroalger – trods indvinding. Odense Havn mener derfor at konklusionerne i 
miljøredegørelsen er korrekte. 
 
Odense Havn bemærker, at det er korrekt, at de ikke har rettet henvendelse til FSK, men 
NAER har rettet henvendelse til Bælternes Fiskeriforening og Odense Havn har rettet 
henvendelse til Danmarks Fiskeriforening, som har rettet henvendelse til lokale havne hvorfra 
potentielt fiskeri kan foregå. Desuden bemærker Odense Havn i deres partshøringssvar, at 
Danmarks Fiskeriforening i relation til potentielle fiskeriinteresser har bedt dem om at 
henvende sig til dem, fremfor direkte til havne eller andre, da de repræsenterer op mod 99 % af 
al den fisk der landes. I partshøringssvaret bemærker Odense Havn desuden, at i følge NAER 
og Danmarks Fiskeriforening er det meget begrænset hvad der drives af fiskeri i området – og i 
den sammenhæng skal det nævnes, at der fortsat vil kunne drives fiskeri i de to områder under 
indvindingen – og at indvindingen vil komme til at foregå ved slæbesugning, hvorfor evt. 
fiskeri med slæbende redskaber fortsat vil kunne foregå under og efter endt indvinding. 
Odense Havn bemærker desuden, at et eventuelt fiskeri efter konk (med slæbende redskaber) 
vil kunne foregå uden problemer, samtidig med en kommende indvinding. I den sammenhæng 
synes det dog lidt paradoksalt at medlemmer fra FSK vil til at fiske konk – forventeligt med 
slæbende redskaber – som jo netop ikke er specielt bæredygtigt i forhold til bundfauna og som 
påvirker arealer der langt overstiger de råstofpåvirkede arealer. 
Odense Havn bemærker også, at eventuelle øvrige fiskeriinteresser (ud over dem der er 
repræsenteret i Danmarks Fiskeriforening – 99 % af al fisketonage) jo netop bliver belyst ved 
høringsprocessen. Desuden har FSK tilsyneladende fået nyttig viden om konk i området, på 
baggrund af råstofefterforskningen og den tilhørende miljøredegørelse. 
 
Odense Havn bemærker endelige til høringssvaret fra WWF, at den kommende indvinding vil 
kunne sameksistere med fiskeriet, da fiskeriet dels er ret begrænset og at indvindingen ikke 
forhindre fiskeri i området – hverken på kort eller lang sigt, og heller ikke i relation til at 
kunne benytte slæbende redskaber. 
 
Til høringssvaret fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) bemærker Odense Havn, at 
det er vurderingen fra NAER og Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriet i området kun er meget 
begrænset – og at råstofindvindingen ikke vil forhindre et samtidigt fiskeri. Desuden 
bemærkes det, at det vel ikke er hensigtsmæssigt at drive fiskeri i et gyde og opvækstområde!? 
Alt andet lige har fiskeri trods alt en langt større effekt på fiskebestande end råstofindvinding 
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bemærkes det fra Odense Havn. Odense Havn bemærker desuden, at det ikke kan afvises at 
fiskere har mistet grejer ifm. råstofindvinding, men indvindingsfartøjerne har bestemt ikke 
nogen interesse i at få garn eller andet i skrue eller pumpesystemet. Om der er jomfruhummer 
i selve indvindingsområdet skal ikke kunne afvises, men ved de omfattende visuelle 
verifikationer, er der ikke observeret hummerhuler. Desuden er erfaringen fra en lang række 
kortlægninger, at hummer foretrækker blødere sedimenter med silt – hvilket ikke er 
sammenfaldende med de områder med sand hvor man ønsker at indvinde. I relation til 
pighvar, bemærker Odense Havn at det vel ikke er specielt skånsomt at fiske efter gydemodne 
pighvar!? De bemærker også, at det ikke er korrekt, at der ikke har været rettet henvendelse til 
lokale fiskeriforeninger – det er sket, dels via NAER og dels via Danmarks Fiskeriforening som 
har oplyst at de har haft kontakt til lokale havne og fiskeriforeninger. 
I forhold til erstatning bemærkes det at det er vurderingen at fiskeriet kan foregå sideløbende 
med indvindingen, at indvindingen ikke ændre området permanent og at de indvindings-
berørte områder er ganske små i forhold til de omfattende områder fiskeriet udnytter. 
 
Til høringssvaret fra FSK bemærker Odense Havn også, at der er udarbejdet en ganske 
omfattende vurdering af de potentielt kumulative effekter i miljøredegørelsen. I den 
sammenhæng skal det nævnes at der ikke forventes kumulative effekter. Desuden vil 
effekterne ikke være permanente og dermed ikke i konflikt med Havstrategidirektivet. 
Yderligere er de berørte arealer ganske små – samlet set ca. 2 km². 
 
Til FSKs yderligere kommentarer bemærker Odense Havn, at råstofindvinding med 
slæbesugning ikke forhindrer fiskeri efter konk. Dels spules bunden foran sugefoden, således 
af epifaune spules væk – idet man ved indvinding ikke ønsker at få fauna med i lasten, og 
dernæst ødelægges området ikke. Desuden kunne det bemærkes, at fiskeri efter konk med 
slæbende redskaber i store områder ikke synes at være specielt bæredygtigt, hverken for konk, 
for den øvrige bundfauna eller i relation til Havstrategidirektivet  
 
Odense havn bemærker også, at der naturligvis vil være en nu og her påvirkning på infaunaen i 
de dele af råstofområderne der direkte berøres af sugefoden. Men dels vil det være mindre dele 
af områderne der direkte berøres og dels vil indvindingen på ingen måde påvirke områderne 
irreversibelt. Erfaringer viser, at bundfaunaen genindvandre hurtigt til de direkte berørte 
områder og at bundfaunaen er ret uberørt i de områder der ikke direkte er suget i. 
 
Til FSKs bemærkning om, at der ikke bør udvindes grus på substrattype 3 bemærker Odense 
Havn, at alle områder med potentielt sårbare naturtyper som substrattype 4 og i tilknytning til 
denne – substrattype 3, er undgået ved udpegning af selve ansøgningsområderne. At der 
forekommer 0,2 % substrat-type 3 i selve ansøgningsområde 550-HA Paludans Flak Vest – 
synes helt ubetydeligt.  
 
I forhold til høringssvaret fra FSK hvor det bemærkes at Orbicon mangler at opliste den 
ændrede vanddybde som en negativ påvirkning bemærker Odense Havn, at der på baggrund af 
høringssvar fra Moesgård Museum er foretaget beregninger for hvor store arealer og til hvor 
stor dybde under havbundens nuværende overflade, der vil blive indvundet ved den maksimale 
ansøgningsmængde – i alt maksimalt 1,5 m, hvilket ikke vil ændre forholdene i området, 
hverken i relation til springlag, strømforhold eller iltforhold. Odense Havn bemærker hertil, at 
de ændrede vanddybder, der skulle have fundet sted på Disken er helt fejlfortolket – og et 
postulat der opstod under den ophedede debat. I følgende beregning af effekten af 
råstofindvinding (indberetninger og historiske data) igennem 45 år på Disken ses, at der 
samlet er fjernet ca. 65 cm. 
 
Til høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening (DFPO) bemærker Odense Havn, at det er 
vurderingen fra NAER og det oprindelige svar fra Danmarks Fiskeriforening, at fiskeriet i 
området kun er meget begrænset, hvorfor konflikten synes begrænset. Desuden forhindrer 
indvindingen ikke samtidig fiskeri i området. Til DFPO bemærkning om at der findes 
ressourcer i nærområderne som Odense Havn kan benytte, bemærker Odense Havn, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at større mængder fyldsand tages fra Fællesområderne – og dermed 
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tømmer disse. I relation til at give tilladelse til stiksugning, er Odense Havn indforstået med at 
indvindingen kommer til at foregå ved slæbesugning – således vil området fortsat kunne fiskes 
i med slæbende redskaber, såvel under indvindingen som efter endt indvinding. 
 
 
Afgørelse vedrørende VVM-pligt 
Ifølge § 70, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og 
indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen finder reglerne om afgrænsning af 
obligatorisk VVM-pligt i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig 
vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) fortsat anvendelse på denne ansøgning, da 
den er indgivet på baggrund af efterforskning foretaget i henhold til efterforskningstilladelse 
meddelt før den 1. december 2015 og inden for efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode.   
 
Ansøgningen er ikke omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. 
december 2011, da der ikke søges om tillladelse i internationale naturbeskyttelsesområder eller 
om tilladelse til indvinding af mere end 1 mio. m3 pr. år eller 5 mio. m3 i alt   
 
Ansøger har derfor indsendt en vurdering, udarbejdet af Orbicon A/S, af, om ansøgningen på 
baggrund af en konkret vurdering er omfattet af VVM-pligt (VVM-screening). 
 
Orbicon A/S vurderer i VVM-screeningen, at råstofindvindingen ikke må antages at få 
væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en VVM-procedure 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af screeningen, miljøvurderingen og øvrige oplysninger i sagen 
vurderet, hvorvidt  den ansøgte indvinding efter § 21, jf. bilag 6, i lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er omfattet af krav om miljøvurdering 
og VVM-tilladelse. 
 
Projektets karakteristika 
Orbicon A/S bemærker i VVM-screeningen, at Fase 1A kortlægningen bekræftede, at der i 
området findes større sammenhængende ressourceforekomster med marint sand i de 
mængder, som bygherre ønsker. Orbicon bemærker i VVM-screeningen, at det ikke er afklaret, 
hvilke indvindingsfartøjer der kommer til at operere i områderne. Indvindingen vil 
udelukkende foregå ved slæbesugning. Orbicon A/S vurderer i VVM-screeningen, at de direkte 
fysiske effekter på havbunden ikke vil strække sig uden for områdets afgrænsning, og 
sedimentspredningen i forbindelse med indvindingen vil være begrænset til selve 
indvindingsområdet og den omkringliggende påvirkningszone. Det vurderes også i VVM-
screeningen, at der ikke produceres affald og frigøres eller produceres forurenende stoffer ved 
indvindingen, da der indvindes i naturlige råstofforekomster, og emissioner fra fartøjernes 
motorer vil være uden særlig betydning på grund af indvindingens begrænsede omfang, og i 
forhold til anden skibstrafik. Det bemærkes i VVM-screeningen, at alle fartøjer er udstyret med 
AIS, og at der ikke vil være særlig risiko for ulykker forbundet med indvindingsaktiviteten. 
 
Projektets placering 
De to indvindingsområder ligger henholdsvis ca. 3 km og 6 km sydvest for Samsø og ca. 2 til 
2,5 km vest for Paludans Flak og Samsø Havmøllepark. Indvindingsområde 550-HA Paludans 
Flak Vest dækker et areal på ca. 3,5 km2 og indvindingsområde 550-HB Paludans Flak Sydvest 
dækker et areal på ca. 4 km2. De to indvindingsområder ligger indenfor ca. 10 km afstand til to 
klappladser, tre 
fællesområder og et auktionsområde. Ca. tre km øst for indvindingsområde 550-HB Paludans 
Flak Sydvest ligger Samsø Havmøllepark. Fællesområdet 504-DA Nord for Fyns Hoved ligger 
tættest på begge indvindingsområder og indenfor ca. 4 km afstand. Der findes ingen 
nærliggende havbrug eller indpumpningsanlæg. I afsnittet ”Sagens grundlag” er redegjort for 
placering af nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder i forhold til 
indvindingsområdet, nærhed til andre indvindingsområder m.v. 
 
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
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Den direkte miljøpåvirkning beskrives i VVM-screeningen til dels at bestå af en afgravning af 
råstofressourcen i det ansøgte område, og dels af en spredning af suspenderet sediment. 
Den umiddelbare zone omkring indvindingsfartøjet vil blive negativt påvirket, og en lokal 
påvirkning på specielt faunaforholdene må ifølge VVM-screeningen påregnes. Dels ved 
pumpeaktiviteten og dels ved det frasorterede materiale, der returneres til havbunden. De 
påvirkede arter er dog almindeligt forekommende i indre danske farvande ifølge VVM-
screeningen, og indvindingen vil derfor ikke have nogen effekt på populationerne, hverken på 
lokal eller regional skala. Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsaktiviteten har en negativ 
påvirkning på bundfaunaen konkret hvor den foregår, men er enig i, at de direkte fysiske 
effekter på havbunden ikke har en væsentligt negativ effekt på bundfaunaen uden for 
indvindingsområdet. Miljøstyrelsen er også enig i, at de påvirkede arter er almindeligt 
forekommende i indre danske farvande, og at indvindingen derfor ikke vil have nogen 
væsentlig negativ effekt på populationerne af bundfauna, hverken på lokal eller regional skala. 
 
VVM-screeningen bemærker, at sedimentspredning er meget begrænset og med afsæt i de 
konkrete sedimenttyper i det ansøgte område, meget begrænset sedimentdynamik i 
ansøgningsområderne pga. stor dybde og lav strøm, forventes ingen påvirkning uden for 
påvirkningszonen. Dette underbygges af erfaringer fra en lang række infrastrukturprojekter og 
råstofsager, der viser, at spildmaterialet kun spredes over et relativt begrænset nærområde. 
 
VVM-screeningen bemærker desuden, at der er registreret stenrev i den ydre del af 
påvirkningszonen omkring indvindingsområde 550-HA Paludans Flak Sydvest. 
Stenrevsområdet ligger lokalt afgrænset i den østlige del af påvirkningszonen, der ligger på 
lavere vand ind mod Paludans Flak og i en afstand af ca. 475 m til nærmeste potentielt 
indvindingsbare råstofressource. Den begrænsede sedimentdynamik i området, den kortvarige 
indvindingsperiode og afstanden ind til stenrevsområderne medfører, at påvirkningen på disse 
vurderes at være ubetydelig og fuldt ud reversibel jf. de nylige undersøgelser på bl.a. 
Tvillingerne.  
 
Miljøstyrelsen vurderer at spredning af suspenderet sediment ud af indvindingsområdet er 
meget begrænset. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at spredning af 
suspenderet sediment ikke har en væsentlig negativ effekt uden for indvindingsområdet, og 
herunder at stenrevene i påvirkningszonen ikke kan antages at blive påvirket væsentligt. 
 
VVM-screeningen vurderer, at de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder 
ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af indvindingsaktiviteten. Dette begrundes med 
afstanden til indvindingsområdet samt det forhold, at indvindingsområdet har meget 
begrænset udstrækning (1 km²) i forhold til de øvrige tilsvarende havområder, samt den 
begrænsede sedimentspredning.  
 
Indvindingsområdet ligger i et område med relativt høj tæthed af marsvin, dog ikke i et 
højtæthedsområde. Marsvin må derfor formodes at forekomme regelmæssigt i området. Den 
ansøgte indvinding vurderes dog ikke at medføre forstyrrelser eller forringe 
fourageringsforholdene for marsvin i en grad, der influerer på artens antal eller fordeling i 
området. Det vurderes derfor i VVM-screeningen, at den ansøgte indvinding ikke vil medføre 
forstyrrelser eller forringe forholdene for marsvin eller sæler i en grad, der influerer på 
arternes antal eller fordeling i området. 
 
Miljøstyrelsen er enig i ovenstående vurdering mht. de omkringliggende internationale 
naturbeskyttelsesområder, og at den ansøgte indvinding ikke vil medføre forstyrrelser eller 
forringe fourageringsforholdene for marsvin eller sæler. 
 
Orbicon bemærker, at det i Kulturstyrelsens database er der registrerede fund inden for 
ansøgningsområderne og i nærområdet, men de stammer alle fra nyere tid og det formodes, at 
de som udgangspunkt ikke udgør et kulturhistorisk element. Såfremt der under arbejdets 
udførelse påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag skal arbejdet på det pågældende 
sted straks indstilles, og anvisningerne i Kulturstyrelsens ”Instruks vedrørende registrering af 
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marinarkæologiske fund” følges. Derudover bemærker Orbicon, at fund af marinarkæologiske 
genstande og vrag uanset alder straks indberettes til Kulturstyrelsen og Miljøstyrelsen, og vrag 
uanset alder indberettes til Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at ansøgningen efter drøftelser mellem Moesgaard Museum, Slots- 
og Kulturstyrelsen og Odense Havn er blevet indskrænket, således at der ikke søges om 
indvinding ved stiksugning, og at der søges om, at indvinde således at der overalt i området 
efterlades et uberørt og stabilt restlag af den oprindelige ressource på en tykkelse på 1 meter. 
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte indvinding ikke kan antages at 
have væsentlige negativ effekter på kulturarv. 
 
Orbicon har fra Danmarks Fiskeriforening fået oplyst, at det ved gennemgang af VMS fra 
2012-14 er begrænset, hvad der har været af fartøjer over 12 meter i områderne, og at der ikke 
drives muslingefiskeri i området. Orbicon bemærker, at det ikke vides, hvor mange mindre 
fartøjer under 12 meter, der anvender området. Det vurderes derfor samlet, at der kan 
forekomme et meget begrænset fiskeri med bundslæbende redskaber i indvindingsområderne. 
 
Jf. ovenstående og afsnit ”Begrundelse for afgørelsen om tilladelse til indvinding” i 
nærværende tilladelse vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte indvinding kan gennemføres 
uden væsentlig påvirkning og gener for fisk og fiskeri. 
 
Orbicon bemærker, at den primære kilde til støj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra 
indvindingsfartøjet, samt støj forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved havbunden samt i 
sugerøret. Indvindingsområderne er beliggende mere end 3 km fra nærmeste kyst (Samsø). På 
baggrund af de hidtidige støjmålinger i forbindelse med råstofindvinding på havet vurderes det 
af Orbicon, at grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra 
virksomheder må forventes at blive overholdt. Orbicon vurderer på baggrund af ovenstående, 
at der ikke vil være væsentlige støjgener på land, og det ikke er nødvendigt at stille støjvilkår 
for indvindingen i området. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke vil være væsentlige støjgener 
på land.  
Det nærmeste indvindingsområde er fællesområdet 504-DA Nord for Fyns Hoved som ligger 
indenfor ca. 4 km afstand. Orbicon bemærker, at der ikke er blevet indvundet i 2015, 2014, 
2013 og meget lidt i 2016. Fællesområdet bruges således i meget begrænset omfang. Den 
ansøgte indvinding vurderes pga. afstanden ikke at påvirke aktiviteterne i de nærliggende 
fællesområder, auktionsområder og klappladser. 
 
Orbicon bemærkes desuden, at der ikke kendes til øvrige potentielle erhvervsinteresser, og det 
vurderes derfor, at indvindingsaktivitet i områderne ikke vil genere øvrige erhvervsinteresser. 
 
På baggrund af bl.a. undersøgelser af området 554-CA Disken i 2014 og 
Tvillingerne i 2016 viser omfattende bundfaunaundersøgelser, at den potentielle 
påvirkning af sedimentspredning ikke kan spores i påvirkningszonen. Orbicon vurderer derfor, 
at nærværende ansøgning om indvinding ikke alene eller i kumulation med de nærliggende 
klappladser, fællesområder og auktionsområdet vil have en væsentlig negativ påvirkning på 
områdets flora og fauna. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende VVM-pligt 
Miljøstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at den ansøgte råstofindvinding ikke alene 
eller i kumulation med andre projekter kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet, og træffer derfor i medfør af § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) afgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er omfattet af krav 
om miljøvurdering og VVM-tilladelse. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen om tilladelse til indvinding  
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Ved afgørelsen skal der, jf. lovens § 20, stk. 5, lægges vægt på en vurdering efter 
lovens § 1 og § 3. Det skal således sikres, at råstofudnyttelsen sker efter en samlet 
vurdering af en række samfundsmæssige hensyn. 
 
På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering, 
en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssige hensyn. På den 
anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, beskyttelse af arkæologiske 
interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed, infrastrukturanlæg, ulemper for 
skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. 
 
Vurdering af råstofressourcen 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansøgte mængde er til sted i de kortlagte ressourcer, 
som er angivet i rapporten Marin råstofefterforskning i området nord for Fyn, også selvom der 
ses bort fra den delmængde, som er kortlagt i påvirkningszonen. Det vurderes samtidig, at der 
kan indvindes således, at der overalt i området efterlades et uberørt og stabilt restlag af den 
oprindelige ressource på en tykkelse på 1 meter. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsområdet er af betydning i forhold til forsyningen af 
fyldmaterialer til projekter for Odense Havn. Indvindingen kan således supplere en evt. 
indvinding på land, og medvirke til at begrænse de miljømæssige effekter her.  
 
Miljøstyrelsen bemærker også, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte fællesområderne 
til dette formål. Formålet med fællesområderne er, at sikre den daglige råstofforsyning, og det 
er Miljøstyrelsen vurdering, at det ikke vil være uhensigtsmæssigt at tømme fællesområderne 
til et bygherreprojekt. 
 
Påvirkning af bundforhold i og omkring indvindingsområdet 
Stenrev er visuelt verificeret i den østlige del af påvirkningszonen til indvindingsområde 550-
HA Paludans Flak Vest.  
 
I miljøvurderingen bemærkes, at dybden i områderne og den generelt lav strøm medfører 
begrænset sedimentdynamik i området, hvilket bibeholder siltlaget på bunden, som er 
karakteristisk for sedimenttyperne 1a.  
 
Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det frigjorte sediment som følge af indvindingen relativt 
hurtigt bliver aflejret igen på bunden pga. den relative store dybde og den lave strøm. 
 
Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at spredning af suspenderet sediment ikke 
har en væsentlig negativ effekt uden for indvindingsområdet, og herunder at stenrevene 
beliggende i den østlige del af påvirkningszonen til område 550-HA Paludans Flak Vest, ikke 
kan antages at blive påvirket væsentligt. 
 
For at sikre, at denne vurdering er korrekt, og at stenrevsområdet ikke påvirkes negativt af 
indvindingen, har Miljøstyrelsen dog stillet vilkår om, at når der er indvundet 500.000 m3 i 
område 550-HA Paludans Flak Vest, skal der gennemføres en undersøgelse af stenrevet 
beliggende i den østlige del af påvirkningszonen i område 550-HA Paludans Flak Vest. 
Undersøgelsen skal verificere, at indvindingen ikke har påvirket stenrevet negativt. 
Miljøstyrelsen skal godkende programmet for undersøgelsesprogrammet inden undersøgelsen 
påbegyndes. Der må ikke indvindes mere end 200.000 m3 yderligere i område 550-HA 
Paludans Flak Vest, før resultatet af undersøgelsen er modtaget i Miljøstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen lægger også til grund for afgørelsen, at det fremgår af miljøvurderingen, at langt 
størstedelen af både indvindingsområderne og påvirkningszonen omkring dem var artsfattig 
blødbund og stedvis skalbund. 
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Miljøstyrelsen bemærker også, at det er anført i miljøvurderingen at de vigtigst naturværdier i 
ansøgningsområdet, vurderet på baggrund af artsdiversitet og dækningsgrad af vegetation og 
epifauna, var de stenede områder i påvirkningszonen, og at alle observerede arter er 
almindeligt forekommende i Kattegatområdet og det nordlige Bælthav. 
 
Der er ikke praksis for at give afslag på indvinding på alle arealer med substrattype 3. Dette 
ville være et væsentligt problem for råstofindvindingen. I den konkrete sag, er det 
Miljøstyrelsens vurdering, at substrattype 3 udgør en marginal andel i indvindingsområdet, og 
at en eventuel påvirkning er uden betydning for det samlede areal af substrattype 3 i det 
aktuelle havområde. 
 
I forhold til målet om ”god miljøtilstand” for påvirkningen af havbundens integritet, jf. 
Havstrategidirektivet, hvor miljømålet for den negative påvirkning af havbunden er at ”den 
samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende, 
bemærkerMiljøstyrelsen at Mmiljømålet omhandler den samlede påvirkning, og der er derfor 
ikke tale om, at de enkelte aktiviteter hver især ikke må stige. Der er aktiviteter, hvor der ses 
eller forventes et fald (ift. fiskeri med bundslæbende redskaber er der set over de sidste 15 år 
sket et fald, der er blandt andet udpeget 6 nye beskyttede områder i Kattegat, der er indført 
fiskeriregulering på rev og boblerev, ændring af råstoflov mm) og der er aktiviteter som 
forventes at være stigende (fx havvindmølleparker, sandindvinding til kystsikring).  
 
Der er i overensstemmelse med ansøgningen som revideret efter dialog mellem ansøger og 
Moesgaard Museum stillet vilkår om, at havbunden i indvindingsområderne efter endt 
indvinding efterlades, så der overalt i områderne efterlades et uberørt og stabilt restlag af den 
oprindelige ressource på en tykkelse på 1 meter, og at havbunden skal fremtræde med så jævn 
overflade som muligt. Miljøstyrelsen vurderer samlet, at indvindingen i øvrigt kan 
gennemføres, uden at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring 
indvindingsområdet. 
 
Orbicon bemærker i partshøringssvar, at der ved indvinding af den maksimale 
ansøgningsmængde vil ske en dybdeforringelse på 1,5 m under havbundens nuværende 
overflade. Orbicon bemærker hertil at det ikke vil ændre forholdene i området, hverken i 
relation til springlag, strømforhold eller iltforhold. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens 
vurdering, at der ikke er væsentligt negativ effekt på miljøet i indvindingsområdet som følge af 
den øgede vanddybde. 
 
For at kontrollere, at kravene til indvindingen er overholdt, og at indvindingen ikke har haft 
uforudsete negative virkninger på miljøet, har Miljøstyrelsen stillet vilkår om, at der, når 
indvindingen i området er endeligt afsluttet, skal gennemføres en samlet undersøgelse og 
vurdering af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Ved vurderingen af 
indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets 
tilstand som dokumenteret i ansøgningen med bilag. Undersøgelsen og vurderingen skal 
godkendes af Miljøstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af Geodatastyrelsen, og 
programmet skal godkendes inden opmålingen finder sted. 
 
For at kontrollere, at vilkåret om efterladelse af 1 meter af den oprindelige sandressource er 
blevet efterlevet, har Miljøstyrelsen i overensstemmelse med Moesgaards Museums 
høringssvar stillet vilkår om, at der, når indvindingen i området er endeligt afsluttet, desuden 
skal gennemføres en kortlægning (minimum shallow seismik med f.eks. pinger), der 
dokumenterer, at der som minimum er efterladt 1 meter af sandressourcen efter endt 
indvinding. 
 
Fugle 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsaktiviteten ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning 
på bestanden af de arter af havfugle herunder ederfugl, sortand og skarv, der er registreret i 
området. Dels på grund af, at vandybden i størstedelen af indvindingsområdet er over 8 meter, 
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hvor fuglene har vanskeligt ved at søge føde, dels fordi ansøgningsområdet har en relativt 
begrænset udstrækning i forhold til det øvrige havområde hvor fuglene kan søge føde. Det er 
desuden Miljøstyrelsens vurdering, at indvindingsområderne ligger i en så stor afstand til 
nærmeste område med rastende fugle, at indvindingen ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning på de rastende fugle. 
 
Havpattedyr, herunder bilag IV-arter 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at indvindingsområderne udgør et lille areal ud af det 
samlede havareal i samme farvand med høj tæthed af marsvin. Miljøstyrelsen bemærker også, 
at indvindingsområderne desuden ikke er beliggende i et ”hot spot” område for marsvin. 
Indvindingen vil foregå i et af de to områder med ét skib, der sejler med en så lav hastighed, at 
eventuelle marsvin vil have mulighed for at fortrænge fra området. Samtidig vurderer 
Miljøstyrelsen, at marsvin potentielt set vil kunne blive påvirket negativt af støj fra 
indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet. Miljøstyrelsen vurderer dog, at det ikke er et 
kritisk støjniveau, og samtidig vil marsvin have mulighed for at kunne fortrænge fra området, 
da skibet sejler langsomt og i rette linjer. 
 
Samlet vurderes den ansøgte indvindingsaktivitet ikke at medføre forstyrrelse eller forringe 
fourageringsforholdene for de marine pattedyr i et omfang, der influerer på arternes 
udbredelse i området. 
 
Marsvin er den eneste bilag IV-art, som potentielt kunne blive påvirket af indvindingen. 
Miljøstyrelsen vurderer på ovennævnte baggrund, jf. habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at 
indvindingen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller 
ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b.  
 
Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, jf. naturbeskyttelseslovens § 29 a, at indvindingen ikke vil 
indebære forsætlig forstyrrelse af arter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, med 
skadelig virkning for arten eller bestanden eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 
rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Den marine del af habitatområde H52 er udpeget for naturtyperne Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand, Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, Større lavvandede 
bugter og vige, Kystlaguner og strandsøer,rev samt spættet sæl og gråsæl. For 
Habitatområde H91 bemærkes det, at udpegningsgrundlaget for den marine del af 
Habitatområde H91 hovedsageligt udgøres af naturtyperne rev og lagune samt marsvin. 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingen ikke har negativ påvirkning på miljøet uden for 
påvirkningszonen, og dermed påvirker indvindingsaktiviteten heller ikke naturtyperne i 
Habitatområde H52 og H91. Ansøgningsområdet er ikke beliggende i et kerneområde for 
marsvin, spættet sæl og gråsæl. Desuden vurderer Miljøstyrelsen, at habitatområderne heller 
ikke vil være væsentligt negativ påvirket på grund af den relativt store afstand (> 7 km) og på 
grund af den begrænsede sedimentspredning. Den ansøgte indvindingsaktivitet vurderes 
derfor ikke at have væsentlig negativ effekt på antal og fordeling af spættet sæl og gråsæl. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingens ikke vil have væsentlig negativ effekt på de fugle, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for det nærmeste fuglebeskyttelsesområde (F36) på grund af 
afstanden og dybden som vanskeliggøre fouragering.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen), at indvindingen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og der er derfor ikke krav 
om en vurdering efter bekendtgørelsens § 6, stk. 2. 
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Fisk og fiskeri 
 Miljøstyrelsen bemærker, at hensigten med et bygherreområde er, at undgå at 
fællesområderne tømmes, som skal sikre en eventuel akut og daglige forsyning af råstoffer. 
 Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke er modtaget konkrete oplysninger om, at der i de ansøgte 
områder er væsentlige habitat-, gyde- og opvækstområder for fisk.  
Miljøstyrelsen bemærker desuden, at i høringssvaret fra NaturErhvervstyrelsen, afd. Kolding, 
bemærkes det, at der i området ikke ses stor fiskeaktivitet, og at fiskeriinteresserne ikke antages 
at blive væsentligt berørt af den ansøgte indvinding. 
I miljøvurderingen er anført, at ansøger har været i kontakt med DFPO og NAER, hvor ansøger 
fik oplyst at fiskeriet i området var begrænset. I miljøvurdering er anført, at der under den 
visuelle verifikation stort set ikke blev observeret fisk i området. 
Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO), FSK og WWF anfører i deres høringssvar at mindre 
fartøjer anvender de foreslåede områder i deres daglige fiskeri, men har ikke indsendt konkret 
viden eller dokumentation, der underbygger, at der er væsentlige fiskeriinteresser i det ansøgte 
område. Dette gælder også i forhold til konksnegle. 
 
Det er på denne baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at det fiskeri, der finder sted i området er 
meget begrænset, og kan sameksistere med indvindingen uden at blive påvirket væsentligt. 
Dels fordi der stadig vil kunne fiskes i områderne, dels fordi indvindingsområderne er relativt 
små i forhold til det omkringliggende hav, hvor det også vil være muligt at fiske. Denne 
vurdering gælder også i forhold til det samlede areal i farvandet, hvor der er udlagt 
indvindingsområder eller klappladser.   
 
Miljøstyrelsen vurderer samlet, at den ansøgte indvinding kan gennemføres uden væsentlig 
påvirkning og gener for fisk og fiskeri. 
 
FSK har i deres høringssvar anført, at de berørte fiskere regner med, at der indgåes 
forhandlinger om erstatning. Miljøstyrelsen har derfor indsat vilkår om, at tilladelsen ikke må 
udnyttes, før der er indledt forhandlinger om eventuel erstatning mellem tilladelsesindehaver 
og de erhvervsfiskere, der normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet, og hvis indtjening 
vil blive berørt af indvindingen, jf. § 78, stk. 1, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven). 
 
Støj 
På baggrund af de hidtidige støjmålinger i forbindelse med råstofindvinding på havet er det 
Miljøstyrelsens vurdering, at grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern 
støj fra virksomheder må forventes at blive overholdt. Området er beliggende ca. 3 km fra 
nærmeste kyst, og nærmeste bebyggelse ligger mere end 6 km fra indvindingsområderne. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke vil være væsentlige støjgener 
på land. Miljøstyrelsens finder derfor ikke, at det er nødvendigt at stille støjvilkår for 
indvindingen i området. 
 
Øvrige interesser 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig 
påvirkning af de interesser, der er nævnt i lovens § 3. 
 
Kumulativ effekt 
De nærmeste ansøgningsområder der ligger indenfor ca. 10 km afstand er fællesområderne 
504-GB, 504-DA og 550-EB og et auktionsområde 550-HA, der ca. ligger 5 km. sydvest for 
område B. Fællesområdet 504-DA ligger tættest på ansøgningsområderne (ca. 4 km). 
Derudover ligger der to klappladser (K_143_01 og K:088_02) inden for ca. 10 km afstand til 
de ansøgte indvindingsområder. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at sedimentspild fra indvindingsaktiviteten er lokaliseret inden for 
selve indvindingsområdet og påvirkningszonen, og at der derfor ikke vil forekomme en 
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væsentlig kumulativ påvirkning uden for ansøgningsområdet, herunder at der ikke vil være 
akkumulerede effekter fra indvindingen i de nærmeste indvindingsområder og klappladser. 
 
På grund af afstanden til nærmeste fuglebeskyttelsesområde og på grund af, at vanddybden i 
størstedelen af indvindingsområdet som er for stor til at fuglene kan søges føde konkluderer 
Miljøstyrelsen, at indvindingen i sig selv og i kumulation med andre indvindingsområder i 
området ikke vil påvirke fuglene i området væsentligt. 
 
Miljøstyrelsen vurderer også, at indvindingen hverken i sig selv eller i kumulation med andre 
nærliggende indvindingsområder og klappladser og andre projekter vil medføre en væsentlig 
påvirkning af fisk og fiskeri. 
 
Miljøvurderingen bemærker, at en eventuel indvinding samtidig med driften af Samsø 
Havmøllepark, vil betyde, at der vil være flere støjkilder i området samtidig. På grund af 
afstanden mellem aktiviteterne og den lokale og midlertidige karakter af påvirkningerne fra 
indvindingen og, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil være væsentlige kumulative 
påvirkninger fra indvindingsaktiviteten og Samsø Havmøllepark. Miljøstyrelsen vurderer på 
den baggrund og på baggrund af Orbicons vurdering af kumulative påvirkninger i forhold til 
Samsø Havmøllepark, at der ikke vil være en væsentlig negativ kumulativ effekt i forhold til 
havpattedyr. 
 
Miljøstyrelsen vurderer endelig, at der ikke er påvirkninger fra den ansøgte indvinding set i 
sammenhæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer. 
 
Konklusion 
Miljøstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. råstoflovens § 3, truffet 
afgørelse om tilladelse til indvinding af den ansøgte mængde.  
 
 
 
Klagevejledning 
 
Miljøstyrelsens afgørelse om tilladelse til indvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, 
natur og miljø.  
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 8. 
 
Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt 
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, 
som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og lokale foreninger og 
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger 
og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, 
Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. 
råstoflovens § 26 a, stk. 1 og 2.  
 
Miljøstyrelsens afgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og VVM-tilladelse, kan i henhold til § 49, stk. 1, i lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 
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Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må 
udnyttes, jf. § 53 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf.§ 50, 
stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. § 26 b, stk. 1, i råstofloven og § 51, 
stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Klagefristen udløber således d.11. august 2017. 
 
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og 
fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-
ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, 
skal der betales et gebyr.  Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra 
meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. 
 
 
Underretning 
Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. 
 
Afgørelsen er offentliggjort på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside under 
annonceringer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Behrendt Klinggaard  
thobk@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nmkn.dk/
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24 

 
 

Områdespecifikke vilkår 
   

Samlet tilladt 
mængde i m³ 

Årligt tilladt 
mængde i m³ 

Andre vilkår 

2,3 mio.  1 mio. 1. Tilladelsen ikke må udnyttes, før der er indledt 
forhandlinger om eventuel erstatning mellem 
tilladelsesindehaver og de erhvervsfiskere, der normalt 
udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet, og hvis 
indtjening vil blive berørt af indvindingen, jf. § 78, stk. 1, i 
lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven). 
 
2. I området må der kun indvindes ved slæbesugning. 
 
3. Når der er indvundet 500.000 m3 i område 550-HA 
Paludans Flak Vest, skal der gennemføres en undersøgelse 
af stenrevet beliggende i den østlige del af 
påvirkningszonen i område 550-HA Paludans Flak Vest. 
Undersøgelsen skal verificere, at indvindingen ikke har 
påvirket stenrevet negativt. Miljøstyrelsen skal godkende 
programmet for undersøgelsesprogrammet inden 
undersøgelsen påbegyndes. Der må ikke indvindes mere 
end 200.000 m3 yderligere i område 550-HA Paludans Flak 
Vest, før resultatet af undersøgelsen er modtaget i 
Miljøstyrelsen. 
 
4. Havbunden i indvindingsområderne skal efter endt 
indvinding efterlades, så der overalt i områderne efterlades 
et uberørt og stabilt restlag af den oprindelige ressource på 
en tykkelse på 1 meter, og havbunden skal fremtræde med 
så jævn overflade som muligt.  
 
5. Når indvindingen i området er endeligt afsluttet, skal 
tilladelsesindehaveren gennemfører en samlet undersøgelse 
og vurdering af indvindingens fysiske og miljømæssige 
effekter. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og 
miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget 
områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen med 
bilag. Undersøgelsen og vurderingen skal godkendes af 
Miljøstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af 
Geodatastyrelsen, og programmet skal godkendes inden 
opmålingen finder sted. 
 
6. Når indvindingen i området er endeligt afsluttet, skal 
tilladelsesindehaveren gennemføre en kortlægning 
(minimum shallow seismik med f.eks. pinger), der 
dokumenterer, at der som minimum er efterladt 1 meter af 
sandressourcen. 
 
 
 

 

 
 
 


