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Besvarelse af indkomne høringssvar i 2. offentlighedsfase  

Liste over indkomne høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapporten for omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov Havn.  

 

Høringspart, dato Høringssvarets indhold Bygherres bemærkninger eller uddrag heraf. Kystdirektoratets bemærkninger 

Vikingeskibsmuseet, 
30/6-2022 

Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er be-
mærkninger til miljøkonsekvensrapporten. 

- Ingen bemærkninger. 

Søfartstyrelsen,  

13/7-2022 

Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til miljøkonsekvensrap-
port for omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov Havn. 
Sejladsmæssige bemærkninger ses at være dækket ind under af-
snit 6.1 i rapporten. Ved omlægning af renden skal Søfartsstyrel-
sen godkende ændringer i afmærkningen på forhånd. Forslag til 
permanent afmærkning af den nye rende kan sendes til Sikre Far-
vande – sifa@dma.dk med henvisning til sagsnummer 
2022136661. 
 

- Ingen bemærkninger. 

Forsvarsministeriet, 
Ejendomsstyrelsen, 
12/7-2022  
 

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet, skal Ejen-
domsstyrelsen oplyse, at der er følgende bemærkninger:            
 
Generelt skal der i forbindelse med arbejde ved/i havbunden gøres 
opmærksom på, at såfremt der bliver identificeret/forekommer 
fund af ueksploderet ammunition eller lignende farlige genstande, 
skal arbejdet straks indstilles, og der skal tages kontakt til Forsva-
rets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29/11/2013 § 14 om sejlads-
sikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i dan-
ske farvande. 
 
Forsvarets Operationscenter ved National Maritime Operations 
Centre (NMOC) kan telefonisk kontaktes på: +45 728 50380/+45 
728 50371. Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærk-
som på, at de udstedte tilladelser, samt kontakt-oplysninger til det 
firma eller de skibe som eventuelt skal udføre arbejdet, skal være 
tilgængelige for Forsvarets Operationscenter, NMOC via den myn-
dighed, der udsteder tilladelsen. Såfremt der er opdateringer i 
kontaktoplysningerne, kan disse fremsendes direkte til Forsvarets 
Operationscenter, NMOC på nedenstående adresser: 
 
Forsvarets Operationscenter, NMOC: 
 

 
 
Der er ikke yderligere at bemærke. 
 

- Ingen bemærkninger- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøstyrelsen, Er-
hvervsklapteam, 
24/8-22 

Miljøstyrelsen bemærker at den ønskede klapplads er K_050_01. 
Styrelsen ønsker en vurdering af kapacitet på klappladsen, på bag-
grund af pejling af dybdekurver og kumulerede effekter fra alle-
rede gældende tilladelser til klappladsen. Søfartsstyrelsen har gen-
nem tidligere klaptilladelser til klappladsen oplyst en mindste-
dybde på 9 meter, og det bemærkes fra pejling fra 2018, at mind-
stedybden er overskredet visse steder. 
 

I 2018 blev der gennemført en pejling af hele klappladsen efter endt uddyb-
ningsprojekt. Siden 2018 er der ikke kendskab til at der skulle være foretaget 
større klapninger på klappladsen, den største er på 19.000 m3 foretaget af 
Nakskov Havn. Klappladsen anvendes kun til klapning af meget beskedne 
mængder af oprensningsmaterialer fra lokale havne, dette har forventeligt 
ikke medført væsentlige ændringer i kapaciteten på klappladsen siden 2018 
og det anses derfor tilstrækkeligt at anvende pejlingen fra 2018 til at vurdere 
kapaciteten. 

Kystdirektoratet finder, at bygherre har godtgjort, at der er kapacitet på 
klappladsen. 

Navn: Telefon: e-mail: 

Vagthavende officer: +45 728 50380 FKO-KTP-NMOC-VO@mil.dk 

Maritime Assistance 

Service: 

+45 728 50371 mas@sok.dk 

Vagtholdsleder: +45 728 50332  

Omstilling: +45 728 12300  
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Derudover ønsker Miljøstyrelsen et udkast til en alternativ place-
ring, hvis det viser sig at der ikke er kapacitet på klapplads 
K_050_01. 
 

Den samlede kapacitet på klappladsen er ca. 1.8 mio. m3, fordelt på 0.6 mio. 
m3 på den oprindelige klapplads og 1.2 mio. m3 på den udvidede klapplads, 
hvilket skal ses i forhold til den maksimale ansøgte uddybningsmængde på 
0.75 mio. m3. Der anses derfor at være tilstrækkeligt kapacitet på klapplad-
sen, også hvis der inkluderes klappede mængder siden 2018 og gældende 
klaptilladelser. 

Miljøstyrelsen, Hav- 
og Vandmiljø, 

24/8-22  

MSTs enhed for Hav- og Vandmiljø (HOV) skal gøre opmærksom 
på, at omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov Havn skal 
være i overensstemmelse med vandplanlægningen for berørte 
målsatte vandforekomster og havstrategien for de berørte havom-
råder.  
Bemærkninger fra HOV, til brug for Kystdirektoratets afgørelse, 
har til formål på det foreliggende grundlag, at vurdere om der er 
risiko for at omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov 
Havn:  
- kan indebære direkte eller indirekte påvirkning af vandforekom-
ster, der medfører, at aktuel tilstand forringes, eller at fastlagte 
miljømål ikke kan opnås, jf. lov om vandplanlægning,  
- kan indebære påvirkning af havets økosystemer og miljømål, der 
medfører at god miljøtilstand ikke kan opnås eller opretholdes, jf. 
lov om havstrategi  
- kan indebære uoverensstemmelse med overvågningsprogrammet 
NOVANA eller overvågningsprogrammet for havstrategien.  
 
Lov om vandplanlægning (lovbekendtgørelse 126 af 26/01/2017) 
med tilhørende bekendtgørelser fastsætter bl.a. miljømål og ind-
satsprogrammer med henblik på at forebygge forringelse af og 
opnå god tilstand for overfladevandområder og grundvandsfore-
komster. Det følger af § 8 i indsatsbekendtgørelsen (BEK 449 af 
11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter), at 
offentlige myndigheder ikke må træffe afgørelser, hvis afgørelsen 
kan medføre at aktuel tilstand forringes, eller at fastlagte miljømål 
ikke kan opnås for målsatte overfladevandområder eller grund-
vandsforekomster.  
Lov om havstrategi (lovbekendtgørelse 1161 af 25/11/2019) fast-
sætter bl.a. miljømål og indsatsprogrammer med henblik på at 
opnå eller fastholde god miljøtilstand i havets økosystemer, og 
muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Det føl-
ger af havstrategilovens § 18, at offentlige myndigheder er bundet 
af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes i havstrate-
gien.  
HOV kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere om projektet 
kan indebære risiko for tilstandsforringelse og ikke målopfyldelse 
af berørte målsatte kystvane. Miljøkonsekvensrapporten mangler 
fyldestgørende vurderinger i forhold projektets påvirkninger med 
miljøfarlige forurenende stoffer og dermed projektets overens-
stemmelse med lov om vanplanlægning. HOVs bemærkninger er 
uddybet nedenfor. 
 
- MKR s. 64: Miljøstyrelsen gør opmærksom på at "belastning 
2012" i Vandområdeplan 2015 - 2021 til vandområde 207 Nakskov 
Fjord er opgjort til 340,4 ton N/år, se tabel på s. 65 i rapporten. I 
rapporten på s. 64 angives at "..udgør belastningen 332 ton 
N/år…". Miljøstyrelsen gør opmærksom på at de 332 ton N/år er 
"basline belastning 2021" til Nakskov Fjord. 
 
- MKR s. 124-133: Det bemærkes at miljøkonsekvensrapporten 
ikke omfatter fyldestgørende vurderinger i forhold projektets på-
virkninger med miljøfarlige forurenende stoffer og dermed projek-
tets overensstemmelse med lov om vanplanlægning, jf. bekendtgø-
relse af lov om vandplanlægning (LBK nr 126 af 26/01/2017).  
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for påvirkningen af 
vandområder i tilstrækkelig grad til, at miljømyndigheden kan 

Vedr. Baseline belastning 2012 og 2021 (MKR side 64):  
Sweco bekræfter Miljøstyrelsens oplysninger, dvs. at de er enige i at kvælstof 
baselinebelastning 2012 for vandområde 207 Nakskov Fjord er 340,4 ton/år 
som anført i skemaet, rapportens side 65. Denne belastning relaterer til 
Vandområdeplan 2015-2021, som er gældende. Af samme skema fremgår 
Baselinebelastning 2021 med 331,9 ton/år (dvs. 332 ton/år), og målbelastnin-
gen på 336,7 ton/år og dermed et ”råderum” på 4,7 ton/år, forudsat at indsat-
serne indfries.  
 
Det fremgår af MiljøGIS Høring af Vandområdeplan 2021-2027, at der for 
Nakskov Fjord er anført tidsfristforlængelse til indfrielse af indsatserne.  
Det fremgår af Høring af Vandområdeplan 2021-2027, at der for Nakskov 
Fjord er en Statusbelastning på 533,7 t/år, Baselinebelastning 518,3 t/år og 
en målbelastning på 412 t/år, hvilket giver et bruttoindsatsbehov på 106,3 
ton/år.  
Afvigelserne ift. Vandområdeplan 2015-2021 skyldes begrundede ændringer i 
de metodemæssige opgørelser af belastninger og effekt af indsatser angivet i 
forslag til den nye Vandområdeplan 2021-2027, som forventes vedtaget inde-
værende år. 
Ovenstående indebærer ikke ændringer af miljøkonsekvensrapportens hoved-
konklusioner vedr. projektets påvirkninger af vandområde 207 Nakskov 
Fjord mht. næringsstoffer, idet projektet ikke genererer væsentlig frigivelse af 
næringsstoffer  
 
Sweco vurderer fortsat, som anført i miljøkonsekvensrapporten, at projektet 
ikke vil indebære en forringelse af tilstandsparameteren dybdegrænsen for 
rodfæstede planter (ålegræs) iht. den gældende vandområdeplan 2015-2021, 
og heller ikke vil indebære en tilstandsforringelse eller hindre en opfyldelse af 
miljømålet ift. Vandområdeplan 2021-2027 mht. tilstandsparameteren åle-
græssets dybdegrænse.  
 
I forhold til Havstrategien, som fastsætter miljømål og indsatsprogrammer 
med henblik på at opnå eller fastholde god miljøtilstand i havets økosystemer, 
vurderer Sweco ligeledes, at projektet ikke vil indebære forringelse af tilstan-
den i havets økosystemer mht. at opretholde eller opnå god økologisk tilstand 
i Nakskov Fjord mht. dybdegrænse for ålegræs. 
 
Opfyldelse af miljømål mht. påvirkning med miljøfarlige stoffer, MFS (MKR 
side 124 – 133):  
Der er i tilknytning til dykkerundersøgelser ved projektområdet for den ud-
rettede sejlrende udtaget to sammensatte prøver i den eksisterende sejlrende, 
hhv. MSED 1, udtaget sydøst for projektets udrettede sejlrende og MSED 2 
udtaget nordvest for. Prøvebeskrivelserne af delprøverne anfører 2 – 10 cm 
dynd/silt og derefter fast moræne. Prøvernes længder varierer fra 10 – 32 cm, 
og det estimeres heraf og ud fra kornstørrelsesfordelingen i prøverne, som 
grundlag for nedenstående vurderinger, at 1/3 af prøvematerialet består af 
ler/silt/dynd og 2/3 består af fast moræne.  
De to prøver er underkastet kemiske analyser, hvis resultater viser totalind-
hold af MFS pr. kg tørstof (TS). Analyserne viser, at MSED 1 har et (relativt) 
højt tørstofindhold og tilsvarende lavt glødetab som udtryk for indhold af or-
ganisk stof (GT % af TS), mens det for MSED 2 er omvendt. Et højt tørstof-
indhold indikerer et højt indhold af mineralsk inert materiale, mens et højt 
glødetab indikerer et højt indhold af organisk stof i tørstoffet. De miljøfarlige 
stoffer er især knyttet til finkornet mineralske partikler – f.eks. ler og silt, som 
har gode egenskaber til binding af metaller, og til organisk stof, hvor de miljø-
farlige stoffer associeres. Ved efterfølgende spredning i miljøet vil stofferne 
kunne frigives.  

Kystdirektoratet finder, at rapportens faglige vurderinger, samt byg-
herres uddybende bemærkninger hertil, konkluderer, at projektet ikke 
vil forringe eller hindre målopfyldelse jf. lov om vandplanlægning og 
Danmarks Havstrategi.  
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vurdere, om en miljøtilladelse vil være i overensstemmelse med § 
8 i indsatsbekendtgørelsen. Derfor efterspørges beskrivelser og 
vurderinger af projektets påvirkning med MFS, som følge af grave-
arbejdet og klapningen.  
Overholdelse af miljøkvalitetskrav er en forudsætning for opfyl-
delse af miljømål og dermed også en forudsætning for projektets 
overensstemmelse med lov om vandplanlægning. Miljøkvalitets-
krav er fastsat i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 
1625 af 19/12/2017) og angivet som både generelle miljøkvalitets-
krav og maksimumkoncentrationer. Vurderingen af påvirkning af 
målsatte vandområders tilstand skal omfatte en vurdering i for-
hold til risiko for overskridelse af begge miljøkvalitetskrav.  
Vurderingen skal foretages på enkeltstofniveau og konkret for det 
berørte vandområde, det vil sige at vandområdets tilstand skal, 
ved vurdering, tages i betragtning. Vandområdernes tilstand frem-
går af Vandområdeplanerne 2021-2027 og tilhørende MiljøGIS: 
https://miljoegis.mim.dk  
/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021.  

 

Ved udretning af sejlrenden i Etape 1 og udvidelse i Etape 2, vil langt hoved-
parten af uddybningsmaterialerne bestå af miljømæssigt upåvirket sand og 
moræneler, og det estimeres at miljøpåvirket materiale af dyndet karakter 
med højere indhold af organisk materiale vil udgøre mindre end 5 % af det 
samlede volumen.  
Ud fra ovenstående vurderes at risikoen for en overskridelse af de gældende 
miljøkvalitetskrav for marine miljøer, som følge af uddybningsarbejdet er me-
get lav. Omkring uddybningsfartøjet og i umiddelbar nærhed heraf vil der 
kunne forekomme høje sedimentkoncentrationer (100 mg/l eller mere), som 
vil kunne give anledning til overskridelse af de generelle miljøkvalitetskrav 
for kobber og TBT-kation hvis det antages, at alt opgravet og spildt sediment 
har et indhold af miljøfremmede stoffer svarende til gennemsnittet af de fore-
liggende analyseresultater. Det vurderes, at både de generelle og de absolutte 
korttidskrav vil kunne overholdes med god margin for enkeltstoffer udenfor 
projektets arbejdstrace når forekomsten af miljøpåvirket sediment i det sam-
lede uddybningsmateriale tages i betragtning. Det vurderes derfor, at der ikke 
er risiko for at uddybningen vil indebære en overskridelse af miljøkvalitets-
kravene for vandområdet Nakskov Fjord. 

Miljøstyrelsen, Arter 
og Naturbeskyttelse, 
1/9-2022 

Marin habitatnatur:  
Indragelse 
Miljøstyrelsen bemærker at store dele af projektstrækningen er 
beliggende inden for Natura 2000-område N179 ”Nakskov Fjord 
og Indrefjord”, samt at omlægningen og udvidelsen af dele af sejl-
renden vil foregå på kortlagte habitatnaturtyper bugt (1160) og 
sandbanke (1110). 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det fremgår af vurderingen, 
at ved omlægningen og udvidelsen af sejlrenden skal inddrages 
sammenlagt 14,02 ha bugt (1160) og 6,08 ha sandbanke (1110), 
svarende til henholdsvis 0,43% og 0,55% af det samlede areal af 
naturtyperne i Natura 2000-området.  
 
Man kommer i vurderingen frem til, at fordi de inddragede arealer 
med kortlagt habitatnatur udgør små arealer sammenlignet med 
hele Natura 2000-området, vurderes det at, gennemførelsen af 
projektet ikke vil påvirke fødegrundlaget for de fuglearter og mar-
svin, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området i 
en grad, der kan påvirke deres bevaringsstatus eller hindre opnå-
else af gunstig bevaringsstatus. Det vurderes derfor, at projektet 
ikke vil hindre, at arter og naturtyperne vil kunne opnå en gunstig 
bevaringsstatus.  
 
Miljøstyrelsen gør her opmærksom på at Miljø- og Fødevareklage-
nævnet i lignende sager har udtalt, at inddragelse af selv et lille 
areal vil stride imod bevaringsmålsætningerne for et Natura 
2000-område. Miljøstyrelsen kan i denne sag henvise til Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 (sagsnr. 
18/09816): Ophævelse og hjemvisning af VVM-tilladelse til kyst-
beskyttelsesanlæg ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde 
Kommune og Egedal Kommune. Gennemførsel af dette projekt 
ville samlet set indebære, at mindst 0,72 ha areal med kortlagt ha-
bitatnatur ville blive varigt inddraget. 
Det fremgår bl.a. af nævnets afgørelse, at: 
”En sådan varig ødelæggelse af selv en mindre del af de naturty-
per, som lå til grund for, at lokaliteten blev udpeget, vil åbenbart 
være i strid med lokalitetens bevaringsmålsætninger og dermed 
udgøre en skade på det internationale naturbeskyttelsesområdes 
integritet i artikel 6,stk. 3’s forstand.” 
og 

Inddragelse af arealer med habitat naturtyper:  
I miljøkonsekvensrapporten er der, anført en detaljeret opgørelse over arealet 
af naturtyperne sandbanke og bugt som inddrages til sejlrende som følge af 
projektet. På baggrund af denne arealinddragelse, som indebærer, at det på 
forhånd ikke kan udelukkes at projektet kan føre til en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget, er der udført en Natura 2000-konsekvensvurde-
ring.  
I konsekvensvurderingen beskrives fauna og flora, herunder ålegræs og ma-
kroalger, indenfor det direkte berørte areal ud fra dykkerundersøgelser i om-
rådet. Der er ud fra de observerede forhold foretaget en biologisk faglig vur-
dering af betydningen af arealinddragelsen i forhold til Natura 2000-områ-
dets udpegningsgrundlag. Det anføres i konsekvensvurderingen side 99 at:  
(…)Naturtyperne er beliggende i vandområde 208 Nakskov Fjord, hvor den 
økologiske tilstand mht. kvalitetsparameteren Ålegræs dybdegrænse er mode-
rat. Projektet vil ikke indebære at næringsstoftilførslen til Nakskov Fjord æn-
dres, og vil ikke hindre, at der kan opnås en god økologisk tilstand mht. åle-
græs dybdegrænse.  
For naturtyperne Sandbanke (1110) og Bugt (1160) vil der umiddelbart ske en 
reduktion af de to naturtyper. Reduktionen vurderes at være af en størrelses-
orden, som ikke vil kunne indebære en målelig påvirkning af den biologiske 
produktion i Natura 2000-området, idet denne varierer betydeligt fra år til år 
afhængigt af vejrlig, temperaturer, strømforhold og næringsstofbelastning 
ved afstrømning fra land. Dette ses bl.a. ved variationer i ilt, kvælstof, fosfor, 
sigtdybde og klorofyl fra år til år. Sigtdybden (middel sommersigtdybde) har 
således være ret stabil de senere år, mens kvælstof og fosfor middelkoncen-
trationer har varieret betydeligt, jf. afsnit 6.1. Det indebærer, at påvirknin-
gerne (parametrene) ikke korrelerer med konstante forhold og samtidigt, 
men interagerer i et ret komplekst system over tid. Dvs. at respons på æn-
dring af en parameter først vil indtræffe over tid, hvor ændring i andre para-
metre kan nå at eliminere respons. Det vurderes imidlertid, at arealet der ind-
drages til sejlrende, udgør så lille en del af det samlede areal af de marine na-
turtyper og forekomst af ålegræs, at det ikke vil påvirke fødegrundlaget for de 
fuglearter og marsvin, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-om-
rådet i en grad, der kan påvirke deres bevaringsstatus eller hindre opnåelse af 
gunstig bevaringsstatus. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil hindre, at 
arter og naturtyperne vil kunne opnå en gunstig bevaringsstatus.  
- og i afsnit 2.3.8, side 15-16 anføres som samlet konklusion:  
Det vurderes samlet ud fra ovenstående, at Natura 2000-områdets integritet 
ikke vil tage skade som følge af projektets gennemførelse. 
 
Påvirkning af øvrige arealer, ålegræs:  
Ålegræs vækstsæson er i forårsmånederne og over sommerperioden. Væksten 
er betinget af at, tilstrækkeligt sollys kan nå ned til havbunden. Eutrofiering 

Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kystdirektoratet finder, at bygherres rapport samt deres supplerende 
bemærkninger, redegør fyldestgørende for påvirkningen på ålegræs.  
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”Enhver form for negativ påvirkning, herunder en reducering af 
naturtypens fysiske størrelse, skal ifølge meddelelsen anses for at 
være en forringelse. Det fremgår bl.a. af meddelelsen, at:  
 
”Forstyrrelse af en art skal undgås i det omfang, at forstyrrelsen 
kan være betydelig i henhold til direktivets målsætninger. På den 
anden side klassificeres forringelse af en naturtype eller en arts le-
vested ikke i henhold til behovet for at være betydelig med hensyn 
til direktivets målsætninger, forringelse skal simpelthen helt und-
gås. ” 
” 
Og 
"...det forhold, at den mulige påvirkning alene vedrørte en relativt 
lille del af det samlede Natura 2000-område, ikke var ensbety-
dende med, at der ikke kunne være tale om en skade på områdets 
integritet "  
og 
"Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det forhold, at are-
alerne set som en procentdel af de samlede naturtypeforekomster i 
habitatområdet kan synes små, ikke kan føre til et andet resultat." 
 
Miljøstyrelsen skal derfor anbefale, at Kystdirektoratet overvejer, 
om der i denne sag kan meddeles tilladelse, hvis Kystdirektoratet 
kommer frem til, at projektet vil stride mod bevaringsmålsætnin-
gerne for et Natura 2000-område, og endvidere overvejer, om der 
er anledning til at vurdere, om fravigelsesproceduren i artikel 6, 
stk. 4, som implementeret i habitatbekendtgørelsens § 9, skal ta-
ges i anvendelse. 
 
Påvirkning af øvrige arealer 
Det fremgår, at etape 1 og 2 vil føre til forhøjede sedimentkoncen-
trationer i vandsøjlen over længere perioder. Det fremgår bl.a. der 
vil være sedimentkoncentrationer på 10 mg/L perioder på op til 
70-90 dage for etape 1 og over dage for etape 2 (dog ikke nødven-
digvis sammenhængende). Det er også opgivet, at "(..)påvirknin-
gen i hele fjorden, herunder især de indre dele øst for Enehøje og 
nordkysten, vil indebære, at der i områder vil optræde sediment-
koncentrationer over hhv. 2, 10 og 15 mg/l i sammenlagt op til ca. 
200 dage." 
Det fremgår, at uddybningsarbejdet udføres i vinterhalvåret (1 ok-
tober til 31 marts). I forlængelse af dette vurderes følgende:  
 
"Det vurderes at anlægsprojektet ved sedimentspredning vil inde-
bære en midlertidig påvirkning af sigtbarheden samt pålejring af 
sediment på havbunden i nærområdet. Idet uddybningen foreta-
ges udenfor ålegræssets vækstperiode, vurderes det, at den mid-
lertidige påvirkning ikke vil være væsentlig i forhold til ålegræssets 
dybdegrænse og dermed ikke indebære en væsentlig påvirkning af 
den økologiske tilstand og hindring for, at Vandområdeplanens 
målsætning om en samlet god økologisk tilstand vil kunne opnås." 
 
A&N bemærker til dette, at det forhold om, at uddybningsarbejdes 
udføres i vækstperioden vil reducere påvirkningen på ålegræsset 
markant. Dog vil ålegræs også kunne blive påvirket af forhøjede 
sedimentkoncentrationer i vinterhalvåret. Det bør derfor under-
bygges, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på ålegræs, og 
dermed på habitatnaturtyperne bugt og sandbanke. I vurderingen 
skal der tages højde for de meget højde sedimentkoncentrationer 
over store arealer og i de relativt mange dage, som modellen viser 
omlægningen og udvidelsen for etape 1 og 2 vil medføre.  
 

kan indebære opvækst af alger og påvækst af epifytter, som hindrer ålegræs-
sets fotosyntese og energioptagelse fra sollyset. Høje koncentrationer af sedi-
ment i vandet vil ligeledes kunne indebære en reduktion i lysets nedtræng-
ning, og derved reducere eller hindre ålegræssets vækst. Pålejring af sediment 
på ålegræssets blade vil have samme effekt.  
I løbet af vækstsæsonen udvikles ålegræssets rodnet og rodstængler, som op-
lagrer energi, og i slutningen af vækstsæsonen, dvs. sensommer og i det tid-
lige efterår, sætter ålegræsset nye knopper og skud, som vil overvintre i de 
bundnære sedimenter.  
I løbet af efterår og vintermånederne visner (de fleste) blade, og den efterføl-
gende opvækst er i høj grad betinget af rodstænglernes oplagrede energi og 
udviklingen af nye skud og blade i takt med lysindfaldet og temperaturen i det 
efterfølgende forår øges.  
For at undgå påvirkning af ålegræs (og andre arter) i vækstsæsonen udføres 
uddybnings-arbejderne i vintermånederne. Sedimentspredningen i vintermå-
nederne vil medføre en aflejring af sediment på havbunden. Aflejring af sedi-
ment er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, se side 72, hvor det anføres:  
Modelberegningerne viser, at aflejring af sediment i betydende omfang kun 
sker i umiddelbar nærhed af sejlrenden, som vist på nedenstående figur. Det 
fremgår, at aflejring på havbunden, som følge af sedimentspredning i vand-
søjlen, på 3 - 4 mm vil ske i selve sejlrenden og indenfor 30 – 40 meter, mens 
aflejring i områder op til 100 meters afstand fra arbejdsområdet vil være i 
størrelsesordenen 1 mm. I større afstande vil aflejring af sediment være ube-
tydelig.  
(…) Det aflejrede materiale vil være udsat for resuspension i områder der på-
virkes af strøm og bølger.  
Sweco vurderer, af aflejring af sediment i umiddelbar nærhed af sejlrenden 
kun vil have en meget begrænset effekt på ålegræs, dels fordi der ikke i denne 
periode sker en betydende vækst, dels fordi aflejringstykkelsen af sediment er 
begrænset udenfor arbejdsområdet. Det vurderes derfor, at ålegræs ikke vil 
blive påvirket væsentlig i vintermånederne og det efterfølgende forår. 

 

 


