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Vordingborg Havns svajebassin, Klaptilladelse 
 

Miljøstyrelsen meddeler hermed Vordingborg Havn  tilladelse1 til klapning af 

80.000 m3 uddybningsmateriale fra svajebassinet til Vordingborg Havn på 

klapplads K_033_04, som ligger i Smålandsfarvandet. 

  

 
Oversigt over optagnings- og klapområde 

 

Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 4. januar 2023 

Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber således den 1. februar 

2023.  

 

Tilladelsen gælder fra den 2. februar 2023 og senest til den 2. februar 2028.  

                                                             
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 

25. november 2019. 
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1 Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
 

A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 2. februar 2023 til den 2. februar 

2028. Der stilles sæsonvilkår om at oprensning og klapning ikke foregår 

fra 1. februar til 1. maj af hensyn til gyde og opvækstperioden for 

kommercielt og økologisk vigtige fisk. 

 

B. Der må højest klappes en samlet mængde på 80.000 m3 fastmål, 

svarende til 152.000 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. 

Klapmaterialet må kun stamme fra det område, der er indrammet med 

rødt i bilag 1. 

 

C. Klapningen skal foregå på klapplads K_033_04, som ligger i 

vandområderne Smålandsfarvandet og Grønsund. Klappladsens placering 

fremgår af bilag 2. 

 

D. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet 

til under 7,7 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90. Klapningen 

må først påbegyndes når vilkår F er overholdt. 

 

E. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klapplads og 

må ikke indeholde større faste genstande eller affald.  

 

1.2 Vilkår for tilsyn og kontrol 

 
F. Senest 14 dage inden klapningen påbegyndes, skal tilladelseshaver 

fremsende et forslag til sikring af, at klapningen ikke medfører, at 

minimumsdybden på klappladsen overskrides. Forslaget forventes 

udfærdiget i samarbejde med involverede entreprenører og forventes bl.a. 

at indeholde kortmateriale med placering af enkelte klaplaster og 

pejlinger til sikring af at mindstedybden overholdes gennem hele 

klaptilladelsen udstrækning. Der skal ligeledes foreligge en plan for 

udbedring af overskridelse af mindstedybden. Forslaget skal godkendes af 

Miljøstyrelsen inden klapningen kan påbegyndes. 

 

G. Indberetninger om klapning, jf. § 12 og 13, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse 

om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale2, skal 

ske elektronisk efter nærmere anvisninger fra Miljøstyrelsen. Anvisning 

findes på www.mst.dk. Indberetningen om opstart af klapning skal være 

Miljøstyrelsen i hænde senest 8 dage før klapstart, og skal indeholde 

oplysninger om fartøjets navn og MMSI nummer. Hvis der sker 

ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks 

underrettes herom. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der 

indgives ny underretning. 

 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 516 af 23. april 2020 

http://www.svana.dk/
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H. I forbindelse med klapningen skal positionen, klappet mængde (m3) og 

dybde for klapningen af de enkelte laster registreres inden lasten tømmes. 

Kopi af logbog skal opbevares hos tilladelseshaver i mindst et år efter 

udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, så den kan fremsendes til 

Miljøstyrelsen på anmodning herom.  

 

I. I forbindelse med indberetning efter endt klapning skal der fremsendes 

oplysninger om position og dybde på klapning af den last, hvor den 

mindste vanddybde blev registeret i henhold til vilkår H.  
 

J. Kopi af tilladelsen skal forefindes på uddybningsfartøjet og klapfartøjet. 

Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, 

er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.  

 

K. 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. 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 Miljøstyrelsen underrettes. 

 

L. Der stilles krav om pejling af Klapplads K_033_04, efter klapningen 

afsluttes, som sikring mod overskridelse af mindstedybden. Opmålingen 

skal foretages med multibeam. Opmålingen skal foretages og indsendes til 

Miljøstyrelsen senest 14 dage efter klap-kampagnens afslutning. 

Tilladelseshaver forpligtiges til at genoprette mindstedybden i de anvendte 

områder, tilsvarende vilkår D, skulle denne overskrides som følge af 

klapningen. 

 

2 Oplysninger i sagen 

2.1 Sagens baggrund  

WSP har på vegne af Vordingborg Havn søgt om tilladelse til at klappe op til 

80.000 m3 ler i forbindelse med udvidelse af havnens svajebassin. Havnen oplever 

i dag udfordringer med at vende fartøjer som dagligt anløber havnen. Større 

fartøjer anløber udelukkende havnen ved hjælp af lods og slæbebåde, men 

erfaringer har vist, at vendecirklens dimensioner giver navigationsmæssige 

udfordringer med flere typer af fartøjer. Desuden ønsker havnen mulighed for, at 

større fartøjer kan anløbe havnen. 

 

Baseret på en søopmåling er det beregnet, at der skal bortgraves ca. 70.000-

80.000 m3 (fast mål) havbundsmateriale for at nå den ønskede vanddybde på 10,4 

m. Der vil stort set udelukkende være tale om genplacering af 

uddybningsmaterialer.  

 

Havbundsmaterialet ønskes opgravet med grab eller skovl og klappet fra et fartøj 

med klaplastrum. Samlet set vil dette give mindst sedimentspredning, idet 
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sedimentet ikke er i suspension i lastrummet og vil ved klapning bevæge sig som 

én enhed imod bunden.  

 

Materialet ønskes klappet på klapplads K_033_04 i Smålandsfarvandet. 

Vordingborg Erhvervshavn fik i 2017 en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 

1.500.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale på klapplads K_033_04. 

 

Klappladsen ligger ca. 1,5 km vest nordvest for Masnedø og har en vanddybde på 8 

- 10 meter.  Arbejdet forventes udført hurtigst muligt efter tilladelsens gyldighed. 

Tilladelsen gøres femårig, af hensyn til havnens mulighed for at planlægge 

arbejdet. 

 

WSP har desuden indsendt ansøgning om tilladelse til uddybning til 

Trafikstyrelsen. 

 

Nærliggende beskyttede områder 

Klappladsen ligger ca. 1,5 km øst for det nærmeste marine Natura 2000-område, 

nr. 173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog Rødsand”. 

 

Der er ingen havstrategiområder i nærheden af oprensningsområdet eller 

klappladsen. Klappladsen ligger i Havstrategidirektivets marin-baltiske region. 

 

Havplan 

Optagningsområdet og Klappladsen ligger i et område, der er udlagt til ”generel 

anvendelseszone” - G103 i udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Ansøgningen blev sendt i høring hos de relevante myndigheder fra den 27. 

september 2022 til den 25. oktober 2022.  

 

Fiskeristyrelsen 

Fiskeristyrelsen har ikke fremsendt bemærkninger til ansøgningen. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen har lavet en sejladssikkerhedsvurdering ift. minimumsdybden på 

klapplads K_033_04, og resultatet heraf er, at minimumsvanddybden ikke må 

forringes til under 7,7m.  

 

Beslutningen er baseret på følgende: 

 De omkringliggende vanddybder ligger ifølge søkortet på mellem 7,5 og 

8m, og hvis minimumvanddybden på klappladsen sænkes yderligere vil 

det skabe en kunstig banke, der vil øge risikoen for grundstødninger, da 

der ifølge densityplots, sejler enkelte skibe med dybgange omkring de 7m. 

 

 Klappladsen ligger i et relativt tæt besejlet område og tæt på en sejlrende, 

og derfor er en yderligere forringelse af vanddybden uhensigtsmæssig set 

ud fra nuværende og fremtidig trafik i området, da flere skibe sejler over 

klappladsen for at flette ind i sejlrenden. 
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Slots- og Kulturstyrelsen herunder Vikingeskibsmuseet i Roskilde  

Vikingeskibsmuseet udtaler, at der ikke er bemærkninger til det ansøgte. 

Men bemærker at ansøger dog bør være opmærksom på Museumslovens § 29h 

stk.1, ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under 

anlægsarbejde straks skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet 

standses. 

 

Kommunernes bemærkninger  

Guldborgsund Kommune 

Kommunen har følgende bemærkninger: Vejdirektoratet kan have nogle 

aktiviteter (under vandet) vedr. bygning af den nye Storstrømsbro, som måske kan 

påvirkes i forbindelse med et klappetidspunkt. Kommunen har derfor videresendt 

høringen til Vejdirektoratet. 

Vordingborg Kommune har en badestrand tæt på, som måske kan påvirkes af et 

klappetidspunkt. Vordingborg kommune er allerede høringspart. 

Ellers vurderes det ikke, at Guldborgsund kommune selv har nogle aktiviteter, som 

kan påvirkes af klapning på den ønskede klapplads, da Orehoved Havn og andre 

kystnære aktiviteter vurderes at ligge for langt væk. 

 

3 Miljøstyrelsens vurdering 

3.1 Klapaktiviteten 
Der gives tilladelse til klapning af 80.000 m3 fastmål uddybningsmaterialer på 

klapplads K_033_04.  

3.2 Alternativer til klapning 
Da uddybningsmaterialet består af moræneler, jf. nedenfor, vurderes det ikke at 

være egnet til bypass eller nyttiggørelse på havet. Desuden anses det ikke for  

egnet til nyttiggørelse til byggeprojekter på land. 

 

Baseret på ovenstående anser Miljøstyrelsen betingelserne for at behandle 

ansøgningen som en tilladelse til klapning for opfyldt. 

3.3 Vurdering i forhold til udkast til Danmarks havplan 

 

Udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan blev sendt i høring den 31. marts 

2021, og blev dermed bindende for myndigheder, der meddeler tilladelse til 

aktiviteter på havet. Klapning er ikke en aktivitet, der planlægges for, men 

Miljøstyrelsen skal ved meddelelse af klaptilladelse respektere hensynet til de 

arealudlæg, som følger af havplanudkastet. 

 

Optagningsområdet og Klappladsen ligger i et område, der er udlagt til ”generel 

anvendelseszone” - G103 i udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan. 

Udlægningen medfører ingen begrænsning af gældende regler om natur- og 

miljøbeskyttelse. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at tilladelse til den 

ansøgte klapaktivitet er i overensstemmelse med udkastet til 

havplanbekendtgørelsen. 
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3.4 Vurdering af sedimentet 
Uddybningsmaterialet består stort set udelukkende af oprindelig uberørt 

moræneler, der ikke vurderes at være påvirket af havneaktiviteter. Derfor antages 

moræneleren for at være uforurenet. I forbindelse med ansøgning om klapning 

blev der i oktober måned 2021 foretaget en analyse af skrabeprøver fra et tyndt lag 

oprensningsmateriale, der dækker den underliggende hårde lerbund. I tabel 1 er 

vist resultatet af disse analyser samt værdierne for nedre og øvre aktionsniveau, jf. 

klapvejledningen3.  

 

 

Tabel 1. Analyseresultater af skrabeprøver fra et tyndt lag sediment over 

uddybningsmaterialet, samt klapvejledningens nedre og øvre aktionsniveauer. 

Stof   

Analyse-

resultater 

 

Nedre  

aktions-

niveau 

mg/kg TS 

Øvre 

aktions- 

niveau 

mg/kg TS 

Tørstofindhold i % af prøve 81   

Glødetab (GT) i % af tørstof 1,7   

Arsen (mg/kg TS) 0,09 20 60 

Bly (mg/kg TS) 4 40 200 

Cadmium (mg/kg TS) 0,09 0,4 2,5 

Krom (mg/kg TS) 10 50 270 

Kobber (mg/kg TS) 11 20 90 

Kviksølv (mg/kg TS) 0,014 0,25 1 

Nikkel (mg/kg TS) 9 30 60 

Tributyltin (TBT) mg/kg TS) < 0,001 0,007 0,200 

Zink (mg/kg TS) 28 130 500 

PAH (mg/kg TS)** 0,4 3 30 

PCB (mg/kg TS)***  < 0,007 0,02 0,2 

TS = tørstof. GT = glødetab.  

* Vandområdets baggrundskoncentrationer af tungmetaller baseret på data fra statslige 

overvågningsprogrammer. Data er vægtet i forhold til det organiske indhold (glødetab), 

der blev fundet i opgravningsområdet.  

** Summen af de følgende 9 PAH’er: anthracen, benz[a]anthracen, benz[g,h,i]perylen, 

benz[a]pyren, chrysen, flouranthen, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren & phenanthren. 

*** Summen af følgende 7 PCB’er: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, 

PCB 180 (hvis der er målt for det) 

 

Ingen af de målte stoffer ligger over klapvejledningens nedre aktionsniveau. 

Klapmaterialet kan derfor som udgangspunkt tillades klappet uden at det vil 

medføre påvirkninger fra miljøfarlige stoffer. 

 

Der er desuden lavet en kornkurveanalyse af overfladesedimentet. Ca. 35 % af 

materialet er finkornet svarende til silt, mens 55 % svarer til sand. De sidste ca. 10 

% svarer til grus.  

 

Sand og grovere materialer vil falde hurtigt til bunden i forbindelse med klapning. 

                                                             
3 By- og Landskabsstyrelsen vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008 om dumpning af 

optaget havbundsmateriale – klapning. 
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Den finkornede del af overfladesedimentet spredes over længere afstande. Det vil 

blive opblandet i vandet under stor fortynding, og det vil bundfældes i umåleligt 

tynde lag flere kilometer fra klappladsen. 

 

Uddybningsmaterialerne er beskrevet som moræneler. Erfaringer fra klapninger af 

moræneler viser, at materialet vil have en meget høj sammenhængskraft. De små 

lerpartikler vil klæbe til hinanden, hvorved størstedelen af materialet vil falde 

samlet til bunden, hvor det vil blive liggende i klumper efter endt klapning. 

 

De faner af små lerpartikler, der vil opstå i vandfasen på grund af spild i 

forbindelse med klapning vil kun befinde sig kortvarigt på samme sted, idet de vil 

spredes over store afstande sammen med den naturlige sedimentvandring i 

området. Spredningsberegninger af spild af havbundsmaterialer i forhold til 

samme klapplads har tidligere vist, at der ikke vil opstå ophobninger af finkornede 

materialer eller skyggeeffekter af sedimentfaner af betydning for områdets dyre- 

og planteliv4.  

3.5 Vurdering i forhold til vandområdeplaner 
Ifølge § 8, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et 

overfladevandområde, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af 

overfladevandområdets tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte 

miljømål.  

 

I vandområdeplanerne bedømmes de enkelte vandområder i forhold til den 

økologiske og den kemiske tilstand.  

1. Den økologiske tilstand inddeles i 5 klasser: Høj, god, moderat, ringe eller 

dårlig tilstand.  

2. Den kemiske tilstand inddeles i to klasser: god eller ikke god.  

 

Optagningsstedet og den østlige del af Klappladsen ligger i vandområde 45, 

Grønsund. Den vestlige del af Klappladsen ligger i vandområde 206, 

Smålandsfarvandet, åbne del. Områderne skal opfylde miljømålene ”God 

Økologisk tilstand” og ”God kemisk tilstand”.  

 

Af tabel 2 og tabel 3 fremgår det, hvordan tilstanden i vandområdet omkring 

optagningsstedet og klappladsen er fastlagt i vandområdeplanen 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Orbicon A/S 30. november 2016 Udvidelse af Vordingborg Havn og sejlrende 

MILJØKONSEKVENSVURDERING AF KLAPNING  
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Tabel 2, Økologisk tilstand i vandområde 45, hvor optagningsområdet og dele af 

klappladsen ligger. 

 
 

Tabel 3, Økologisk tilstand i vandområde 206, hvor den vestlige del af klappladsen ligger. 

 
 

 

3.5.1 Økologisk tilstand 

Som indikator for vandområdeplanernes økologiske tilstand i kystvande anvendes 

følgende kvalitetselementer: rodfæstede planter, som udtryk for dybdeudbredelsen 

af ålegræs, klorofylkoncentrationen, som udtryk for fytoplanktonbiomasse, 

bundfauna, som beskriver tilstanden af de bunddyr, der lever nede i sedimentet, 

samt miljøfarlige stoffer, der omhandler de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav. 

Miljøstyrelsen vurderer derfor klapningens påvirkning på disse konkrete 

parametre. 

 

Rodfæstede planter 

Ålegræs kan teoretisk set påvirkes af sedimentfaner på to måder: Dels ved 

direkte tildækning af bladene, hvis sedimentet aflejres på planterne, dels ved at 

vandet bliver uklart i sedimentfanerne, så lyset ikke når ned til planterne.  
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Målet for udbredelsen af rodfæstede planter er, at de skal findes på vanddybder 

ud til 7 meter i smålandsfarvandet og 8,3 meter i Grønsund. Målet er ikke 

opfyldt for de to berørte vandområder5. Arealmæssigt udgør klappladsen en 

meget lille del af de to vandområder. Desuden er klappladsen tidligere benyttet 

til klapning af ler, der hurtigt falder til bunden i faste klumper og klapningen vil 

derfor ikke medfører væsentlige ændringer af bundens sammensætning. De 

finkornede fraktioner af klapmaterialet med højt organisk indhold, spredes i 

forbindelse med klapning og synker så langsomt til bunds, at der forekommer 

en stor fortynding. Dermed vil spildfanerne være fortyndet så meget inden de 

igen bundfældes, at der ikke forventes at opstå tildækninger af ålegræs af 

væsentlig betydning for planternes vækst på vandområdeniveau. 

 

Fytoplankton (klorofyl) 

Ved frigivelse af næringssalte fra klapmaterialer og ved nedbrydning af 

organisk materiale, kan der ske en hurtig opblomstring af planktonalger og 

dermed af vandets klorofylindhold i perioder hvor planktonets vækst ellers er 

begrænset af mangel på næringsstoffer i vandet. Derfor skal det overvejes, om 

klapning af store mængder bør undgås i planternes vækstsæson.   

 

Der forventes ikke en mærkbar påvirkning af klorofylindholdet eller af vandets 

iltindhold som følge af optagnings- og klapaktiviteterne, da der hovedsageligt 

er tale om klapning af ler med et lavt indhold af organisk materiale. Indholdet 

af organisk materiale giver derfor ikke grund til at stille vilkår til optagnings- 

eller klapmetode, eller til begrænsning af klaptidspunkt i løbet af året. 

 

Bentiske invertebrater 

Det er værd at notere at tilstanden for de bentiske invertebrater er ringe eller 

ukendt i de pågældende vandområder. De bunddyr, der befinder sig der, hvor 

optagningen og hvor udtømning af klapmaterialet finder sted vil sandsynligvis 

ikke overleve. Arealmæssigt vil denne påvirkning dog udgøre en ubetydelig del 

af vandområdet. Der vil hurtigt kunne ske en genindvandring af dyr til de 

berørte områder. Klapningen vurderes derfor ikke at forringe tilstanden for 

bunddyr i de to vandområder, da bundforholdene ikke forventes at ændres 

væsentligt hvad angår bundsubstrat og andre strukturelementer.  

 

Nationalt specifikke stoffer  

Den økologiske tilstand i et vandområde vurderes også på baggrund af de 

miljøfarlige stoffer, hvor der er sat nationale miljøkvalitetskrav.  

Miljøkvalitetskravene for kemiske stoffer bliver i vandplanerne bedømt på 

baggrund af følgende tre parametre: vandfasen, sedimentfasen og i biota (fisk 

eller muslinger). 

Den økologiske tilstand for de nationalt specifikke stoffer er i 

vandområdeplanerne 2021-2027 angivet som ”god” i Smålandsfarvandet og 

”ikke god” i Grønsund.  

 

Klapmaterialets indhold af miljøfarlige stoffer antages ikke at forekomme i 

problematiske koncentrationer, da der er tale om intakt uberørt havbund, der 

                                                             
5 https://vandplandata.dk/vp3hoering2021/vandomraade/kystvande/DKCOAST206 
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antages at udgøres af jomfruelige geologisk intakte lag upåvirket af 

menneskelig aktivitet. Der er derfor ikke anledning til at mistænke 

klapmaterialet for at bidrage til en overkoncentration af miljøfarlige stoffer i 

forhold til det eksisterende baggrundsniveau i vandområdet. Miljøstyrelsen 

vurder derfor, at vandområdets tilstand for de nationalt specifikke stoffer ikke 

vil påvirkes negativt som følge af den tilladte klapning. 

 

Samlet vurdering i forhold til økologisk tilstand 

Det vurderes, at optagning og klapning i henhold til denne tilladelse ikke vil 

medføre en forringelse af vandområdets økologiske tilstand eller ændre på 

vandområdets mulighed for at opfylde god økologisk tilstand. 

 

3.5.2 Kemisk tilstand 

Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU’s liste over prioriterede 

stoffer. Den kemiske tilstand er i vandområdeplaner 2021-2027 angivet som ”ikke 

god” i begge vandområder omkring klappladsen.   

 

De EU-prioriterede stoffer af relevans for klapning er de samme, som de nationalt 

specifikke stoffer. Da klapmaterialet ikke vurderes at indeholde problematiske 

koncentrationer af miljøfarlige stoffer, vurderer Miljøstyrelsen, at vandområdets 

kemiske tilstand ikke vil påvirkes negativt som følge af den tilladte klapning. 

 

Samlet vurdering i forhold til kemisk tilstand 

Det vurderes, at optagning og klapningen ikke vil medføre en forringelse af 

overfladevandområdernes tilstand og ikke vil være til hinder for opfyldelsen af 

målet om god kemisk tilstand.  

3.6 Vurdering i forhold til Havstrategidirektivet 

Havstrategiloven6 har til formål at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der 

skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets 

økosystemer, og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. 

 

Loven omfatter danske havområder, herunder havbund og undergrund, på 

søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner.  

 

Miljøministeriet har udpeget nogle særligt beskyttede havstrategiområder, der er 

omfattet af en særlig streng beskyttelse i forhold til menneskelige aktiviteter, 

herunder klapning. Klapning er forbudt i havstrategiområderne.   

 

Der er er ikke udpeget havstrategidirektivområder i nærheden af optagnings- eller 

klapområdet. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at oprensning og klapning, jf. denne 

tilladelse, ikke vil påvirke havstrategiområderne. 

 

Havstrategiloven gælder imidlertid også for områder, der ikke er udpeget som 

særligt beskyttede havstrategiområder dog således, at hvis de miljømæssige 

aspekter er omfattet af miljømål fastsat i en henhold til en vandplan eller Natura 

2000-plan, erstatter et sådant miljømål de målsætninger, som er fastsat efter 

havstrategien, jf. havstrategiloven § 2, stk. 2.  

                                                             
6 Lovbekendtgørelse 25/11/2019 nr. 1161 om havstrategi. 
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Miljøstyrelsen skal jf. havstrategilovens § 18 sikre, at klapningen ikke medfører 

påvirkninger, som vil være uforenelige med opnåelse af de miljømål og 

indsatsprogrammer, der fastsættes efter lovens §§ 12 og 13. Forpligtelsen til ikke at 

meddele tilladelse i strid med miljømål og indsatser indtræder i takt med, at de 

enkelte dele af havstrategierne fastlægges endeligt. 
 

I første del af Danmarks Havstrategi II7 er der fastlagt en definition på ”god 

miljøtilstand”, og den aktuelle miljøtilstand i de danske havområder (basisanalyse) 

er beskrevet.  

 

I Danmarks Havstrategi II defineres, hvad der forstås ved god miljøtilstand for 11 

såkaldte deskriptorer. Deskriptorerne udgør forskellige kategorier af forhold, der 

beskriver miljø- og naturtilstanden samt påvirkningen fra menneskelige 

aktiviteter. Identificeringen af de 11 deskriptorer og beskrivelserne af god 

miljøtilstand er fastlagt i overensstemmelse med havstrategilovens bilag 2. 

Deskriptorerne omfatter 1) Biodiversitet, 2) Ikke hjemmehørende arter, 3) 

Erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) Havets fødenet, 5) Eutrofiering, 6) 

Havbunden, 7) Hydrografiske ændringer, 8) Forurenende stoffer, 9) Forurenende 

stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) Marint affald og 11) Undervandsstøj.  

 

For hver deskriptor fastlægger havstrategien en række miljømål med tilhørende 

indikatorer. En indikator er et parameter, som anvendes til at vurdere om 

miljømålet er opfyldt. Miljømålene er bindende, og skal derfor iagttages i 

forbindelse meddelelse af tilladelse til klapning,  

Nogle af deskriptorerne angår miljømål, som ikke anses for at være relevante at 

vurdere i forhold til klapning. Dette gælder for de deskriptorer som er angivet i 

tabel 4.  

  

Tabel 4. Deskriptorer, som ikke vurderes i forhold til klapning.  

Deskriptor Miljømål Vurderes ikke fordi 

1 

Biodiversitet 

Formålet med deskriptor 1 er at 

sikre, at biodiversiteten 

opretholdes. Da der endnu ikke 

fastlagt tærskelværdier for god 

miljøtilstand for pelagiske 

habitater og fisk, der ikke 

udnyttes erhvervsmæssigt, 

indgår disse forhold derfor ikke 

i vurderingen. 

Der endnu ikke er fastsat kriterier 

for, hvordan dette skal måles. 

 

 

2 

Ikke hjemhørende 

arter 

Havstrategiens miljømål for 

ikke hjemmehørende arter 

fokuserer på at begrænse 

tilkomst af nye 

ikkehjemmehørende arter og at 

begrænse de negative effekter 

af invasive arter. 

Da klapning ikke indebærer 

introduktion af ikke-

hjemmehørende arter, vurderes 

miljømålet ikke at blive påvirket af 

klapning af havsediment, der 

stammer fra lokalrådet. 

4 

Havets fødenet 

Havstrategiens miljømål for 

havets fødenet omhandler 

sikring af fornøden viden for 

Der endnu ikke er fastsat kriterier 

for, hvordan dette skal måles. 

 

                                                             
7 Danmarks Havstrategi II, første del - god miljøtilstand, basisanalyse og miljømål.  
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fremadrettet at kunne fastsætte 

tærskelværdier for fødenettets 

tilstand. Samspillet mellem de 

forskellige arter i et fødenet er 

komplekst og i konstant 

variation, og det er med det 

nuværende vidensgrundlag 

vanskeligt at identificere mål, 

der skal sikre opnåelsen af god 

miljøtilstand. 

 

10 

Marint affald 

Havstrategiens miljømål for 

marint affald handler bl.a. om, 

at mængden af marint affald 

skal reduceres væsentligt, og at 

tab af fiskeredskaber skal 

forebygges. 

Eventuelt affald skal frasorteres 

inden havbundsmaterialet klappes 

og vurderes derfor ikke at bidrage 

til øget tilførsel af marint affald i 

havmiljøet. 

 

De relevante deskriptorer for denne afgørelse er angivet i tabel 5.  

 

Tabel 5. Deskriptorer, som kan påvirkes af klapning.  

Deskriptor Miljømål Vurdering  

3 

Erhvervsmæssig 

fiskeri. 

Havstrategiens miljømål for 

erhvervsmæssigt udnyttede 

fiskebestande er fastsat med 

reference til den fælles 

fiskeripolitik, som fastslår, at 

fangstniveauer og 

fiskebestandes reproduktion 

skal være bæredygtig. 

Hensyn til fiskeriforhold varetages i 

klaptilladelser gennem en vurdering 

af påvirkningen af 

fiskeriinteresserne i lokalområdet. 

Dette sker gennem høring af 

Fiskeristyrelsen. I den aktuelle sag 

har Miljøstyrelsen ikke modtaget 

bemærkninger fra Fiskeristyrelsen 

der indikerer en formodning om at 

den pågældende klapning er af 

væsentlig interesse for fiskeriet. 

Miljøstyrelsen har udført en 

fiskeøkologisk screening af 

kommercielt og økologisk vigtige 

fiskearter, denne fremgår af afsnit 

3.10. Det vurderes at vilkår om ikke 

at klappe inden for primære gyde og 

opvækstperioder, jf. Vilkår A, vil 

reducere risikoen for en væsentlig 

påvirkning af disse arter, samt 

habitatarter og fugle på 

udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområder, der er 

afhængige af disse fisk som 

føderessource. 

5 

Eutrofiering 

Havstrategiens miljømål for 

eutrofiering er bl.a., at dansk 

andel af tilførsler af kvælstof 

og fosfor for Østersøen skal 

følge de maksimalt acceptable 

tilførsler, som er blevet fastsat 

i HELCOM (de såkaldte 

HELCOM-lofter). Dette sikrer, 

at der på sigt kan opnås god 

Eutrofieringseffekter af klapningen 

behandles i vurderingen af 

påvirkninger i henhold til 

vandområdeplaner under afsnittet 

om kvalitetselementet klorofyl. Her 

har Miljøstyrelsen vurderet, at 

klapningen ikke vil have en effekt på 

iltforholdende i området.  
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miljøtilstand for eutrofiering. 

For Nordsøen er der endnu 

ikke fastsat tærskelværdier for 

næringsstoffer. 

6 

Havbundens 

integritet 

Havstrategiens miljømål for 

havbundens integritet 

omhandler især beskyttede 

områder, samt opbygning af 

viden og bidrag til fastsættelse 

af tærskelværdier for tab og 

forstyrrelse. 

Den forstyrrelse af havbunden, som 

den ansøgte oprensning og klapning 

medfører, vil være afgrænset til små 

områder på klappladsen. Da 

forstyrrelsen derfor er meget lokal 

vurderes den ikke at være af 

betydning for, om målet om god 

miljøtilstand kan opnås. 

7 

Hydrografiske 

ændringer 

Havstrategiens miljømål for 

hydrografiske ændringer 

angiver, at konkrete projekter 

alene skal have lokale 

virkninger og i øvrigt udformes 

under hensyn til miljøet. 

Beskrives i afsnit 3.7 om 

kumulerede effekter. Den beskedne 

dybdeforringelse af små områder på 

klappladsen vurderes ikke at ændre 

områdets hydrografi. 

8 

Forurenende 

stoffer 

Havstrategiens miljømål for 

forurenende stoffer skal bl.a. 

sikre, at de grænseværdier, der 

er fastsat, overholdes.  

Kravene til god kemisk tilstand er 

vurderet i afsnit 3.5 om 

vandområdeplaner. Miljøstyrelsen 

vurderer, at klapningen ikke vil 

ændre på vandområdernes kemiske 

tilstand. 

9 

Forurenende 

stoffer i fisk og 

skaldyr 

Havstrategiens miljømål for 

forurenende stoffer i fisk og 

skaldyr til konsum handler 

bl.a. om, at udledningen af 

forurenende stoffer ikke må 

lede til overskridelser af 

gældende grænseværdier. 

Områdets kemiske tilstand 

indikerer ikke, at fisk og skaldyr vil 

blive påvirket af miljøfarlige stoffer. 

Kravene til god kemisk tilstand er 

vurderet i afsnittet 3.5 om 

Vandområdeplaner. 

11 

Undervandsstøj 

Havstrategiens miljømål for 

undervandsstøj handler bl.a. 

om, at skadelige virkninger af 

impulsstøj for dyr skal undgås. 

For lavfrekvent støj er der mål 

om fastsættelse af 

tærskelværdier og opbygning 

af viden. 

Der er endnu ikke fastsat 

tærskelværdier for lavfrekvent støj. 

Impulsstøj som følge af klapning 

vurderes ikke at være et problem for 

dyr i havet, men behandles specifikt 

for marsvin i afsnit 3.9. 

 

 

 

Samlet vurdering i forhold til havstrategi 

På baggrund af gennemgangen af Havstrategiens 11 deskriptorer jf. tabel 4 og 5, 

vurderer Miljøstyrelsen, at klapningen ikke vil medføre påvirkninger, som vil være 

uforenelige med opnåelse af havstrategiens miljømål.  

3.7 Vurdering af klappladsen og kumulerede effekter 

Klapplads K_033_04 benyttes ikke til klapning fra andre havne. Der vil derfor 

ikke opstå kumulerede effekter af sedimentfaner fra samtidige klapninger på 

klappladsen. Vordingborg Havn har haft en tilladelse til klapning af 1.5 mio m3 

uddybningsmaterialer i forbindelse med udvidelse af havnen. Der har i september 

2021 været gennemført en havbundsopmåling af klappladsen med henblik på 

estimering af restvolumen op til en kote på -8 m. Opmålingen viste et restvolumen 
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på 399.329 m3 inden for klappladsens områdeafgrænsning. En opmåling af 

klappladsen viser tydelige spor af klapningen, idet toppe af klapmaterialer som 

forventet kan ses på klappladsen. Da der er områder på klappladsen, hvor 

Søfartsstyrelsens krav til mindstedybde er tæt på at være nået, har Miljøstyrelsen 

stillet vilkår om, at ansøger skal dokumentere den måde, hvorpå de vil sikre, at 

mindstedybden på klappladsen ikke overskrides.  

 

Klappladsen ligger i et område, hvor der godt kan forekomme lave 

iltkoncentrationer i sensommeren. Da der er tale om klapning af moræneler, med 

et lavt indhold af organisk materiale og dermed en lille frigivelse af næringssalte til 

vandet, vurderer Miljøstyrelsen, at det iltforbrug, som forårsages af frigivelse af 

næringssalte fra klapmaterialet udgør så lille en samlet mængde, at det ikke vil 

medføre en mærkbar sænkning af iltkoncentrationen i de to berørte vandområder.   

3.8 Vurdering i forhold til Natura 2000-områder 

En klaptilladelse er omfattet af kravet om vurdering af påvirkning af Natura 2000-

områder efter § 6 i bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af 

visse arter (habitatbekendtgørelsen).  

 

Klappladsen ligger ca. 1,5 km øst for det nærmeste marine Natura 2000-område, 

som er nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand. Området består af habitatområde H152 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand. Det relevante fuglebeskyttelsesområde er F85 Smålandshavet nord for 

Lolland. 

 

Habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland 8  

Det store Natura 2000-område ligger i Guldborgsund og Lolland Kommuner og 

inden for vandområdedistrikt Sjælland. Området ligger desuden i 

havstrategidirektivets marin-baltiske region.  

 

De naturtyper i habitatområdet, der er relevant for klapning, er sandbanke (1110), 

mudder og sandflade blottet ved ebbe (1140) bugter og vige (1160) og rev(1170).   

 

Naturtypen Bugter og vige udgør langt størstedel af habitatområdet, og er også den 

naturtype, der ligger tættest på klappladsen. Som beskrevet i afsnit 3.4 og 3.7 vil 

den del af klapmaterialet, der spredes væk fra klappladsen, bundfældes under stor 

fortynding. Spredningsberegninger af spild fra tidligere klapninger på klappladsen 

tyder desuden ikke på, at der vil ske målelige spredninger ind i natura 2000-

området. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at klapningen ikke vil medføre 

påvirkninger af Natura 2000-områdets naturtyper. 

 

Habitatarter 

Af relevans for de marine områder er Gråsæl (1364), Spættet sæl (1365) og 

Marsvin (1351) udpegede habitatarter. Gråsælen har en fast ynglelokalitet i den 

                                                             
8 https://mst.dk/media/194285/n173-basisanalyse-2022-27-smaalandsfarvandet-nord-for-

lolland-guldborgsund-boetoe-nor-og-hyllekrog-roedsand.pdf 
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sydligste del af området ved Rødsand, hvor den har ynglet siden 2003. Den er her i 

vid udstrækning beskyttet mod forstyrrelser i yngleperioden. Det samme 

gør sig gældende for den mere almindelige spættet sæl, som også yngler på 

stengrunden Vitten i Hyllekrog Vildtreservat. Spættet sæl vurderes at have en 

stabil population i området. På grund af den store afstand til sælernes 

yngleområder, anser miljøstyrelsen det for usandsynligt, at fysiske forstyrrelser i 

forbindelse med klapningen skulle påvirke dem.  

 

Bestanden af marsvin tilhører den stabile Bæltshavspopulation. Området vurderes 

at være af middel betydning for populationen af marsvin, da der er tale om et 

relativt stort område (>20 km2) med middel tæthed af marsvin. Marsvin vurderes 

ikke at blive påvirkede af klapaktiviteterne. Forholdene for Marsvin beskrives i 

afsnit 3.9 om bilag IV arter. Føderessourcen for både sæler og Marsvin søges 

beskyttet ved sæsonvilkår, jf. vilkår A, omkring gydeperioden i foråret for vigtige 

økologiske fiskearter, se afsnit 3.10. 

 

Fuglebeskyttelsesområde 85 -  

Bestanden af fugle kan påvirkes af klapaktiviteter, hvis arbejdet bevirker, at en 

væsentlig del af deres fødegrundlag reduceres. Desuden kan ynglefugle forstyrres 

af støj fra klapningsaktiviteter, der foretages tæt på deres ynglepladser. Både 

trækfugle og ynglefugle kan blive forstyrret i perioder hvor de raster på vandet, for 

eksempel i perioder, hvor de er i fjerfældning, og derfor har svært ved at lette fra 

vandet.  

 

Udpegningsgrundlaget for ynglende fugle i fuglebeskyttelsesområde 85 fremgår af 

tabel 6.  

Tabel 6. Fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 

85. 

 
 

Som det fremgår af afsnittet om vandområdets økologiske og kemiske tilstand, 

vurderer Miljøstyrelsen, at klapningen ikke vil medføre væsentlige reduktioner i 

områdets marine vegetation og bunddyr på vandområdeniveau. Terner, Hvinand 

og Toppet skallesluger fouragerer på fisk, der potentielt kan påvirkes negativt af 

klapningen, derfor beskyttes disses fødegrundlag ved at indføre sæsonvilkår, jf. 

vilkår A, i gydeperioden for økologisk vigtige forårsgydende fisk, se afsnit 3.10. 

Fuglenes fødegrundlag vurderes derfor ikke at blive reduceret på grund af 

klapning. Da klappladsen ligger så langt væk fra Natura 2000- området, anses det 

for usandsynligt, at arbejdet med klapning skulle udgøre en væsentlig forstyrrelse 

for ynglende og rastende fugle. 
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Rørdrum og Rørhøg ses ved søerne og i rørskove ved kysten og forventes ikke at 

blive påvirket af klapaktiviteten. Havørn holder hovedsageligt til på land og kun et 

ubetydeligt fourageringsområde vil gøres utilgængeligt i perioder af 

klapaktiviteten.  

Klyden yngler hovedsageligt i kolonier langs lavvandede fjordkyster og i salte eller 

brakke kystlaguner, hvor der findes slikvader og åbne enge med kort vegetation. 

De kortlagte ynglesteder for klyden i fuglebeskyttelsesområde nr. 85 ligger ikke i 

nærheden af klapområdet og der forventes ingen væsentlig negativ påvirkning af 

arten. 

 

Samlet vurdering af de mulige påvirkninger på Natura 2000-området.  

Da der er tale om klapning af Moræneler, der hovedsagligt vil forblive på 

klappladsen i klumper, og da klappladsen ligger langt fra de områder i Natura 

2000-området hvor de beskyttede habitatarter og fugle har deres 

hovedudbredelse, er det Miljøstyrelsens vurdering, at optagningen og klapningen i 

henhold til nærværende tilladelse ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på 

Natura 2000-områdets habitattyper, de beskyttede arter i habitatområdet eller de 

fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 

3.9 Vurdering i forhold til bilag IV-arter 
Alle arter af hvaler, herunder marsvin, er bilag IV-arter, der kan forekomme i 

enten oprensningsområdet eller ved klappladsen, og som derfor er relevante i 

forhold til nærværende vurdering. Det skal derfor vurderes om opgravningen og 

klapningen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i arternes 

naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.   

 

Der er tre bestande af marsvin i dansk farvand, hhv. Nordsøpopulation, 

Bælthavspopulation og Østersøpopulation9. Marsvinene i det nordlige Lillebælt 

tilhører Bælthavsbestanden. 

 

Støjgener i forbindelse med klapning er ikke så kraftige, at de påvirker hørelsen 

hos fisk og pattedyr. Støjforurening associeret med klapredskaber, maskiner og 

sejlads med klapskib er karakteriseret som lav frekvent støj, da frekvensen 

sjældent overstiger 0,16 kHz, og da studier på marsvin har vist, at de reagerer 

bedst på lyde over 10 kHz og ofte kommunikerer mellem 0,2-180 kHz, forventes 

der ikke nogen negative påvirkninger af marsvin. Derudover har yderlige studier 

vist, at marsvin undgår klapningsaktiviteter med afstande på ned til 600 meter10. 

Derfor vil støj i forbindelse med klapaktiviteter kun medføre kortvarige 

forstyrrelser for dyrene11.  

 

                                                             
9 Aarhus Universitet, DCE, videnskabelig rapport nr. 284 (2018): 

https://mst.dk/media/183331/sr284-marsvin-udbredelse-2018.pdf   
10 Todd, V.L.G., Todd, I.B., Gardiner, J.C., Morrin, E.C.N., Macpherson, N.A., Dimarzio, 

N.A., Thomsen, F., 2015. A review of impacts of marine dredging activities on marine 

mammals. ICES Journal of Marine Science 72, 328–340. doi:10.1093/icesjms/fsu187 
11 Menneskeskabte påvirkninger af havet- andre presfaktorer end kvælstof og 

klimaforandringer. DTU Aqua-rapport nr. 336-2018   
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Da projektet tidsmæssigt er begrænset, og da klapningen ikke vurderes at medføre 

markante substrat og strukturs forandringer på havbunden, vil både fisk og 

pattedyr hurtigt kunne genoptage deres færden i området efter endt klapning.  

Hverken marsvin eller de fisk, som udgør deres fødegrundlag vurderes at blive 

påvirket i et sådant omfang, at fødeudbuddet for marsvin forringes, idet voksne 

individer blot midlertidigt vil flytte sig fra sedimentfanerne, når arbejdet pågår og 

da gyde og opvækstperioder for økologisk vigtige arter beskyttes ved indførelse af 

sæsonvilkår, jf. vilkår A, se afsnit 3.10. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at klapning i 

henhold til denne tilladelse ikke vil have en væsentlig negativ betydning for 

marsvin. 

3.10 Vurdering af øvrige interesser 

Miljøstyrelsen bemærker høringssvar fra Søfartsstyrelsen angående 

minimumsdybden på klappladsen. Der stilles derfor vilkår om en minimumsdybde 

på 7,7 meter på klappladsen, jf. vilkår samt kontrolvilkår F og dokumentation for 

procedure til overholdelse af mindstedybden. 

 

Miljøstyrelsen gør tilladelsesindehaver opmærksom på at skulle der under arbejdet 

findes spor af fortidsminder, herunder vrag, skal museet kontaktes ifølge 

Museumsloven §29h12, og arbejdet skal standes.  

 

Fiskeøkologiske overvejelser i forhold til klapplads K_033_04, nordvest for 

Masnedø. 

Voksne fisk antages ikke at påvirkes af klapning, da de kan flytte sig fra det 

påvirkede område, medmindre vigtige levesteder ødelægges eller gydningen 

forstyrres af klapaktiviteten. Fiskeæg og yngel er derimod sårbare over for 

klapning af havbundsmateriale, da finkornet sediment klistres til fiskeæggene og 

kan tilstoppe gællerne på fiskelarver. Hvis ikke vanddynamikken kan ryste de 

klæbende sedimentpartikler af de pelagiske fiskeæg, kan disse synke til ugunstige 

vandlag eller i værste fald komme i bundkontakt, hvilket kan bevirke til at æggene 

går til. Nogle fiskelarver, heriblandt sildelarver, udviser øget dødelighed når de 

opholder sig i forhøjede koncentrationer af opslæmmet sediment, hvilket kun 

findes umiddelbart lige efter klapningen på klappladsen13.  

Modelleringer af forventede habitater for en række kommercielt interessante 

fiskearter, viser at Grønsund og åbne dele af Smålandsfarvandet udgør et egnet 

opvækst område for juvenile Torsk, Almindelig tunge, Skrubbe og Sild, især 

henover vinter halvåret. Derudover viser modelleringer at Smålandsfarvandet nær 

klappladsen udgør et forventet habitat for voksne skrubber og pighvar med stor 

tæthed14.  

Klapplads K_033_04 er beliggende i et relativt lavvandet område med dybder 

mellem 7 og 10 m og med nærliggende lavvandede plateauer og kystnære områder 

med dybder på 2-4 m både nord og syd for. Modelleringer af havbundens 

sedimentsammensætning indikerer at bunden hovedsageligt udgøres af lerede 

                                                             
12 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014 
13 Effects of suspended sediments on cod egg and larvae 

and on the behaviour of adult herring and cod Westerberg et al 1996 
14 Essential fish habitats for commercially important marine species in the inner danish 

waters, DTU Aqua Report no. 338-2019. 
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moræneaflejringer og sand, men med nærliggende partier af mere fint og dyndet 

sand umiddelbart uden for klappladsen, samt større partier med groft sand og 

grus15.  

Grønsund og de åbne dele af Smålandsfarvandet nær klappladsen er ikke et kendt 

gydeområde for torsken eller de andre torskefisk, der kræver dybere vandområder.  

Silden gyder på 1-20 meters dybde ved fastklæbning af æggene på marin 

vegetation, samt grovere sand og grus substrat, der er at finde syd og vest for, men 

antageligvis ikke på selve klappladsen. Der er kendte forårs gydepladser for sild i 

Smålandsfarvandet syd for Knudshoved og ind i Grønsund og efterårsgydepladser 

på Langelands øst kyst, hvorfra larver kan forventes tilført fra i efterårs og 

vintermånederne. Klappladsen og området forventet tilført opslæmmet sediment 

kan derfor forventes at udgøre gyde og opvækstområde for Silden. 

Fladfiskearterne Rødspætte, Skrubbe, Almindelig tunge og Ising gyder i store dele 

af Kattegat, typisk på 20-50 meters dybde, mens der ikke er kendte gydepladser i 

de lavvandede områder i Smålandsfarvandet nær klappladsen. Der er dog 

registreret stor udbredelse af Skrubbe, Pighvar og muligvis også Ising syd for 

Knudshoved og i Grønsund, men hvor vigtigt et opvækstområde her er tale om er 

dårligt belyst16. 

Opgørelser over fangsten af nøglefiskere i Smålandsfarvandet støtter 

modelleringernes indikation af den fiskeøkologiske betydning af dette område. 

Her udgøres over 80% af fangsten med garn af skrubber, mens der er fanget 

mindre andele af aborrer. Ålekvabbe, Ål, Skrubbe og Kutlinger udgør de største 

andele af rusefangsten og der er i alt registreret 26 forskellige fiskearter fanget i 

garn og ruser17. 

 

Kun et meget begrænset område af Smålandsfarvandet og Grønbugt vil direkte 

påvirkes af klapningen og det vurderes ikke at unikke levesteder inden for området 

vil gøres permanent utilgængelige for voksne individer af fiskebestanden. 

Endvidere vurderes det at klappladsen ikke er et oplagt gydeområde for arterne 

redegjort for over, da de vil vælge bund med grovere substrat eller større dybde. 

 

For at minimere potentielle negative påvirkninger af gydning og yngelopvækst for 

ovenfor redegjorte arter, som følge af opslæmmet materiale, vurderes det at 

klapningen ikke må finde sted inden for Sildens forårsgydning fra d. 1. februar til 

d. 1. maj. Vilkåret stilles for at beskytte kommercielt og økologisk vigtige fiskearter 

i perioden hvor fiskeæg og larver forventes at være talrigt tilstede, jf. vilkår A. 

Vilkåret forventes ydermere at reducere potentielt negative konsekvenser af 

forøget iltforbrug og næringsstofudledning fra klapning tidligt i vækstsæsonen på 

den marine vegetation og beskytte fødegrundlaget for habitatarterne Marsvin, 

Gråsæl og Spættet sæl, samt flere fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-område 152. 

 

                                                             
15 GEUS Havbundssedimentkort 
16 Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af 

EU’s havstrategidirektiv, DTU (2012) 
17 Registrering af fangster med standardredskaber i de danske kystområder. 

Nøglefiskerraport for 2017-2019, DTU Aqua-rapport 375-2020 

https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta%23baslay=baseMapDa&optlay=&extent=-61018.518518518424,5890935.570987654,1176018.5185185184,6559064.429012346&layers=havbundssediment
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Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteterne i henhold til denne tilladelse kan 

gennemføres på de angivne vilkår uden at øvrige interesser påvirkes væsentligt.  

3.11 Konklusion 
Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe materiale fra Vordingborg 

Havns svajebassin på den ansøgte klapplads og på de i kapitel 1 angivne vilkår vil 

være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom. 

 

 

 

På vegne af Miljøstyrelsen 

Thor Svane Kolath 

 

4 Offentliggørelse og Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af   

 

 Ansøgeren 

 Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i 

sagens udfald 

 Kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forbrugerrådet 

 Danmarks Fiskeriforening 

 Danske Råstoffer 

 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 hovedformål, og som har ønsket underretning om 

afgørelsen 

 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, 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 

 

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende 

hjemmeside https://naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i 

https://naevneneshus.dk/
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Klageportalen.  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 til klagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet 

klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, 

medmindre klagenævnet bestemmer andet. 

 

5 Andre oplysninger 
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. 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 Søfartsstyrelsen underrettes på ny. 

 

Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne tilladelse, herunder 

pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 59 i lov om beskyttelse af 

havmiljøet. 

 

Miljøstyrelsens tilladelse til klapning fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle 

øvrige tilladelser på den konkrete lokalitet er indhentet. 

6 Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
Vordingborg Kommune 

Wsp 

Søfartsstyrelsen sifa@dma.dk 

Fiskeristyrelsen mail@fiskeristyrelsen.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen marinark@vikingeskibsmuseet.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Danske Råstoffer lmv@di.dk 

Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 

Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk 

Danske Havne danskehavne@danskehavne.dk 

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) Info@flidhavne.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk sejlunion ds@sailing.dk 

  

mailto:sfs@dma.dk


 

 

22 

BILAG 1  Oprensningsområdets placering 

 

 

Det tilladte oprensningsområde er indrammet med rødt på nedenstående figur. 

 
Oprensningsområdet, Vordingborg Svajebassin. Det tilladte oprensningsområde er 

markeret med en stiplet rød linje.  

 

På nedenstående figur ses den nøjagtige indtegning af oprensningsområdet.  
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BILAG 2  Klappladsens beliggenhed og dybdeforhold 

 

 

 
 

 

Klappladsens Positioner WGS84 i grader og decimalminutter: 

 

"54° 59,54' N   11° 51,02' Ø 

54° 59,71' N   11° 50,95' Ø 

54° 59,919' N   11° 50,72' Ø 

55° 0,148' N   11° 50,712' Ø 

54° 59,86' N   11° 51,041' Ø 

54° 59,73' N   11° 51,100' Ø 

54° 59,55' N   11° 51,110' Ø" 

Bemærk tilladelsens vilkår D og F. Der må ikke som følge af klapningen ske 

dybdeforringelser til under 7,7 meter på klappladsen. 


