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Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra sejlrende i 
Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune. 
 
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 40.000 
m3 rent oprensningssediment årligt, fra sejlrende i Mariager Fjord, på de vilkår 
som fremgår nedenfor. 
 
Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitat- 
bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 
 
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet. 
 
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. 
 
Lovgrundlag 
Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra 
Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 
29/05/2020). 
 
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i 
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på 
søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 
 
Kystdirektoratet skal, når træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samtidig 
vurdere om projektet kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), jf. § 21, stk. 1, i 
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021 med senere ændringer). 
Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. k. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår 
Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og 
miljøvurderingsloven: 

1. Der må årligt foretages bypass med op til 40.000 m3 rent oprenset 
sediment i henhold til det ansøgte. 

2. Tilladelsen er gældende fra den 11-11-2021 og indtil 21-01-2032. 

http://www.kyst.dk/
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3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse ske en øgning af mængder, 
ændringer af placering eller arbejdsmetoderne i forhold til det ansøgte.  

4. Tilladelsen til at foretage bypass af oprenset sediment fra sejlrende i 
Mariager Fjord, må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til 
andre.  

5. Såfremt der dokumenteres skadelige virkninger af den foretaget bypass, 
forpligter tilladelsens indehaver sig til at ophør med disse straks. 

 

Vilkår efter kystbeskyttelsesloven: 
6. Tilladelse gælder bypass af rent oprenset sediment fra sejlrende i Mariager 

Fjord, se bilag 2. 
7. Den by-passet mængde skal fordeles jævnt inden for nedenstående 

koordinater, bypassområdet, se bilag 2.  
 ETRS89 WGS84 
 Øst Nord Nord 56o Øst 10o 

NV punkt 585.339 6.287.942 43.661 23.682 
NØ punkt 587.073 6.288.208 43.785 25.386 
SV punkt 585.486 6.286.943 43.121 23.805 
SØ punkt 587.222 6.287.209 43.245 25.513 

 
8. De fartøjer, der udfører oprensning og bypass, skal være udstyret med 

elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. 
Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS. Senest 5 hverdage før der foretages 
oprensning og bypass skal der til Kystdirektoratet på mail til kdi@kyst.dk 
fremsendes oplysninger om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI 
nummer). Husk at påføre tilladelsens journal nummer 21/14043. AIS-
udstyret skal til enhver tid være tændt så længde der oprenses og foretages 
bypass. Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal 
oprensningen/bypass standes og Kystdirektoratet underrettes. 

9. Der skal senest 1. februar ske en indberetning af det foregående års by-
passet mængde til Kystdirektoratet på vedhæftet indberetningsskema. 
Indberetning skal ske på mail til kdi@kyst.dk. Husk at påføre tilladelsens 
journal nummer 21/14043. 

10. Tilladelsen eller dele heraf kan af Kystdirektoratet inddrages, såfremt: 
• Det er påkrævet af hensyn til miljøet 
• Vilkår for tilladelse ikke opfyldes eller overholdes  

 
Fælles bemærkninger: 
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at skulle der under arbejdet påtræffes 
spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Moesgård Museum i 
henhold til museumslovens §29 h: 
 
§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden 
spor af fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til Kulturministeren efter 
reglerne i § 28 og arbejdet skal standses. 
 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis 
nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 
 
Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og 
godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold 
til anden lovgivning. 
 
Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager indehaveren af 
tilladelsen for et, i forbindelse med oprensning og bypass, opstået civilretligt 
ansvar. 
 
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. 
 
Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 
Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt 
blandt andet med den begrundelse, at sedimentet der ansøges om tilladelse til 
bypass af, anses for at være rent. Sedimentet er blevet miljømæssigt vurderet af 
Miljøstyrelsen, som har oversendt sagen til behandling efter Kystbeskyttelses-
lovens regler om bypass og nyttiggørelse. I forbindelse med behandling af disse 
typer af sager, foretager Miljøstyrelsen først og fremmest en miljømæssig 
vurdering af, om sedimentet er egnet til at kunne blive placeret i den bølgeaktive 
zone og dermed forblive så tæt på kysten, at det også fremover vil indgå i den 
naturlige sedimenttransport. 
 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med overdragelse af sagen til Kystdirektoratet 
vurderet, at sedimentet er miljømæssigt rent således, at det kan placeres kystnært. 
 
Kystdirektoratet finder det som udgangspunkt positivt, at rent 
oprensningssediment føres videre i den naturlige materialevandring langs kysten. 
 
I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er at beholde sedimentet 
inden for den bølgeaktive zone og på et sted, hvor der opnås størst mulig samlet 
miljøgevinst.  
 
Kystdirektoratet finder derfor ud fra kystbeskyttelsesloven, at der kan gives 
tilladelse til bypass med rent oprensningssediment i henhold til det ansøgte 
sediment.  
 
Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen 
Projektet ligger indenfor Natura 2000-område. 
Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for at 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og leversteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfatter af habitatdirektivets bilag IV. 

http://www.kyst.dk/
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Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre myndigheder vurderer, at projektet kan 
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentlig, 
skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning. Kystdirektoratet 
har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 
Natura 2000-området eller bilag IV arter. 
 
Kystdirektoratet vurderes således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af 
naturtyper og leversteder eller, at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV 
arter.  
Kystdirektoratet vurdere derfor, at der ikke kræver konsekvensvurdering for 
projektet. 
 
Afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM) 
Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering 
af projekter, der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 5 og 6 
til lovbekendtgørelsen. 
For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet 
udtalelser fra andre berørte myndigheder. 
Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne 
væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøkonsekvens-
vurdering af projektet. 
 
Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på at; 
Oprensningen og bypass forgår i et område hvor der ikke er andre væsentlige 
aktiviteter / planlagte projekter.  
Der er ingen risiko for kumulation med andre projekter og anlæg. 
Sedimentet er vurderet rent af Miljøstyrelsen. 
Der vil ikke blive affaldsproduktion. 
Projektet vil ikke have en negativ påvirkning på Natura2000-områder eller bilag 
IV-arter. 
En lille del af den store sedimenttransport langs kysten, aflejres i sejlrenden til 
Mariager Fjord, det er den del der oprenses og bypasses, for at forhindre 
sejlrenden i at sande til.  
Sedimentet udlægges i et stort bypassområde, hvor der er både strøm og 
bølgeforhold. Sedimentet vurderes derfor at indgå i den naturlige 
sedimenttransport efter udlægningen, hvorfor der ikke sker nogen væsentlig 
påvirkning af havbunden med sedimentophobning som følge af bypass. 
Det vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af miljøet som helhed 
i området. 
Kystdirektoratets vurdere at der ikke er VVM-pligt. 
 

Vurderingen er foretaget på baggrund af det ansøgte, 
Kystdirektoratets kendskab til området og andre sager, ligesom 
ansøgningen har været sendt i høring ved kommunen og en lang 
række statslige myndigheder og interesseorganisationer, som 
ikke har oplyst om andre projekter. 

http://www.kyst.dk/
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Projektbeskrivelse 
Der er tale om en årlig tilbagevendende oprensning af yderste del af sejlrenden i 
Mariager Fjord for at opretholde en vanddybde på 5,7 meter. 
Optagelsesmetode: Slæbesugning 
Udpumpning: Jævnt fordelt over bypassområdet. 
 
Sags gennemgang 
Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og 
Planstyrelsens, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard Museum, Mariagerfjord Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark, Geodatastyrelsen. 
 
Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger. 
 
Miljøstyrelsen skriver bla. den 25-08-2021; 

Fjordudvalget for Mariager Fjord har søgt om tilladelse til at 
genplacere 200.000 m3 sediment fra sejlrenden i Mariager Fjord. 
Det drejser sig mere specifikt om den yderste del af sejlrenden ud 
mod fjordens munding, samt sejlrenden uden for fjorden.  
I den forbindelse er der blevet udtaget fem sedimentprøver til 
analyse for miljøfarlige stoffer. Det har vist sig, at indholdet af 
miljøfarlige stoffer i det undersøgte materiale ligger under det nedre 
aktionsniveau jf. klapvejledningen.  
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at materialet overholder kriterierne 
for bypass eller nyttiggørelse på havet, og bør vurderes af 
Kystdirektoratet.  
Med henblik på en stillingtagen til om de 200.000 m3 materiale 
kan tillades bypasset eller nyttiggjort til havs efter lov om 
kystbeskyttelse, oversender Miljøstyrelsen derfor hermed sagen til 
viderebehandling hos Kystdirektoratet. 
 

Miljøstyrelsen skriver bla. den 10-11-2021; 
Miljøstyrelsen har gennemgået det fremsendte materiale vedr. 
ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrende i 
Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune – 21-14043, og har 
følgende bemærkninger:  
Vandmiljø og Friluftsliv bemærker:  
Vi gør opmærksom på, at begge foreslåede bypass-områder ligger 
inden for vandområdeplanernes miljømål for ålegræs dybdegrænse. 
Miljømålet for ålegræs i det faglige grundlag til brug for de 
kommende vandområdeplaner er 7,7 meter (vandområde ID 222, 
https://dce2.au.dk/pub/SR390.pdf). De nyeste 
tilstandsvurderinger for det berørte vandområde viser dårlig 
økologisk tilstand for ålegræs og andre rodfæstede bundplanter og 
samlet set er den økologiske tilstand også dårlig: 
https://mst.dk/natur-
vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-
2027/tilstandsvurderinger-2021/ 
  

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen bør derfor være særdeles opmærksom på en eventuel 
negativ påvirkning af vandområdets økologiske tilstand, herunder i 
særdeleshed ålegræs og andre rodfæstede bundplanter.  
Ansøgningens oplysninger om ålegræs i vandområdet er meget 
sparsom, og beskriver i udgangspunktet: "Der er ikke kendskab til 
ålegræsbevoksninger i de foreslåede bypassområder".  
Ved påvirkning af vandområder i dårlig tilstand accepteres ingen 
forringelse af tilstanden jf. Weser-dommen.  
Ansøgningen bør derfor indeholde oplysninger om og i hvilket 
omfang bypass-områderne har ålegræsforekomster, og om 
projektets påvirkning risikerer at medføre en forringelse af 
tilstanden og hindre målopfyldelse for især dette kvalitetselement. 
Arter og Naturbeskyttelsen bemærker:  
Det fremgår af høringsmaterialet, at begge bypass-områder 
befinder sig i Natura 2000 og i ramsarområde og at sydlige bypass 
område, ligger tæt på et fuglebeskyttelsesområde.  
Det påpeges i ansøgningen endvidere, at den tidligere anvendte 
klapplads (K_155_11) også befinder sig i et 
fuglebeskyttelsesområde.   
Miljøstyrelsen vil dog gøre opmærksom på, at det er korrekt at 
begge foreslåede bypassområder ligger i Natura 2000 (N14) og i 
habitatområde (H14), derudover er området også udpeget, som 
fuglebeskyttelsesområdet F15 under og ramsarormåde. Den 
tidligere anvendte klapplads ligger i Natura 2000-området N245, 
hvor der kun er udpeget fuglebeskyttelsesområde F112 og ikke et 
habitatområde eller ramsarområde.   
Miljøstyrelsen gør desuden opmærksom på, at begge forslåede 
bypassområder befinder sig ovenpå udpeget habitatnatur, 
sandbanke (1110). 
Det er vurderet i ansøgningen, at projektet ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, da det skønnes at 
sedimentet forholdsvis hurtigt vil videreføres:  
"Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning 
tidligere nævnte  
fredningsområder. Det skønnes at sedimentet forholdsvis hurtigt vil 
blive videreført via den  
naturlige sedimenttransport" 
Miljøstyrelsen bemærker, at denne vurdering ikke er foretaget med 
baggrund i Natura 2000 områdets udpegede arter, naturtyper, samt 
bevaringsmålsætninger, herunder at bypassområderne er placeret 
ovenpå sandbanke (1110). De udpegede arter og naturtyper kan 
findes i basisanalyserne fra 2016-2021 og 2022-2027 for Natura 
2000-området, https://mst.dk/media/194128/n14-basisanalyse-
2022-27-aalborg-bugt_randers-fjord_mariager-fjord.pdf. Mens 
bevaringsmålsætningerne (overordnede og konkrete) kan findes i 
Natura 2000-planen fra 2016-2021, 
https://mst.dk/media/129844/n14_n2000plan_2016-21.pdf.  
I en væsentlighedsvurderingen skal det kunne udelukkes, at 
projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets 
bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette retter sig mod 
påvirkningen af de karakteristika og miljømæssige forhold, der 
kendetegner det konkrete Natura 2000-område, og herunder 
særligt de konkret fastsatte bevaringsmålsætninger for de arter og 
naturtyper, der er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgers svarer bla. den 18-01-2022; 
Ålegræs (Zostera mairina) eller almindelig bændeltang er en 
undervandsplante med 50-100 cm lange stængler. Ålegræsset er 
almindelig udbredt i Danmark og findes i næsten alle lavvandede 
brak- eller saltvandsområder i de indre danske farvande. Ålegræsset 
foretrækker grus, sand eller mudderbund. På grund af lys- og 
sigtbarhedsforhold i de danske farvande anses den nuværende 
almindelige udbredelsesdybde for ålegræsset at være ca. 5 meters 
dybde. Tidligere voksede ålegræsset på væsentligt større 
vanddybder, men udbredelsen er i dag koncentreret ved kystnære 
og/eller lavvandede områder, hvor ålegræsset er meget udbredt og 
ofte den altdominerende vegetation i disse områder. 
Før 1930’erne var ålegræsset væsentligt mere udbredt end det er i 
dag. I starten af 1930’erne blev ålegræsset på verdensplan ramt af 
en svampesygdom og udbredelsen blev de efterfølgende år kraftigt 
decimeret. De efterførlgende figurer, figur 1-4, viser den historiske 
udbredelse af ålegræsset i de danske farvande, herunder området 
ved udmundingen af Mariager Fjord og Ålborg Bugt. Figurerne 
viser den store tilbagegang i ålegræsset efter sygdomsudbruddet i 
1930’erne og viser ligeledes at ålegræsset frem til 1994 nærmest var 
forsvundet i Ålborg Bugt og udmundingen af Mariager Fjord. 
Siden har ålegræsset i flere områder været i fremgang og er på vej 
tilbage og ålegræsset i Ålborg Bugt ses i dag stort set over alt på de 
lavvandede områder langs hele kystlinjen i Ålborg Bugt. På de 
kystnære lavvandede områder bag strandrevler, sandbanker og 
holme der præger kystområderne langs store dele af Ålborg Bugt er 
ålegræsset i dag vidt udbredt. Uden for de beskyttende revler og 
lavvandsområder på den bare hårde sandbund er udbredelsen af 
ålegræs dog fortsat nærmest ikke eksisterende når vanddybden 
overstiger nogle få meter. Dette er også i god ovensstemmelse med 
ovenstående figurerer med den historiske udbredelse af ålegræs, 
hvor figur 1 bl.a. viser, at selv da ålegræsudbredelsen var på sit 
højeste før 1930’erne var udbredelsen på det åbne vand med større 
vanddybder minimal i Ålborg Bugt. 
I nedenstående fremgår det af udvalgte tilgængelige luftfotos fra 
bla. 1954, 2006, 2010, 2020 og 2021 for området ved Als Odde, der 
viser ålegræsforekomster eller anden bundvegatation på de lave 
kystnære vandomåder. Desuden ses der på 2006, 2010 og 2021 
luftfotoet, mulig bundvegation på det grunde Als Rev nord for 
Mariager Fjords udmunding. Sammenholdes luftfotos med vedlagte 
Krak søkort i figur 8, ses det at hovedparten af bundvegatationen 
forekommer indenfor 1 meter dybdekurven. 
I forbindelse med belysningen af lokale ålegræsforekomster og 
øvrig bundvegattaion i det forslåede bypassområde oplyser de to 
ansatte ved Fjordudvalget der har haft deres daglige arbejdsdage på 
Mariager Fjord og Als Barre området de sidste 10-15 år, at de ikke 
har observeret ålegræsforekomster på den ”golde” sandbund der 
præger området uden for 2-3 meter dybdekurverne ved Als Barre. 
Undertegnede har endvidere gennem de seneste 30-35 år, via 
fritidsinteresser i form af lystsejlads, fiskeri og jagt, jævnligt sejlet i 
områderne ved Ålborg Bugt og har ligeledes ikke observeret 
ålegræsforekomster i farvandet på vanddyber større end 2-3 meter. 
Som det fremgår af ovenstående luftfotos, er hovedparten af det 
oprensede materiale sand fra sandrevlerne omkring Als Barre, der 
føres via strøm og bølger ud i sejlrenden. Som det ligeledes fremgår 
af vedlagte luftfotos, er havbund og sandrevler i området dynamiske 

http://www.kyst.dk/
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og hele tiden i bevægelse som følge af påvirkning af strøm og bølger. 
Langt hovedparten af det oprensede bundmateriale udgøres af sand 
jf. udførte sigtekurver og prøvebedømmelser i tidligere fremsendte 
undersøgelsesrapport. En mindre del af bundmaterialet (ca. 6-
7.000 m3 af den forventede årlige mængde på ca. 30.000 m3) fra 
de inderste 2-3 oprensningsfelter, består af mere reduceret og 
finkornet bundmateriale, hvorfor der må forventes et vist iltforbrug 
i bypassområdet til iltning af de reducerede forbindelser i 
bundmaterialet. Den resterende del af materialet består 
hovedsageligt af sand og skaller lig materialet der i forvejen findes i 
bypassområdet. 
Det foreslåede Bypass har en udbredelse på ca. 1.000 x 2.000 m, 
svarende til 2.000.000 m2. Hvis den maksimale årlige 
oprensningsmængde på 40.000 m3 fordeles jævnt i hele feltet, vil 
det afstedkomme en midlertidig hævning af havbunden på ca. 2 cm. 
Det udlagte materiale udgør en forsvindende lille del af den samlede 
sedimenttransport i området og det forventes derfor at materialet 
hurtigt indlemmes i den naturligt forekommende 
sedimenttransport i området. Erfaringerne fra det tidligere 
anvendte klapområde, viser også at det klappede materiale 
”forsvinder” straks efter det er klappet. Jævnlige opmålinger i 
området udført af Fjordudvalgets båd og ekkolod viser ingen tegn 
på kunstige toppe forårsaget af klapningen eller tegn på at områdets 
vanddybde reduceres som følge af tidligere års klapning i området. 
Det forventes derfor at ved den ønskede bypass-
oprensningsmetode, vil det udlagte sediment hurtigt blive ført 
videre i nordlig retning via strømforholdene i området. Og da 
hovedparten af det oprensede materiale har samme 
sammensætning og egenskaber som de øvrige sedimenter (primært 
sand) i området, vurderes bypassoprensningen hvor sedimentet 
”hjælpes” nogle få hundrede meter i nedstrøms retning, ikke at have 
uacceptable negative konsekvenser for områdets miljøtilstand. 
Naturtyper. Som det fremgår af figur 11, er naturtypen i det berørte 
område registreret som værende sandbanke. Det er netop 
sandbanken og sandbankens drivende sand der bevirker, at det er 
nødvendigt jævnligt at oprense sejlrenden fordi sandet aflejres i den 
dybere rende. Som luftfotoet i figur 12 viser, foregår der en enorm 
sandvandring i området som er styret af vind, bølger og 
strømforhold. I det billede udgør den ansøgte bypassmængde på ca. 
30.000 m3 sediment årligt, en forsvindende lille del af den samlede 
sedimenttransport i området. 
Der er blevet oprenset store mængder sediment fra Als Odde barren 
gennem mange år, som gennem årene er blevet klappet andre 
steder. De seneste mange år er sedimentet klappet på klapplads ”Als 
Barre” ca. 15 km væk fra lokaliteten uden at sandrevlen er 
forsvundet af den grund. Nu ønskes det oprensede materiale 
klappet nærmere oprensningsområdet, men dog i nedstrøms 
retning, hvorfor det ændrede udlægningsområde ikke vurderes at 
have ændret indvirkning på den nuværende naturtype i området. 
Arter 
Det ønskede bypassområde er bl.a. placeret i habitatområde nr. 14, 
der omfatter arterne hav- og flodlampret, stavsild, odder, spættet 
sæl og mygblomst. Grundet placeringen på åbent hav vurderes 
odder og mygblomst ikke relevante i denne sammenhæng. 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 15 omfatter 
nedenstående arter: 
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Af ovenstående arter vurderes det at det primært er dykænderne 
edderfugl, fløjlsand, bjergand, sortand og hvinand samt i mindre 
omfang ternerne og stor skallesluger der kan blive berørt at 
den ønskede bypassudlægning. 
Fugle 
For fuglenes vedkommende vurderes det at den primære påvirkning 
forårsaget af udlægning af bundmateriale, primært sand, i det 
ønskede bypassområde vil være forringede muligheder for 
fødesøgning på grund af dårligere vandsigtbarhed og udlægning af 
bundmateriale på sandbunden hvor dykænderne finder deres føde. 
Ligeledes må terner og skallesluger fødesøgning forventes at blive 
påvirket negativt af dårlige sigtforhold i bypassområdet. Ligeledes 
må udlægningen af bundmateriale på bunden forventes at have en 
effekt på eventuelle muslinger, skaldyr, bløddyr m.m. i området. 
Fisk 
Der er ikke fundet oplysninger om at hverken lampretterne eller 
stavsilden findes talrigt i området. Jævnfør natura 2000-
basisanalysen 2022-2027 for området, fremgår det at arterne 
optræder sparsomt i området og nærmest anses for fåtallige 
strejfere. For fiskenes vedkommende vurderes det at det er 
sikringen af trækruter til ferske vandløb der er den væsentligste 
trussel i området. Opretholdelsen af sejlrenden vurderes samlet at 
bidrage positivt til førnævntes arter potentielle adgang til 
vandløbende i Mariager Fjord og den ønskede korte periodevise 
udlægning af bundmateriale i det ønsked bypassområde vurderes 
ikke at påvirke disse arter i området mærkbart. 
Pattedyr 
Spættet sæl har gjort sandbankerne ved sejlrenden til et vigtigt 
opholdsområde, hvor de hviler på sandbankerne ved lavvande. 
Samtidig er sejlrenden blevet et vigtigt jagtrevir for spættet sæl og 
marsvin, der lever godt af de fisk der koncentreres i området når de 
trækker ind og ud af den forholdsvise smalle sejlrende og derved 
udgør et nemt måltid for sælerne og marsvinene. Den nuværende 
tilstand med sejlrenden vurderes derfor at bidrage positivt til 
bestanden af sæler og marsvin i området. Hvis sejlrenden forsvandt 
ville pattedyrene skulle søge føden på åbent hav, hvor fiskene er 
mere spredte og sværere at fange. 
Konsekvenser 
Natura 2000 området N14, har et samlet areal på ca. 71.100 hektar 
hvoraf ca. 63.500 hektar udgøres af havområder, svarende til ca. 90 
% havområde. Det ønskede bypassområde har en størrelse på knapt 
200 hektar svarende til at bypassområdet udgør mindre end 0,3 % 
af Natura 2000 områdets samlede havareal. 
Den væsentligste negative påvirkning af området vurderes at være 
foringede vandsigtbarhedsforhold på grund af gravearbejdet og 
genplacering af det optagede bundmateriale. Langt hovedparten af 
sedimentet udgøres, jf. de udførte sigteanalyser af sand, hvorfor det 
forventes at materiale hurtigt vil bundfælde sig og 
indgå i det øvrige bundmateriales sedimetbevægelser i området. 
Den stærkt tidsbegrænsede og arealmæssigt beskedne forringelse af 
sigtbarheden i de berørte områder, vurderes ikke at være værre end 
den sigtforringelse der løbende pågår i området i forbindelse med 
kraftigt blæsevejr, hvor bølgernes ophvirvlen af bundmateriale i 
perioder gør sigtbarheden meget dårlig. Tilsvarende vurderes 
strøm- og bølgeforhold i området at biddrage i markant højere grad 
til den samlede sedimenttransport i området end den ønskede 
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årlige udlægning af ca. 30.000 m3 ikke forurenet bundmateriale 
giver anledning til. 
Af positive konsekvenser vil den tættere placerering af 
bypassområdet bidrage til en væsentlig forkortelse i 
oprensningsperioden som følge af den reducerede sejltid til og fra 
udlægningsområderne. Herved formindskes perioderne med 
forringede sigtbarhedsforhold samt forstyrrende sejlads og øvrig 
motorstøj i området mindskes markant. Ligeledes kan der spares 
mærkbare mængder brændstof til sejllads, hvilket ligeledes bidrager 
til en reduktion i CO2-udledning og partikelforurening i området. 
Med udgangspunkt i ovenstående er de opsatte målsætninger i 
kapitel 3 i henviste Natura 2000-plan 2016-2021 for Ålborg Bugt, 
Randers Fjord og Mariager Fjord, Natura 2000-område nr. 14, 
habitatområde H14, fuglebeskyttelsesområde F2 og F15 
gennemgået og der ikke fundet relevante målsætninger der vurderes 
at udgøre en konflikt med det ansøgte bypass-projekt i området. 
 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skriver bla. den 26-10-2021; 
Efter høring af relevante myndigheder under Forsvarsministeriet 
kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er 
følgende bemærkninger, som skal fremgå af tilladelsen: 
Såfremt der i forbindelse med arbejdet på eller i havbunden 
konstateres rester af ammunition eller genstande, der kan være 
farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles og der tages kontakt til 
Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 
14 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter 
mv. i danske farvande. 
Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på telefon: 
+45 72850380/+45 72850371 
Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de 
udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe 
der skal udføre arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets 
Operationscenter via den myndighed, der udsteder tilladelsen. 
Såfremt der er opdateringer i kontaktoplysningerne, kan disse 
fremsendes direkte til Forsvarets Operationscenter på 
nedenstående adresser: 
Forsvarets Operationscenter (JOC) 
Telefon: e-mail: 
Vagthavende officer: +45 72850380 FKO-KTP-NMOC-VO@mil.dk 
Maritime Assistance Service: 
+45 72850371 mas@sok.dk 
Vagtholdsleder JOC: +45 72850332 
Omstilling: +45 72812300 

 
Moesgaard Museum skriver bla. den 09-11-2021; 

Som vi lige har drøftet i telefonen har vi ingen bemærkninger til 
projektet såfremt at områderne tidligere har været oprenset til 
samme dybde. 
På vegne af Marinarkæologi Jylland 
Peter Moe Astrup 
Marinarkæolog og  
Museumsinspektør, ph.d. 
Moesgaard Museum 
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Søfartsstyrelsen skriver bla. den 09-11-2021; 
Søfartsstyrelsen har ingen bemærkning imod, at der by-passes rent 
oprensningssediment fra Sejlrenden i Mariager Fjord på det anviste 
område(område 1).  
Arbejdet med by-pass kan anmeldes i Efterretninger for Søfarende i 
det omfang det findes relevant for den øvrige skibstrafik i området. 
Ved anmeldelse gør vi opmærksom på, at arbejdet skal varsles 
behørigt minimum 3 uger i forvejen. 
Søfartsstyrelsen henviser generelt til entreprenørbekendtgørelse nr. 
1351 af 29. november 2013, der kan tilgås på hjemmesiden: 
https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-
soes/sejladssikkerhed/entreprenoeropgaver-til-soes 
 

Klagevejledning 
Dette dokument indeholder tre afgørelser: 

• Afgørelse om, at give tilladelse til bypass med rent oprenset sediment fra 
sejlrende i Mariager Fjord. 

• Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
• Afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering 

(VVM). 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

• Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 
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. Det koster 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. 

 

• Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 
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6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter Natura 2000-bekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er: 

1) miljøministeren, 

2) enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

3) landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål 
har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer.  

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 Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
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Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk 1, i miljøvurderingsloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- 
og Planstyrelsens, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard Museum, Mariagerfjord Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen. 
 
Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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 Bilag 1: 
 
Kystdirektoratets screeningsnotat for VVM-pligt 
 
Projekt:  21/14043 Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment,  

fra sejlrende i Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune. 
 
Ansøger:  Fjordudvalget for Mariager Fjord 
 
Kystdirektoratets afgørelse: Ikke VVM-pligtig 
 
Beskrivelse: Der er ikke kumulationer med andre godkendte projekter. Det 
vurderes ikke at være risiko for gener, ulykker og menneskelig sundhed. Bypass af 
rent oprenset sediment fra oprensningsområdet, placeres i et tyndt lag på 
nærliggende bypassområde. Sedimentet fra oprensningsområdet, anvendes ifølge 
kystbeskyttelses loven, til bypass på nærliggende bypassområde. 
 
I henhold til bilag 2 i miljøvurderingsloven, så er det på baggrund af bygherre / 
rådgivers ansøgning, samt Kystdirektoratets egen vurdering af 
ansøgningsmaterialet, er vurderet at det ansøgte skal screenes i henhold til bilag 2, 
nr. 10k, idet det ikke på baggrund af det ansøgte, kan udelukkes at projektet kan 
have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. 
 
Offentliggørelse: Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets 
hjemmeside, kyst.dk. 
 
Kriterier, som er anvendt for vurdering af projektet fremgår af bilag III til VVM-
direktivet, Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 med senere ændringer. 
Direktivet er gennemført i dansk ret fsva. søterritoriet ved bekendtgørelse af lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 
af 10/05/2017): 
 
Vurdering af miljøpåvirkning 

Vurderes det som en 
mulighed, at 
projektet/anlægget kan få 
en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende 
kriterier? 

Ja Nej Bemærkninger 

1. Projektets 
karakteristika: 
 

   

 Dimensioner   x Oprensning og bypass sand fra sejlrenden til 
Mariager Fjord genplaceres ved bypass 
nedstrøms indsejlingen. Der bliver årlig 
oprenset og bypass-et op til 40.000 m3 
sediment. 
Bypass området er ca. 1,8 x 1 km. = 1,8 km2 og 
udlægningen  som sker med sandsuger 
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forventes at ske med den fulde mængde og ud 
fra teoretisk beregning medfører udlægningen 
et lag på 2,3 cm, uden hensyn til forhold såsom 
strøm og bølger. 

Kumulation med andre 
projekter 

 x Kysdirektoratet har ikke kendskab til andre 
projekter i området hvor der skal arbejdes. 
 

Anvendelse af 
naturressourcer 

 x Det er bypass af rent oprensnings sediment. 
Videreføres af eksisterende materialer. 

Affaldsproduktion   x Sedimentet er vurderet rent iflg. Miljøstyrelsen. 
Forurening og gener 
 

 x Ingen forurening eller gener forventes. Det er 
almindeligt oprensningsarbejde fra skib. 

Risikoen for ulykker, 
navnlig under hensyn til de 
anvendte materialer og 
teknologier 

 x Oprensnings- og bypassområdet bliver ikke i 
væsentlig benyttet til andet formål. Derfor ses 
ingen risiko for ulykker. 
Almindelige regler for omgåelse af fartøjer og 
brugere på vandet vurderes tilstrækkelig. 

2. Projekters placering - 
den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan blive 
berørt af projektet, skal 
tages i betragtning, 
navnlig: 

   

- nuværende 
arealanvendelse 

 x Oprensnings- og bypassområdet bliver ikke 
benyttet til andre væsentlige formål.  
Det er ikke sårbare områder. 

-naturressourcernes 
relative rigdom, kvalitet og 
regenereringskapacitet i 
området 
 

 x Den lille del af sedimentet der transporteres 
mod nord, og aflejres i sejlrenden, hjælpes forbi 
sejlrenden til Mariager Fjord ved bypass af 
sedimentet. 

- det naturlige miljøs 
bæreevne med særlig 
opmærksomhed på 
følgende områder: 

   

a) vådområder 
   

 x Ikke relevant 

b) kystområder  
 

 x Miljøs bæreevne for sådan et projekt er stor, for 
det er kun en lille del af den samlede 
sedimenttransport der aflejres i sejlrenden til 
Mariager Fjord og har behov for oprensning og 
bypass. 

c) bjerg- og skovområder  
 

 x Nej 

d) reservater og 
naturparker  
 

 x Nej 
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e) områder, der er 
registreret eller fredet ved 
national lovgivning; særligt 
beskyttede områder 
udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 
79/409/EØF og 92/43/ EØF  
 

 x Ligger indenfor beskyttede områder. 

f) områder, hvor de i 
fællesskabslovgivningen 
fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet  
 

 x Ikke relevant 

g) tætbefolkede områder  
 

 x Nej ikke tætbefolket område 

h) vigtige landskaber set 
ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk 
synspunkt. 

 x Nej 

 
Samlet konklusion; 
Oprensningen og bypass forgår i et område hvor der ikke er andre væsentlige 
aktiviteter / planlagte projekter.  
Der er ingen risiko for kumulation med andre projekter og anlæg. 
 
Sedimentet er vurderet rent af Miljøstyrelsen. 
Der vil ikke blive affaldsproduktion. 
 
Projektet vil ikke have en negativ påvirkning på Natura2000-områder eller bilag 
IV-arter. 
 
En lille del af den store sedimenttransport langs kysten, aflejres i sejlrenden til 
Mariager Fjord, det er den del der oprenses og bypasses, for at forhindre 
sejlrenden i at sande til.  
Sedimentet udlægges i et stort bypassområde, hvor der er både strøm og 
bølgeforhold. Sedimentet vurderes derfor at indgå i den naturlige 
sedimenttransport efter udlægningen, hvorfor der ikke sker nogen væsentlig 
påvirkning af havbunden med sedimentophobning som følge af bypass. 
 
Det vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig påvirkning af miljøet som helhed 
i området. 
Kystdirektoratets vurdere ud fra VVM screeningen at der ikke er VVM-pligt. 
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Bilag 2 
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