Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse
af anlæg på søterritoriet.
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63
eller via e-mail kdi@kyst.dk.
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
Sejlrenden til Nakskov ønskes uddybet ti at forbedre besejlingsforholdene ind til Nakskov
Havn som et led i fremtidssikringen af Havnen. Projektet omfatter omlægning af dele af
sejlrenden ind til Nakskov Havn (ny sejlrende ca. 1.500 m lang forlagt ca. 200-300 hundrede
meter fra den eksisterende sejlrende), samt uddybning i sving 4 (etape 1) og udvidelse af bredden af hele sejlrenden
med ca. 10 m (etape 2).
Den samlede uddybningsvolumen forventes at være op til 400.000 m3 (fast mål) for etape 1 og op til 350.000 m3
(fast mål) for etape 2. Materiales skønnes ikke at være nyttiggørelsesegnet, og ønskes derfor klappet på den
nærliggende godkendte klapplads 3.2 a Nakskov. Ansøgningen om klapning fremsendes separat til Miljøstyrelsen.
Den vedhæftede projektbeskrivelse giver et større indblik i projektet.

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

3
Gr. 02-04 Nr. 142a

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Udvidelse af sving samt udgravning af udrettet sejlrende i etape 1 og 10 m’s udvidelse af sejlrendens bredde i etape
2 forventes udført med en spandkædemaskine eller et graveskib. Splitpramme transporterer det opgravede
materiale til klappladsen. Den udrettede sejlrende udføres med en bundbredde på 40 m til kote -8,5 m. Siderne i
sving og udrettet sejlrende udgraves med anlæg 3:1, da bundmaterialet forventeligt er primært moræneler. Der
forekommer lokalt andre materialer end moræneler hvor der skal graves med mindre.

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

750.000

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
Den samlede uddybningsvolumen forventes at være op til 400.000 m3 (fast mål) for etape 1 og op til 350.000 m3
(fast mål) for etape 2.
Havbundsmaterialet ønskes klappet på klapplads 3.2 a i Langelandsbæltet. Nakskov Havn har tidligere fået tilladelse
til at klappe ubelastet havbundsmateriale på samme klapplads.
Klappladsen er beliggende ca. 8 km fra uddybningsområde.
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Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.
Punkt D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.
Punkt E. Beskrivelse af anlægget
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.
Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.
Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.
Punkt I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:
- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.
Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget
strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.
Kystdirektoratet
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PROJEKBESKRIVELSE
NAKSKOV HAVN
OMLÆGNING OG UDVIDELSE AF SEJLRENDE
PROJEKTNUMMER 23.0540.14

JANUAR 2019
Nakskov Havn

SWECO DANMARK A/S
T&M - PGE - COASTAL ENGINEERING

Forord
Ved indsendelsen af ansøgningen om tilladelse til anlæg på søterritoriet ønsker Nakskov
Havn at gå direkte til VVM-processen jf. § 18 stk. 2 af LBK nr. 1225 af 25/10/2018
(Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)), for at undgå screeningsfasen af 90 dage. Projektbeskrivelsen er struktureret i
henhold til Kystdirektoratets administrationsgrundlag for søterritoriet.
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1

Formål
Nakskov Havn ønsker at forbedre besejlingsforholdene ind til Nakskov Havn (Bilag 1 og
2). Dette er baseret på bl.a. konkrete henvendelser fra tredjeparter. Havnen ønsker derfor
at skabe de mest optimale besejlingsforhold og fremtidssikre havnen i to etaper.
Etape 1: For at udrette den eksisterende sejlrende lokalt, skal der bortgraves materiale
mellem St. 7550 og St. 9750 m samt ske en udvidelse i sving 4. Oplæg til forbedring af
besejlingsforholdene er modtaget fra de lokale lodser, og det skal bemærkes, at
udretning af sejlrenden mellem sving 1 og 3 vil forbedre sejladssikkerheden i sejlrenden
betydeligt ved at eliminere det skarpe sving 2 og ved at give betydeligt blødere kurver i
sving 1 og 3. Bemærk, at benævnelsen af svingene begynder fjernest fra og stiger i
retning af Nakskov Havn (Figur 1).
Etape 2: Desuden ønskes en 10 m’s udvidelse af sejlrendens bredde i hele sejlrendens
længde, ca. 13 km, for fremtidssikring af sejlrenden og havnen.

Figur 1. Eksisterende sejlrende ved Nakskov Havn og nummerering af sving.

Her skal gøres særligt opmærksom på en række positive effekter af gennemførelsen af
projektet. Udretning af sejlrenden fører til en forbedring af besejlingsforholdene. Dermed
begrænses risikoen for grundstød eller kollisioner. Desuden vil det medføre
miljøforbedringer, f.eks. skibene kommer til at opholde sig kortere tid i området, som er
udlagt som Natura 2000, dvs. mindre gener for flora og fauna, mindre støj og emissioner
af NOx og CO2, og en reduceret risiko for kollisioner, grundstød og oliespild.
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2

Projektbeskrivelse

2.1

Linjeføring og position
Sejlrenden udrettes mellem sving 1 og 3 og lægges som en lige linje mellem de to sving.
Herved bliver sving 1 og sving 3 blødere samt sving 2 elimineres fuldstændigt og dermed
forbedres sejladssikkerheden (Bilag 1, Figur 2). Den udrettede sejlrende løber forbi
”Knølen”, hvor pejlinger udført i forbindelse med nærværende projekt viser, at
eksisterende mindste vanddybde i traceet er ca. 1,8 m. Den planlagte sejlrendes
bundbredde er 40 m, den er ca. 1.450 m lang i uddybningstracéet og der uddybes til kote
-8,5 m.

Figur 2. Udretning af sejlrende i en ret linje samt udvidelse af sving 4, illustreret med rødt.

Sving 3/4 udvides i nordlig retning, hvorved svinget bliver bredere og forbedrer
besejlingsforholdene. Bundbredden i sving 4 øges med 10 m på det bredeste sted, og
der uddybes til -8,5 m (Figur 2).
Det her præsenterede scenarie er den anbefalede løsning af i alt 3 undersøgte scenarier i
forhold til forbedring af besejlingsforhold og fremtidssikring af sejlrenden. I tillæg skal det
nævnes at scenariet også vil medføre færre bøjer samt mindre og nemmere oprensning,
og deraf følgende nemmere vedligehold end de øvrige undersøgte scenarier og den
eksisterende sejlrende.
Positionerne for uddybningerne i etape 1 og etape 2 er angivet i Bilag 1 og 2.
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2.2

Mængder, som skal uddybes
Der er i juni 2018 udført pejling af området, hvor det udrettede sejlrendetracé lægges
(etape 1), og ud fra denne pejling er foretaget mængdeberegning af
uddybningsmængden i en 3D model.
Der er i januar 2018 udført pejling af hele den eksisterende sejlrende. Denne er lagt til
grund for mængdeberegning af uddybning af sving 4 i etape og breddeudvidelse af hele
sejlrenden i etape 2.
Den samlede uddybningsvolumen forventes at være op til 400.000 m3 (fast mål) for etape
1 og op til 350.000 m3 (fast mål) for etape 2.

2.3

Sedimentet
Etape 1: I forbindelse med pågældende projekt blev den 8. november 2018 udtaget 2
miljøprøver (Bilag 3) og 10 sedimentprøver af overfladen af havbunden (øverste 30 cm
eller til hård, fast bund) til analyser til geologiske prøvebestemmelse og
kornstørrelsesfordeling.
Kornstørrelsesfordeling af de to miljøprøver er vist i Figur 3 og Bilag 4. Begge prøver
indeholder sand, som hovedkomponent med en varierende andel af silt og grus. Data
vedrørende forureningsgrader er gengivet nedenfor i afsnit 2.4.

Figur 3. Akkumuleret kornstørrelsesfordeling i to blandingsprøver; blandingsprøve fra den østlige ende af den
planlagte sejlrende (sort) og fra den vestlige ende (rød).

Etape 2: Der er i 2007/2008 gennemført en større udvidelse af sejlrenden til Nakskov
Havn. Etape 2 er væsentligt mindre omfang end denne udvidelse og er som sådan
egentlig et tillæg til denne udvidelse. I forbindelse med nærværende projekt er der
indhentet viden om de geotekniske forhold fra de tidligere projekter udført i Nakskov Havn
og sejlrende, hvor der er data fra geotekniske boringer, bundprøver, sigteprøver og andre
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geotekniske prøver. Der henvises derfor til tidligere udførte undersøgelser i sejlrenden,
vedlagt i Bilag 5.
På basis af de tidligere udførte geotekniske boringer i området samt uddybninger og
oprensninger udført gennem årene senest i 2007/2008 og 2017/2018 kan der påregnes
nedennævnte geotekniske forhold, idet det dog skal påpeges, at der kan forekomme
lokale variationer:
Underbunden i sejlrenden består altovervejende af moræneler overlejret af et tyndt lag
sand eller gytje. Geotekniske undersøgelser viser varierende vingestyrker for
morænelaget. Typisk mellem 100-300 kN/m2, men lokalt højere.
Moræneleret er i forbindelse med tidligere uddybningsprojekter vurderet at være hårdt og
homogent. Under uddybningsarbejdet i 1977-78 blev der registeret 31 større sten med
diameter > 1,3 m og 34 træstammer med længder >1,5 m. Hindringerne blev primært
registreret på strækningen mellem Hestehoved og Enehøje. I uddybningen i 2007/2008
og oprensningen/uddybningen i 2017/2018 blev registreret en tilsvarende mængde større
sten, hvorimod der kun blev registreret ubetydelige mængder træstammer i 2007/2008 og
ingen i 2017/2018.
Læs mere om sedimentet i projektområdet i afsnit 3.6.

2.4

Sedimentets forureningsgrad
Etape 1: I forbindelse med nærværende projekt blev den 8. november 2018 udtaget 2
sedimentprøver til analyser af metaller, TBT, PAH og PCB ifølge krav fra Miljøstyrelsen
(Bilag 6 og Tabel 1).
Koncentrationer af kritiske stoffer (TBT, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, PAH’er og
PCB’er) i den ene blandingsprøve er alle under nedre aktionsniveau (Tabel 1), som kan
klassificeres således som A og kan umiddelbart klappes. Ligeledes forholder det sig for
den anden blandingsprøve på nær for stofferne cadmium (Cd) og kobber (Cu), hvor
koncentrationerne ligger lidt over grænsen for nedre aktionsniveau, og dermed
klassificeret som B, og der skal foretages en nærmere vurdering af materialet.
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Tabel 1. Analyseresultater for de blandingsprøver fra to miljøprøvestationer (2018) samt aktionsniveauer TBT,
metaller, PHA og PCB.
Laboratorie prøveidentifikation
Prøvemrk./ Blandingsprøve
Tørstofindhold
Organotinforbindelser, TBT
Tributyltin, TBT-Sn
Tributyltin-cation
Glødetab af total prøve

Enhed

198907
MSED 1

198908
MSED 2

%

65,5

29,8

-

:

:

µg Sn/kg TS

1,61

2,30

µg/kg TS

3,93

5,63

Aktionsniveau (TS)
Nedre
Øvre

7

200 (1 kg/år/havn)

%

1,8

3,6

Arsen, As

mg/kg TS

2,7

4,9

20

60

Bly, Pb

mg/kg TS

4

17

40

200

Cadmium, Cd

mg/kg TS

0,23

0,57

0,4

2,5

Chrom (total), Cr

mg/kg TS

5,5

13

50

270

Kobber, Cu

mg/kg TS

5,6

21

20

90 (200 kg/år/havn)

Kviksølv, Hg

mg/kg TS

0,01

0,04

0,25

1

Nikkel, Ni

mg/kg TS

7

15

30

60

Zink, Zn

mg/kg TS

25

68

130

500

% af TS

0,75

5,0

3

30

0,02

0,2

TOC
PAH'er, 9 stoffer

-

:

:

Phenanthren

mg/kg TS

<0,010

0,018

Anthracen

mg/kg TS

<0,010

0,010

Fluoranthen

mg/kg TS

0,016

0,032

Pyren

mg/kg TS

0,011

0,022

Benzo(a)anthracen

mg/kg TS

<0,010

<0,010

Chrysen

mg/kg TS

<0,010

0,013

Benz(a)pyren

mg/kg TS

<0,010

<0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren

mg/kg TS

<0,010

0,014

Benzo(ghi)perylen

mg/kg TS

<0,010

0,017

mg/kg TS

<0,10

0,13

-

:

:

PCB congen 28

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 52

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 101

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 118

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 138

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 153

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 180

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

mg/kg TS
mg/kg TS

<0,007
<0,035

<0,007
<0,035

Sum af PAH'er 9 komp.
PCB i jord, fast m.m.

PCB sum 7 stk.
Total PCB, sum af PCB 7 stk. x 5

Etape 2: Med hensyn til etape 2 antages at den tidligere undersøgelse dokumenteret i
forbindelse med VVM’en for uddybningen i 2007/2008 er dækkende (vedlagt som
Bilag 7). Resultater af koncentrationer af farlige stoffer af den ydre sejlrende i Bilag 7
viser lignende værdier, som dem der blev målt i 2018 (etape 1). Kun koncentrationen af
kobber (Cu) og TBT i Bilag 7 ligger lidt over grænsen for det nedre aktionsniveau,
tilsvarende til hvad der er fundet i 2018 (etape 1). Materialet ved uddybning i 2007/2008
blev godkendt til klapning.
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2.5

Efterfølgende håndtering af sedimentet
Alt uddybningsmateriale forventes at kunne klappes på klaplads. Materialet forventes at
blive klappet på klapplads 3.2a Nakskov (K_050_01), se Figur 4, dvs. samme klapplads
som anvendt i 2007/2008 og 2017/2018.

Figur 4. Klapplads 3.2a Nakskov, som befinder i ca. 8 km’s afstand fra udretning af sejlrenden.

Uddybningsmaterialet forventes ikke at være egnet til nyttiggørelse på grund af sine
geotekniske egenskaber (moræneler). Tilladelse til klapning forventes at blive en del af
VVM-processen, og det forventes, at Miljøstyrelsen bliver informeret om projektet separat
under stjernehøring.

2.6

Nuværende og ønskede vanddybde i projektområdet
Nakskov Fjord kan karakteriseres som en stor lavvandet brakvandsfjord med lave øer og
holme, samt flere meget lavvandede grunde (Maløgrund, Knølen, Hvidegrund og
Middelgrund, mfl.). Langt størsteparten af fjorden har dybder mindre end 2 m, mens de
største vanddybder udenfor den eksisterende sejlrende andrager 5,5 m.
Etape 1: Den ønskede vanddybde i den nye udrettede sejlrende og i udvidelsen af sving
4 er 8,5 m.
Etape 2: Den ønskede vanddybde ved breddeudvidelsen af sejlrenden er 8,5 m.

2.7

Forventet anlægsperiode
Det forventes, at anlægsarbejdet vil kunne udføres over en periode på ca. 20 uger for
etape 1 og 25 uger for etape 2. Etaperne forventes udført med mindst 1 års mellemrum.
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2.8

Placering af uddybningen
Uddybningen finder kun sted udenfor dækkende værker.

2.9

Beskrivelse af materiel og arbejdsmetoder
Udvidelse af sving samt udgravning af udrettet sejlrende i etape 1 og 10 m’s udvidelse af
sejlrendens bredde i etape 2 forventes udført med en spandkædemaskine eller et
graveskib. Splitpramme transporterer det opgravede materiale til klappladsen. Den
udrettede sejlrende udføres med en bundbredde på 40 m til kote -8,5 m. Siderne i sving
og udrettet sejlrende udgraves med anlæg 3:1, da bundmaterialet forventeligt er primært
moræneler. Der forekommer lokalt andre materialer end moræneler hvor der skal graves
med mindre anlæg.

2.10 Afværgeforanstaltninger
Under det afsnit forventes en beskrivelse af evt. foranstaltninger, der tænkes anvendt
med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere evt. skadelige virkninger
på miljøet. Hertil skal belyses vælg af anlægsperioden mht. at minimere forstyrrelse af
flora og fauna. Desuden skal afklares vælg af den bedste passende arbejdsmetoder til at
reducere sedimentspild.

2.11 Forventningerne til fremtidige oprensningsbehov
Der forventes løbende vedligeholdelse af vanddybderne. Baseret på
oprensningsmængden i 2017/2018, der er sedimenteret siden 2007/2008, er den
samlede årlige naturlige sedimentation forventeligt ca. 20.000-25.000 m3. Dvs. det
forventes at oprensning er nødvendigt ca. hvert 5-10 år.

2.12 Kumulation med andre projekter
Der er påtænkt et selvstændigt uddybningsprojekt i forbindelse med anlæg af
Sydhavnskajen i Nakskov Havn. Nakskov Havn har derfor sendt en ansøgning om
udvidelse af erhvervshavne og VVM til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) i
slutningen af 2018. TBST har vurderet at projektet er VVM-pligtigt. Projektet har en relativ
lille uddybningsmængde på anslået op til ca. 30.000 m3 for etape 1 og op til 40.000 m3 for
etape 2 af etableringen af den nye kaj, og foregår i beskyttet farvand indenfor havnens
dækkende værker. Dette uddybningsprojekt er ikke del af det nærværende projekt.
Kumulative effekter fra kaj nærværende og uddybningsprojekt undersøges. Det
bemærkes at det ikke forventes at være tidsmæssigt overlap mellem uddybning af etape
1 og 2 for sejlrenden eller etape 1 og 2 for Sydhavnskajprojektet.

2.13 Anvendelse af naturressourcer
Der anvendes ikke naturressourcer i projektet.
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2.14 Affaldsprodukter, forurening og gener
Som nævnt i afsnit 2.5, ønskes det opgravede materiale fra uddybningen og udvidelsen
klappet på den nærliggende klapplads 3.2a Nakskov (K_050_01). Der genereres ikke
noget affald i forbindelse med projektet.
Øvrigt affald, forurening og gener vil blive håndteret i henhold til gældende lovgivning.

2.15 Risiko for ulykker
Arbejdsulykker kan forekomme i forbindelse med anlægsarbejdet, og arbejdspladsen
reguleres derfor af Søfartsstyrelsens regler. Risikoen for arbejdsulykker vurderes ikke at
være større end andre anlægsarbejder af samme karakter, da der anvendes kendte
materialer og teknologier. Arbejdet vil foregå på vandet, og entreprenøren vil i den
forbindelse instruere sine folk og tage de nødvendige forholdsregler.

2.16 Tilstevarende naturressourcer relative rigdom, kvalitet og
regenereingskapaciteter
Projektet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og råstoffer eller andre
større arealbindinger forbundet med naturressourcer.
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3

Lokalitet og potentielle miljøpåvirkninger

3.1

Nuværende brug af det område
Før 1917 skete indsejlingen til Nakskov Havn via det naturlige løb nord om Slotø. I 1917
blev den lige sejlrende gravet mellem havnen og Enehøje. Der er siden sket jævnlige
oprensninger. I 1977-78 blev sejlrenden udvidet fra 30 til 40 m bundbredde.
Den nuværende sejlrende ind til Nakskov Havn gennem fjorden er uddybet til den
nuværende garanterede dybde på 8,5 m med en bundbredde på 40 m. Sejlløbet har en
længde på ca. 13,2 km, inklusiv en ca. 600 m lang strækning, betegnet indsejlingen fra
havnegrænsen til havnebassinerne.

3.2

Beskrivelse af den pågældende bundfauna og vegetation i området
Etape 1: I oktober/november 2018 er der foretaget marinbiologiske undersøgelser i det
område, der vil blive berørt ved at udrette den eksisterende sejlrende hen over Knølen
(Bilag 3). Formål med undersøgelsen var at kortlægge de eksisterende forhold i det
marine miljø i forhold til forekomsten af dyr og planter med fokus på særligt beskyttede
arter samt naturtyper.
Den naturlige, uberørte havbund i undersøgelsesområdet på nær den eksisterende
sejlrende består af fast moræneler med enkelte mindre og større sten, som flere steder er
helt eller delvist eksponeret eller kun dækket af et tyndt lag silt, sand eller grus i en
tykkelse på mindre end ½ m.
Ålegræs forekommer hyppigt på undersøgelsesområdets lavere vanddybder, hvor det
typisk står i mindre samlede bede med god skudtæthed, afløst af bare sandflader eller
hård ler uden vegetation. Projektområdets ålegræsenge betegnes som en biologisk
funderet habitattype.
Data fra miljøstyrelsens overvågning af ålegræssets udbredelse og tilstand i Nakskov
Fjord viser, at der i området findes udbredte og tætte ålegræsbevoksninger ud til 4,2 m's
vanddybde, mens ålegræssets gennemsnitlige maksimumsdybde er registreret til 4,4 m.
(Naturstyrelsen, 2011, rev. 2014).
Der er observeret sparsom makroalgevækst på små og mellemstore sten, men
undersøgelsesområdet forekommer generelt artsfattigt som følge af Nakskov Fjords
generelt lave salinitet, det dynamiske miljø med strøm og sedimentvandring samt
manglende egnet substrat.
Synlig bundfauna forekommer meget sparsomt og eksisterende bundfauna formodes
hovedsageligt at bestå af nedgravede organismer i sand- og grusforekomster.
Det vurderes usandsynligt at der skulle forekomme truede eller sjældne arter af
bundfauna eller bundvegetation indenfor undersøgelsesområdet. Der forekommer ikke
stenrev eller andre naturtyper, biotoper, dyre- eller planteliv af enestående naturmæssig
værdi indenfor undersøgelsesområdet.
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Yderligere oplysninger om det marinbiologisk forhold i undersøgelsesområdet findes i
Bilag 7.
Etape 2: I forbindelsen med udvidelse af sejlrenden i 2007/2008 blev der i 2006 udført
en VVM undersøgelse omfattende registrering af de marine naturværdier i området.
Denne undersøgelse vil blive inddraget i processen (Bilag 7).

3.3

Natura 2000-område
Da der i området omkring Nakskov Fjord er forekomst at mange forskellige arter
ynglefugle og fem forskellige slags habitatområder er området udpeget som både Natura
2000 fuglebeskyttelsesområde og Natura 2000 Habitatområde jf. Figur 5 og Figur 6
nedenfor.

Figur 5. Natura 2000 fuglebeskyttelses område.

Natura 2000 beskyttelsen af området indebærer en særlig restriktiv administration og
godkendelse af projektet, herunder en specifik vurdering af om projektet forringer de
naturtyper og levesteder, der danner grundlaget for områdets udpegning.
For det præsenteret scenarie vurderes det foreløbigt at projektet kan tilrettelægges sådan
at de negative effekter på fuglelivet kan begrænses og primært være af temporær
udenfor ynglesæsonen, så gener for ynglende, rastende og fouragerende fugle i det store
hele kan undgås.
Som det fremgår af Figur 6Error! Reference source not found. vil Naturtype 1110
(sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand) og Naturtype 1160
(lavvandede bugter og vige) blive berørt af de planlagte arbejder med sejlrenden. Da den
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eksisterende sejlrende ligger i den del af indsejlingen til Nakskov Havn der har størst
naturlig vanddybde, kan det ikke undgås at udretningen af sejlrenden vil påvirke de mere
lavvandede områder, især ved området omkring Knølen.

Figur 6. Natura 2000 habitatområde.

Det er væsentligt at bemærke at udretning af sejlrenden vil medføre nemmere passage
for skibe til og fra Nakskov Havn, hvilket vil have de to fordele for det beskyttede
naturområde at skibene vil opholde sig kortere tid i området, og at risikoen for
kollisioner/grundstødning mindskes.

3.4

Bilag IV-arter
Marsvin er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske farvande. I de
danske farvande foretrækker marsvinene dybder mellem 20 og 40 m og dykker ikke
længere ned end 200 m.
Marsvin er omfattet af Habitatdirektivets Bilag 4 og Artikel 12, og er den eneste af de
strengt beskyttede arter. Arten er ikke på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område
nr. 179 ”Nakskov Fjord og Inderfjord” eller på udpegningsgrundlaget i Natura 2000område nr. 251 "Femern Bælt" umiddelbart syd for Albuen.
Marsvin fouragerer i området, men den højeste tæthed der forekommer i Smålandshavet
er i den vestligste del af Smålandshavet og overgangen til Storebælt. Området har derfor
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en vis betydning for marsvinebestanden i Danmark. Der er dog ikke fundet oplysninger
specifikt vedrørende sejlrenden til Nakskov Havn, men ud fra et overordnet kendskab til
dyrenes udbredelse, levesteder og adfærd er det givet, at der i det mindste lejlighedsvis
forekommer marsvin i området. Der er dog næppe tal om et egentligt kerneområde
(Teilmann et al., 2004, Teilmann et al., 2008, Sveegaard et al., 2011).
Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri,
men også forurening, undervandsstøj, stærk skibstrafik og nedsat fødemængde kan have
negativ indflydelse på marsvinene (Søgaard og Asferg, 2007).
Samlet vurderes påvirkningen marsvin i forbindelse med uddybning og udvidelse af
Nakskov Sejlrende på de to delstrækninger temporær. Projektet vil derfor ikke påvirke
marsvin i en grad der er væsentlig for bestandens tilstand eller dens levevilkår i Natura
2000 område nr. 179 eller det nærliggende Natura 2000-område nr. 251.

3.5

Hydrografiske og kystmorfologiske forhold
Afstanden fra Nakskov Havnen til mundingen af fjorden er knap 10 km i fugleflugtslinie og
mundingen er omkring 6 km bred fra Albuen til Maderne Skov nord for Tårs.
Tidevandspåvirkningen er beskeden med vandstandsforskelle på 0,3 m eller derunder.
Der forekommer vindgenerede vandstandsvariationer, som kan give vandstande på mere
end 1 m over eller under daglig vande. Bølgehøjden er begrænset på grund af fjordens
mange øer og lævirkning. Kysttypen er på grund af de beskyttede forhold og lave
vanddybder typiske tilgroningskyster uden betydende erosion (VVM, 2006, Bilag 7).
Vandstrømme i fjorden er i hovedsagen vindgenerede på de større lavvandede flader,
men i smalle render vil tidevandsstrømme have en vis betydning (VVM, 2006, Bilag 7).

3.6

Sediment og sedimentspild
De gennemførte undersøgelser før 2007/2008 og uddybning/oprensning i 2007/2008 og
2017/2018 viste, at hovedparten af de opgravede materialer (~94%) oprindeligt var
morænelag og kun en mindre del materiale pålejret inden for de seneste årtier.
Ved uddybning og klapning af uddybningsmateriale vil der uundgåeligt ske et spild af
materiale til vandfasen, som derved i en periode får et forhøjet indhold af suspenderet
stof inden materialet igen sedimenterer. Størrelsen af denne effekt afhænger især af
mængden af spildmateriale, spredning samt tidspunkt og længde af påvirkningen.
I VVM-redegørelsen for uddybning af Nakskov Havn og sejlrende (2007/2008) blev
spildprocenten ved anvendelse af gravemaskine af backhoe typen eller en
spandkædemaskine samt læsning af pram vurderet til at være omkring 3-4% (VVM,
2006). Når materialet er moræneler, blev spild ved selve klapningen vurderet til at være
betydeligt mindre og af størrelsen 0,5%.
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3.7

Vandplaner
Området er beliggende i Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet som har et areal på
908 km2 og modtager afstrømning fra et betydeligt opland (Naturstyrelsen, 2014).
Nakskov Fjord kan deles op i en ydre og en indre del, hvor grænsen imellem de to dele
ligger ved linjen Langø, Enehøje og Vejlø. Den indre del omfatter primært lavvandede
områder med dybder under 1 meter, og to smalle render med dybder på omkring 6 meter.
I renderne vil vandsøjlen normalt være lagdelt med risiko for iltsvind om sommeren.
Vandudskiftningen i Nakskov Fjord styres af forholdene i Langelandsbælt. I den ydre del
af fjorden skønnes opholdstiden at være fra nogle få dage til et par uger, mens den i den
indre del af fjorden skønnes at ligge fra et par uger op til omkring 1 måned.
Nakskov Indrefjord er et inddæmmet fjordområde og Skudeløbet er en afsnøret
vandløbsarm. De er derfor udpegede som stærkt modificerede vandområder og
målsættes med godt økologisk potentiale. Den ydre del af Nakskov Fjord er målsat med
god økologisk tilstand.
Som indikator for Vandplanernes målsætning i kystvande anvendes mål for udbredelsen
af ålegræs. I Nakskov Fjord er ålegræssets dybdegrænse 4,4 m. Der er ingen fastsat
dybdegrænse for den indre del af fjorden (Naturstyrelsen, 2011, rev.2014).

3.8

Marinarkæologi
Kulturhistoriske interesser i form af bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag af ældre skibe,
pælerester etc. kan være i konflikt med projektets gennemførelse, hvis sådanne
interesser findes i området.

Figur 7. Omtrentlig placering af tidligere marinarkæologiske undersøgelser (grøn markering).
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I forbindelse med den tidligere udvidelse af sejlrenden i 2006 blev der foretaget
marinarkæologiske forundersøgelser i området umiddelbart syd for Knølen, jf. den grønne
markering på Figur 7 (Dencker, 2006). Her blev der fundet relativt store mængder flint,
som antyder at ”der har været stenalderbopladser ikke langt fra undersøgelsesområdet.
Ud fra områdets topografi vil det være mest sandsynligt at bopladserne har ligget på det
jævne terræn (Knølen) umiddelbart ovenfor skråningen, hvorpå flinten blev fundet” (Figur
7).
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4

Forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold
(scoping)
Før projektet kan godkendes af Kystdirektoratet skal der gennemføres en redegørelse for
projektet miljømæssige konsekvenser. I det følgende præsenteres idéer og forslag til
afgrænsningsnotat (afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten) for
miljøvurderinger i forbindelse med projektet.
Formål er at identificere de emner, som potentiel kan have væsentlige indvirkning på
miljøet, direkte eller indirekte.
Afgrænsningsforslag tager udgangspunkt i de miljøfaktorer, som er defineret i den
relevante lovgivning (jf. Bekendtgørelse BEK nr. 450 af 08/05/2017).
Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM redegørelsen) vil baseres på følgende:
-

-

-

Kortlægge og vurdere eksisterende miljøforhold, herunder analysere og vurdere
feltundersøgelser, hydraulisk modellering, status for habitatområde og
fuglebeskyttelsesområde samt status for vandområdet i forhold til målsætninger
og indsatsplaner
Kvantiﬁcering af miljøpåvirkninger og udarbejdelse af konsekvensvurdering af
Natura 2000-område samt vurdering af projektet i relation til vandområdets
målsætning
Besejlingsanalyse
Kortlægge og vurdere projektets støj, luft og lugt gener
Råstoffer og affald

Feltundersøgelser
Feltundersøgelse og kortlægning af de eksisterende forhold i det marine miljø i forhold til
forekomsten af dyr og planter med fokus på særligt beskyttede arter samt naturtyper. I
forbindelse udvidelse af sejlrenden i 2007/2008 blev der i 2006 udført en VVM
undersøgelse omfattende registrering af de marine naturværdier i området. Denne
undersøgelse vil blive inddraget i vurderingen af etape 2. Da en uddybning medfører et
vist sedimentspild, ikke kun i området, hvor uddybningen foregår, men også til
nærliggende områder i et omfang delvist styret af strømforhold og bathymetri, er
undersøgelsesområdet for den marine flora og fauna i etape 1 udvidet til også at omfatte
en 300 m influenszone uden om selve uddybningsområdet.
Hydraulisk modellering
I forbindelse med fastlægning af eksisterende miljøforhold og kvantificering af
miljøeffekter etableres en hydraulisk model til beregning af sedimentspredning.
Beskrivelse og vurdering af påvirkningen af de marine forhold, herunder bathymetri,
hydrografi og sedimentforhold. For at afdække eventuelle miljøpåvirkninger ift.
bathymetri, hydrografi og sediment som følge af uddybningen opsættes en numerisk
hydrodynamisk model dækkende hele Nakskov Fjord, således at det potentielle
påvirkningsområde er indeholdt i modellen. Modellen anvendes til at beskrive
strømforhold inden uddybning (0-alternativet), sedimentspredningen i anlægsfasen, samt
forholdene efter uddybning (driftsfasen).
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På baggrund af beregninger af de hydrodynamiske forhold sammenholdt med
indsamlede sedimentprøver i feltundersøgelserne og oplysninger om forventet
gravemateriel, graveintensitet mv. modelleres sedimentspredningen som følge af
uddybning. Vurderingerne vil omfatte sedimentaflejring og lysdæmpning, hvilket bl.a. kan
føre til ændrede vækstvilkår for dyr og planter samt reduceret badevandskvalitet for
området. Kvalitativ vurdering af frigivelse af næringssalte og miljøfremmede stoffer som
følge af sediment-spredning kan foretages, såfremt sedimentprøverne viser at dette er
nødvendigt.
Uddybningsmaterialet kan ikke nyttiggøres, og der skal der indhentes en klaptilladelse og
i den forbindelse udføres en vurdering af påvirkninger i forbindelse med klapningen.
Miljøkonsekvensvurderingen omfatter både aktiviteter i anlægs- og driftsfasen, herunder
kort- og langsigtede, positive og negative påvirkninger samt direkte, indirekte og
kumulative effekter. Der vurderes på et hovedforslag i forhold til et 0-alternativ. Såfremt
der via modelberegninger identificeres væsentlige miljøpåvirkninger, beskrives forslag til
afværgeforanstaltninger.
Behov for og forslag til overvågning vurderes og beskrives. Der foretages en kvalitativ
vurdering af kumulative effekter i forhold til andre aktiviteter i nærheden af
projektområdet, der kan have indvirkning på de undersøgte forhold.
Besejlingsanalyse
Der foretages en vurdering af besejlingsforholdene for erhvervstrafikken baseret på en
analyse af besejlingsforhold og sejladssimulering.
Afmærkning af den nye sejlrende (både etape 1 og 2) vurderes og Søfartsstyrelsen
inddrages i processen.
Støj, luft og lugt gener
En vurdering af støj, luft og lugt gener udføres.
Ressourcer og affald
En vurdering af råstoffer og affald udføres.
Marin arkæologisk forundersøgelse (Vikingeskibsmuseet)
Marinarkæologiske undersøgelser forventes foretaget sideløbende med udarbejdelse af
miljøkonsekvensvurderingen således at en frigivelse af området kan foreligge umiddelbart
sammen med VVM tilladelsen.
Miljøkonsekvensvurdering (VVM redegørelse)
Miljøkonsekvensvurderingen redegør for og vurderer de miljømæssige konsekvenser ved
uddybningen af sejlrenden.
Der foretages miljøkonsekvensvurderinger af etablering og drift af sejlrenden.
Konsekvenser for de relevante plan-, natur- og miljøforhold vurderes i forhold til projektet.
Miljøkonsekvensvurderingen omfatter både aktiviteter i anlægs- og driftsfasen, herunder
kort- og langsigtede påvirkninger samt direkte, indirekte og kumulative effekter. Der
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foreslås konkrete foranstaltninger til at afværge, mindske eller kompensere for evt.
negative miljøpåvirkninger. Eventuelle mangler i miljøvurderingen identificeres og
beskrives, ligesom behov for og forslag til overvågning vurderes og beskrives.
Miljøkonsekvensvurderingen skal leve op til lovgivningen og myndighedernes krav og
kunne udgøre baggrunden for at indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne til
gennemførelse af projektet.
Med udgangspunkt i miljøkortlægningen og projektbeskrivelsen foretages en vurdering af
projektets miljøkonsekvenser i anlægs- og driftsfasen. Der udarbejdes et ikke-teknisk
resume i form af en kort konkluderende beskrivelse af anlægsprojektet og de forventede
påvirkninger af miljøet som følge af projektets gennemførelse. Det ikke-tekniske resume
udarbejdes i et let forståeligt sprog suppleret med illustrative kort, som bidrager til
forståelsen af anlægsprojektet og dets konsekvenser for omgivelserne og miljøet.
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Baggrund

Nakskov Havn ønsker at forbedre besejlingsforholdene ind til Nakskov Havn og
fremtidssikre havnen. Havnen ønsker at udrette den eksisterende sejlrende lokalt, hvor
sejlrenden slår et sving uden om Knølen vest for Enehøje, da det vil skabe de mest
optimale besejlingsforhold til Nakskov Havn, Figur 1.
Nærværende notat omhandler marinbiologiske, sediment og seismiske undersøgelser i
det område, der vil blive berørt ved at udrette den eksisterende sejlrende hen over
Knølen.

2

Undersøgelsesområde

Undersøgelsesområdet for den planlagte Nakskov Ny Sejlrende ligger i Nakskov Fjord
mellem den eksisterende Naksov Sejlrende og øen Enehøje, Figur 1.
Undersøgelsesområdet, der udgør godt ½ km2, er lokalt kendt som ”Knølen” og
kendetegnes ved at være lavvandet med dybder på ca. 1,8 meter på selve Knølen til 7
meter, hvor Nakskov Ny Sejlrende tilstøder den eksisterende sejlrende ind mod
Nakskov. Sydlige og vestlige hjørner af undersøgelsesområdet dækker over den
eksisterende Nakskov Sejlrende og her er dybden godt 9 meter.

Figur 1: Kort over undersøgelsesområdet for marinbiologiske og sedimentundersøgelser for
Nakskov Ny Sejlrende.
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Metode og udførelse
3.1 Havbundsoverflade og marin flora og fauna

Der foretages en 100% dækkende skanning af havbundens overflade i
undersøgelsesområdet med sidescan sonar langs predefinerede transekter med
indbyrdes afstand af 50 meter. Som sidescan sonar er anvendt Humminbird Side Scan
Imaging (SSI), som opererer ved 455/800 KHz med 60 meter swath fra hver side af
transduceren svarende til et totalt 120 meter swath, hvorved, der sikres et overlap på
minimum 50%. Ekkogrammerne fra sidescan sonaren er egnede til undersøgelser af
havbundens ruhed og til kortlægning af dækningsgrad og dybdegrænse for ålegræs og
forekomster af større makroalger.
På baggrund af analyse af sidescan data, hvor sidescan mosaikken analyseres, udpeges
områder og punkter til efterfølgende punktdyk, der kan være af interesse for den
marinbiologiske undersøgelse, verificering af eventuelle anomalier og andre specielle
forhold. Dokumentation ved punktdykkene udgøres dels af fotodokumentation og
notering af dykkerkommunikation. Den marinbiologiske undersøgelse ved punktdyk
foretages efter Miljøstyrelsens anvisninger i teknisk anvisning ”Makroalger på kystnær
hårdbund”.
På baggrund af sidescan og punktdykdata kortlægges havbundens substrattyper og
karakteriseret efter GEUS’ klassificeringer af overfladesediment i fire substrattyper:
•

Substrattype 1 - sand/silt: Områder bestående primært af sand med varierende
indslag af skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser fra 0,06 – 2,0
mm.

•

Substrattype 2 - sand, grus og småsten: Meget varierende områder domineret
af groft sand med varierende mængder af grus og småsten samt enkelt spredte
store sten. Substratet består af en blanding af groft sand og grus med en
kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten med størrelser ca. 2–10 cm.
Substrattypen indeholder også enkelte større sten >10 cm.

•

Substrattype 3 - sand, grus og småsten samt bestrøning (1-25 %) med sten >10
cm: Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med
en varierende mængde store sten >10 cm. Substrattypen er sammenlignelig
med substrattype 2, men adskiller sig fra denne ved at indeholde et større antal
sten >10 cm. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og altid i et lag.

•

Substrattype 4 - sten dækkende ca. 25–100 %: Områder domineret af sten >10
cm (stenrev), men også med varierende indslag af sand, grus og småsten. Der
kan også forekomme biogene rev og/eller kalkrev i denne substrattype. Som for
substrattype 3 kan stenene ligge spredt i et lag, men substrattypen kan også
indeholde egentlige stenrev som rejser sig over den omkringliggende bund med
sten i flere lag (huledannende).

Endvidere vurderes en klassificering af områdets naturværdier efter en skala fra 1-5,
hvor 1 er meget lav naturværdi og 5 er meget høj naturværdi. Også kortlægning af
naturtyper omfattet af habitatdirektivet vurderes. Følgende udvalgte marine naturtyper
kan forekomme i undersøgelsesområdet:
•
•
•
•

1110
1160
1170
1180

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Lavvandede bugter og vige
Rev
Boblerev
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3.2 Sediment
3.2.1 Sedimentprøver
På de to lokaliteter, hvor Nakskov Ny Sejlrende støder til den eksisterende sejlrende
udtages tre sedimentprøve til en blandingsprøve til analyser for miljøfarlige stoffer
(MSED), Figur 2. På ti lokaliteter jævnt fordelt i den planlagte Nakskov Ny Sejlrende
udtages en til to sedimentprøve til analyse for kornstørrelsesfordeling (KSED), Figur 2.
Prøver udtages alle med Kajak-stik og udføres i henhold til Miljøstyrelsens ”Vejledning
om prøvetagning”.

Figur 2: Kort over sedimentprøverstationer, hvor der udtages prøver for undersøgelse af
miljøfarlige stoffer og kornstørrelsesfordeling (MSED-stationer) og prøver til alene
kornstørrelsesfordeling (KSED-stationer).

Position og dybde ved hver prøvestik til Kajak-kerne registreres sammen med dykkerens
visuelle besigtigelse af bundforholdene. Hver Kajak-kerne fotograferes og længde måles
foruden sedimentets struktur beskrives visuelt og undersøges for lugt (olfaktion).
Så vidt muligt udtages de øverste 30 cm – eller til hård, fast bund nåes af Kajakkernerne. For blandingsprøvernes vedkommende blandes og homogeniseres de tre
prøver til én blandingsprøve. Blandingsprøven er samlet i en forsejlet, neutral rilsanpose med entydig label.
Blandingsprøverne senes til det akkrediterede analysefirma ALS Denmark A/S, hvor der
er foretaget analyse ifølge krav fra Miljøstyrelsen for følgende stoffer: TBT, PAH, PCB og
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metallerne: Kobber, Kviksølv, Nikkel, Zink, Cadmium, Arsen, Bly og Chrom foruden
tørstof, glødetab og kornstørrelsesfordeling.

3.2.2 Sedimentseismiske profiler (Sub Bottom Profiling)
Sedimentseismiske profiler af de dybere liggende sedimentforhold i havbunden
undersøges i ét langsgående predefineret transekt og 10 predefinerede tværgående
transekter af den planlagte Nakskov Ny Sejlrende, Figur 3.
De seismiske data af sedimentlag indsamles med et kompakt og mobilt seismisk-system
bestående af en Innomar SES-2000 Sub Bottom Profiler (SBP) konfigureret gennem
softwaren ”SESwin Data Acquasition and Control Software”. Der opsætter et RTK-GPS
system med base på land og rover-antenne umiddelbart over SBP’erens transducer for
nøjagtig lokalisering.
Indsamlede rå seismiske data processeres efterfølgende i post-Processing softwaren
”Innomar-ISE”.

Figur 3: Kort der viser transekter, hvor der foretages profilering af sedimentforhold ved Sub
Bottom profiling.
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Resultater og diskussion
4.1 Havbundsoverflade og marin flora og fauna

For at kortlægge udbredelsen af områdets eksisterende substrattyper og naturtyper
samt beskrive områdets naturværdier og fundne eventuelle objekter/anomalier er der
den 19. oktober 2018 udført en 100% dækkende kortlægning ved side scan imaging
(SSI), Figur 4.

Figur 4: Side scan imaging (SSI) ekkogram med tilhørende punktdykstationer til verifikation af
substrattyper samt undersøgelse af marin flora og fauna i undersøgelsesområdet.

Der er på baggrund af efterfølgende analyse af SSI-kortlægningen udpeget 12 positioner
for anomalier og specielle marinbiologiske forhold, hvor der den 7. november 2018 er
foretaget punktdyk for nærmere verifikation og beskrivelse af eksisterende
substrattyper, de marinbiologiske forhold og uidentificerbare observationer fundet ved
side scan imaging, Tabel 1 samt Figur 5 til Figur 16

4.2 Beskrivelse af havbundsoverflade, marin flora og fauna
Den naturlige, uberørte havbund i undersøgelsesområdet på nær den eksisterende
sejlrende består af fast moræneler med enkelte mindre og større sten, som flere steder
er helt eller delvist eksponeret eller kun dækket af et tyndt lag silt, sand eller grus i en
tykkelse på mindre end ½ m.
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Ålegræs forekommer hyppigt på undersøgelsesområdets lavere vanddybder, hvor det
typisk står i mindre samlede bede med god skudtæthed afløst af bare sandflader eller
hård ler uden vegetation. Projektområdets ålegræsenge betegnes som en biologisk
funderet habitattype.
Data fra miljøstyrelsens overvågning af ålegræssets udbredelse og tilstand i Nakskov
Fjord viser, at der i området findes udbredte og tætte ålegræsbevoksninger ud til 4,2m's
vanddybde, mens ålegræssets gennemsnitlige maksimumsdybde er registreret til 4,7
m. (kilde: Miljøstyrelsens Aquabase, ålegræsdata fra 2014)
Der er observeret sparsom makroalgevækst på små og mellemstore sten, men
undersøgelsesområdet forekommer generelt artsfattigt som følge af Nakskov Fjords
generelt lave salinitet, det dynamiske miljø med strøm og sedimentvandring samt
manglende egnet substrat (generelt er bunden under 1% egnet hårdbund=
stenstørrelse >10cm).
Synlig bundfauna forekommer meget sparsomt og eksisterende bundfauna formodes
hovedsageligt at bestå af nedgravede organismer i de forekommende sand- og
grusforekomster. Opgravede sandhobe på sedimentoverfladen lavet af sandormen
Arenicola marina ses på mange stationer. Øvrige arter tilhørende den nedgravede
infauna er ikke undersøgt.
Det vurderes usandsynligt at der skulle forekomme truede eller sjældne arter af
bundfauna eller bundvegetation indenfor undersøgelsesområdet. Der forekommer ikke
stenrev eller andre naturtyper, biotoper, dyre- eller planteliv af enestående
naturmæssig værdi indenfor undersøgelsesområdet.
Ved overfladekortlægningen af undersøgelsesområdet er der ikke identificeret
anomalier, som følge af menneskelig aktivitet, der vurderes at kræve nærmere
undersøgelse. På station 12 beliggende tæt på den eksisterende sejlrende, blev der ved
punktdykning observeret en mindre bunke sand (naturligt havbundsmateriale), som
formodentlig er dumpet/læsset af.

Marinbiologiske- og sedimentundersøgelse

P356 01 Report Rev 01

Naturfocus

Side 7

3

2

4

M4

54,836020 11,003204

4,5

3

1

5

M5

54,838560 11,004414

1,7

3

1

6

M6

54,837246 10,999610

2,6

3

2

0,1

7

M7

54,838499 11,000037

2,5

3

2

1

8

M8

54,839351 11,001499

2,4

3

2

1

40

9

M9

54,838416 10,998612

3,5

3

1

0,1

20

10

M10

54,841789 10,998559

5,1

3

1

11

M11

54,841683 10,995941

5,9

3

1

100

12

M12

54,844542 10,994094

6,3

3

1

100

1

Skaller

3,4

Ler

54,835940 11,005200

80
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Siltet sand (løst)
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Siltet sand (fast)

3

Sand
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Grus
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Sten 2-5 cm
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54,834219 11,005234
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Sten >60 cm

M1

2

Longitude WGS84 DD

1

ID_No ID_ID

Latitude WGS84 DD

Bundtype (1: homogen, 2: heterogen)

Karakteristik overfladesediment

Sigtbarhed m (3: god, 2: moderat, 1: ringe)

Karakteristik station

Dybde m DNN

Punktdyk

100

Ingen sandribber

20

20% løstliggende henfalden ålegræs/makroalger

99
0,1

100
100

20

0,1

30

Små sandribber

20

30

59

40

2cm tyndt lag sand ovenpå hårdt ler

40

20

Ålegræsset står kun i det tynde sandlag ovenpå det hårde ler

60

20

Tyndt lag sand ovenpå hårdt ler

10

90

Sandribber, små felter med ral og småsten med makroalger. Pletter med hvidt liglagen
SSI-markering er sandpude +30cm over øvrige bund (ligner noget, der er smidt/dumpet)

Tabel 1: Stationsbeskrivelse for 12 udpegede punktdyk samt observerede resultater for sedimentkarakteristik, flora og fauna.
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Tabel 1(fortsat): Stationsbeskrivelse for 12 udpegede punktdyk samt observerede resultater for sedimentkarakteristik, flora og fauna.
*

*

*
*

Arenicola marina, sandorm

Alcyonidium sp., lædermosdyr

Spirorbis spirorbis, posthornsorm

Crangon crangon, alm. hestereje

Carcinus maenas, strandkrabbe

Balanus sp., rurer

Fisk (*Få **Alm. ***Talrig)

Littorina littorea, alm. strandsnegl

Mytilus edulis, blåmusling, % af bunden

Gadus morhua, Torsk

Platichthys flesus, skrubbe

Pleuronectes platessa, rødspætte

Tenolabrus rupestris, havkarusse

Neogobius melanostomus, sortmundet kutling

Gobius niger, Sortkutling

Blomsterplanter- og makroalgeforekomst: %

Gobiusculus flavescens, toplettet kutling

Pomatoschistus minutus, sandkutling

Phycodrys rubens, bugtet ribbeblad

Polysiphonia elongata, langstragt ledtang

*

Polysiphonia fucoiodes, alm. ledtang

Phyllophora pseudoceranoides, fliget rødblad

Furcellaria lumbricalis, gaffeltang

Ectocarpus siliculosus, alm. vatalge

Dasya baillouviana, dusktang

Coccotyllus truncatus, kile-rødblad

Cladophora sp., vandhår

Chondrus crispus, carrageentang

Ceramium rubrum, alm. klotang

Punktdyk

Ceramium tenuicorne, fin klotang

Callithamnion corymbosum, tæt rødsky

Makroalger samlet% substratspecifik dækning

Løstliggende trådalger, % af bunden

Ruppia sp., havgræs

Zostera marina, ålegræs
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Bundfauna (*Få **Alm. ***Talrig)

*
*

*

*
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Figur 5: Fotos på punktdyk M 1. Sedimentationsområde med meget blødt finkornet sediment og
en enkelt 1,5m stor sten med yderst sparsom påvækst af flora og fauna

Figur 6: Fotos på punktdyk M 2. Sedimentationsområde med blødt finkornet sediment og
hendøende plantematerial af ålegræs og løse trådalger

Figur 7: Fotos på punktdyk M 3. Blødbundsområde med fast silt/sand med spredte skud af ålegræs
og enkelte skud af havgræs. Enkelt mindre sten med påvækst af trådformede makroalger.
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Figur 8: Fotos på punktdyk M 4. Blødbundsområde med blød silt/sand uden plantevækst. Enkelte
mindre sten med påvækst af trådformede makroalger

Figur 9: Fotos på punktdyk M 5. Blødbundsområde med fast sand og tætte ålegræsbede afløst af
bare sandflader uden plantevækst.

Figur 10: Fotos på punktdyk M 6. Område med blandet bund hovedsageligt af fast sand med tætte
ålegræsbede afløst af bare sandflader uden plantevækst. Derimellem små og mellemstore
sten med tæt bevoksning af makroalger.
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Figur 11: Fotos på punktdyk M 7. Strømpåvirket område med blandet bund af fast ler vekslende
med groft sand, grus og småsten med tætte ålegræsbede samt små og mellemstore sten
med tæt bevoksning af makroalger

Figur 12: Fotos på punktdyk M 8. Strømpåvirket område med blandet bar bund af groft sand, grus
og småsten afløst af tætte ålegræsbede

Figur 13: Fotos på punktdyk M 9. Sedimentationsområde med blød sandbund med spredte
ålegræsbevoksning og hendøende løse makroalger
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Figur 14: Fotos på punktdyk M 10. Sedimentationsområde med blød siltet sandbund uden
bevoksning, men med hendøende løse ålegræs og makroalger.

Figur 15: Fotos på punktdyk M 11. Sedimentationsområde med blød siltet sandbund uden
bevoksning, men med hendøende løse ålegræs og makroalger.

Figur 16: Fotos på punktdyk M 12. Sedimentationsområde med blød sandbund uden bevoksning,
men med hendøende løse makroalger. Bunke af flyttet havbundssediment på cirka 2
kubikmeter observeret.
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4.2.1 Naturtyper og naturværdi
Hele undersøgelsesområdet er på baggrund af SSI-kortlægningen og de verificerende
punktdyk overordnet karakteriseret og klassificeret som naturtyperne:
•
•

naturtype 1110 (Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand)
naturtype 1160 (lavvandede bugter og vige).

Der er ikke fundet biogene rev, stenrev eller boblerev i området. De fundne forekomster
af blottede faste lerflader følger havbundens overflade og udgør mindre partier på lavere
vanddybder (2-4 meters vanddybde) og vurderes ikke tilnærmelsesvis at kunne kaldes
rev. Endvidere findes ral, småsten, mellemstore og store sten egnet til makroalgevækst
kun yderste sparsomt i området med under 10%’s dækning af havbunden (under 1%
egnet hårdbund= stenstørrelse >10cm).
På baggrund af dykkerens samlede visuelle vurdering af havbundens flora og fauna
tildeles områdets dybere dele (4-9 meters vanddybde) naturværdien 2, da der ikke
findes nævneværdigt plantevækst og kun forekommer yderst få synlige tegn på dyreliv,
samt visse steder forekommer pletter af liglagen som tegn på høj næringsstofbelastning
og forringede iltforhold i bundsubstratet.
Områdets dele med lavere vanddybder (2-4 meters vanddybde) tildeles naturværdien
3, da ålegræsforekomsterne især på lavere vanddybder består af sammenhængende og
tætte bestande, vekslende med enten bare sandflader eller grovere stenfraktioner,
hvoraf de større sten (10-30 cm) har en makroalgebevoksning med moderat
artsdiversitet, når den lave salinitet for Nakskov fjord tages i betragtning. Det synlige
dyreliv på lavere vanddybder forekommer også med moderat artsdiversitet og lav
individforekomst.
Der er ikke foretaget vurdering af blødbundens nedgravede infauna.

4.3 Sediment
4.3.1 Sedimentkerner
Den 8. november 2018 er der med dykker udtaget prøver med Kajak-stik af to
blandingsprøver (MSED) i den eksisterende Nakskov Sejlrende samt 10 prøver til
kornstørrelsesfordeling (KSED) i den planlagte Nakskov Ny sejlrende, jf. Figur 2.
Position og dybde ved hver prøve er registret sammen med dykkerens visuelle
besigtigelse af bundforholdene foruden, Kajak-kernerne er fotograferet, kernernes
længde opmålt og sedimentets struktur visuelt beskrevet og undersøgt for lugt af
svovlbrinte, Figur 18 og Figur 17 samt Tabel 2.
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Sediment- Blandings Prøvenr
prøve ID
prøve
Laboratorie

Udtagningsdato

Longitude
Latitude
Dybde Redskab PrøveWGS84 DD WGS84 DD m DNN
længde
cm

MSED 1A

MSD 1

07-11-2018

54,833257 11,006311

8,7

Kajak

10

Kraftig

MSED 1B

MSD 1

07-11-2018

54,833368 11,006454

9,0

Kajak

17

Middel 10 cm sort silt/dynd herefter fast ler

MSED 1C

MSD 1

07-11-2018

54,833157 11,006203

3,3

Kajak

18

Kraftig

2 cm brunt silt dernæst 8 cm sort silt silt/dynd herefter fast ler. Småsten og
grus på skrænt.

MSED 2A

MSD 2

07-11-2018

54,844068 10,992845

1,5

Kajak

20

Middel

Øverste cm tyndt lag lys brunt sandet silt herefter mørkt siltet sand. 16 cm fast
moræneler.

MSED 2B

MSD 2

07-11-2018

54,844156 10,992051

3,4

Kajak

32

Middel

2 cm tyndt lag lys brunt sandet silt herefter mørkt siltet sand. 28 cm fast
moræneler.

MSED 2C

MSD 2

07-11-2018

54,844039 10,992525

3,9

Kajak

10

Kraftig 7 cm sort sandet silt herefter fast moræneler.

KSED 1

07-11-2018

54,833734 11,006104

5,3

Kajak

25/36

Svag

Tyndt lag brunt organisk materiale herefter 2 cm groft sand oven på 8 cm lys
brunt siltet sand. Moræneler i 10 cm.

KSED 2

07-11-2018

54,834851 11,004652

2,8

Kajak

35/37

Svag

Tyndt lag brunt organisk materiale, 4 cm groft silt herefter mørkt silt. Kerne ca.
2 gange komprimeret.

KSED 3

07-11-2018

54,835968 11,003200

1,8

Kajak

31/48

Svag

Tyndt lag brunt organiskt materiale, 2 cm lyst groft sand, 6 cm sort siltet sand
dernæst brunt, leret, siltet sand. Ca. 1,5 gange komprimeret.

KSED 4

07-11-2018

54,837108 11,001817

4,7

Kajak

15/13

Ingen

10 cm lyst, groft sand, svagt mørkere med dybden, dernæst moræneler.

KSED 5

07-11-2018

54,838229 11,000374

8,0

Kajak

ca. 10

Ingen

45O skrå kerne under ålegræs. 4-5 cm lyst groft sand herefter fast moræneler.

KSED 6

07-11-2018

54,839355 10,998931

7,0

Kajak

32/30

Svag

6 cm lyst groft sand, 9 cm brunt tørv (ålegræsrizomer) herefter siltet ler.

KSED 7

07-11-2018

54,840476 10,997502

7,7

Kajak

31/16

Middel 3 cm brunt organisk materiale herefter mørkt blandet siltet sand.

KSED 8

07-11-2018

54,841599 10,996093

7,2

Kajak

29/38

Kraftig

Tyndt lag brunt organisk materiele. 23 cm brunt til sort, fint, siltet sand. Ingen
fast bund - komprimeret ca. 2 gange.

KSED 9

07-11-2018

54,842728 10,994640

2,7

Kajak

49/35

Kraftig

Tyndt lag brunt organisk materiele. 23 cm brunt til sort, fint, siltet sand. Ingen
fast bund - komprimeret ca. 2 gange.

KSED 10

07-11-2018

54,843857 10,993201

5,7

Kajak

34/36

Kraftig

Tyndt lag brunt organisk materiale. 3 cm lys siltet sand, 10 cm sort siltet sand.
Herefter brunt siltet sand. Ingen fast bund - kerne komprimeret 2-3 gange.

198907

198908

Lugt
H2S

Substrat- og Sedimentbeskrivelse

4 cm sort silt/dynd herefter fast ler

Tabel 2: Tabel med identifikation og beskrivelse af de to blandingsprøver (MSED) og ti prøver til
kornstørrelses-fordeling.

Figur 17: Fotos af to sæt Kajak-kerner MSED 1 og MSED 2 udtaget til analyse af miljøfremmede
stoffer.
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Figur 18: Fotos af 10 Kajak-kerner (KSED). KSED 1 (øverst til venstre) – KSED 10 (nederst til
højre), udtaget til kornstørrelsesfordeling.

Det skal bemærkes, at for så vidt angår Kajak-kernerne KSED 2 og KSED 8 til KSED 10
er prøvelængden angivet i Tabel 2 misvisende idet, dykkeren under prøvetagningen
kunne konstatere en komprimering af kernelængden. Komprimering af kernelængden
sker som følge af friktion mod kajakrøret i tilfælde med blødt, løst sediment. De fire
prøver indikerer tydeligvis også sedimentkarakteristik for sedimentationsområder.

4.3.1.1

Sedimentanalyser

Blandingsprøverne er sent til det akkrediterede analysefirma ALS Denmark A/S, hvor
der er foretaget analyse, ifølge krav fra Miljøstyrelsen, for følgende stoffer: TBT, PAH,
PCB og metallerne: Kobber, Kviksølv, Nikkel, Zink, Cadmium, Arsen, Bly og Chrom
foruden tørstof, glødetab og kornstørrelsesfordeling. Analyseresultaterne er vist i Tabel
3 sammen med de af Miljøstyrelsen anviste aktionsniveauer.
Analyse af kornstørrelsesfordeling af de 10 KSED-prøver er foretaget af SWECO.
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I henhold til klapvejledningen klassificeres sediment i 3 klasser, A, B eller C eftersom
analyseværdier ligger henholdsvis under, imellem eller over nedre og øvre
aktionsniveau. Klasse A kan som udgangspunkt altid klappes. Klasse B kan som
udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal
foretages en nærmere vurdering af materialet. Klasse C (over øvre aktionsniveau) vil
som udgangspunkt skulle deponeres på land.
Laboratorie prøveidentifikation
Prøvemrk./ Blandingsprøve
Tørstofindhold
Organotinforbindelser, TBT
Tributyltin, TBT-Sn
Tributyltin-cation
Glødetab af total prøve

Enhed

198907
MSED 1

198908
MSED 2

%

65,5

29,8

-

:

:

µg Sn/kg TS

1,61

2,30

µg/kg TS

3,93

5,63

Aktionsniveau (TS)
Nedre
Øvre

7

200 (1 kg/år/havn)

%

1,8

3,6

Arsen, As

mg/kg TS

2,7

4,9

20

60

Bly, Pb

mg/kg TS

4

17

40

200

Cadmium, Cd

mg/kg TS

0,23

0,57

0,4

2,5

Chrom (total), Cr

mg/kg TS

5,5

13

50

270

Kobber, Cu

mg/kg TS

5,6

21

20

90 (200 kg/år/havn)

Kviksølv, Hg

mg/kg TS

0,01

0,04

0,25

1

Nikkel, Ni

mg/kg TS

7

15

30

60

Zink, Zn

mg/kg TS

25

68

130

500

% af TS

0,75

5,0

3

30

0,02

0,2

TOC
PAH'er, 9 stoffer

-

:

:

Phenanthren

mg/kg TS

<0,010

0,018

Anthracen

mg/kg TS

<0,010

0,010

Fluoranthen

mg/kg TS

0,016

0,032

Pyren

mg/kg TS

0,011

0,022

Benzo(a)anthracen

mg/kg TS

<0,010

<0,010

Chrysen

mg/kg TS

<0,010

0,013

Benz(a)pyren

mg/kg TS

<0,010

<0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren

mg/kg TS

<0,010

0,014

Benzo(ghi)perylen

mg/kg TS

<0,010

0,017

mg/kg TS

<0,10

0,13

-

:

:

PCB congen 28

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 52

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 101

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 118

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 138

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 153

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

PCB congen 180

mg/kg TS

<0,0010

<0,0010

mg/kg TS
mg/kg TS

<0,007
<0,035

<0,007
<0,035

Sum af PAH'er 9 komp.
PCB i jord, fast m.m.

PCB sum 7 stk.
Total PCB, sum af PCB 7 stk. x 5

Tabel 3: Analyseresultater for de blandingsprøver fra de to miljøprøvestationer samt
aktionsniveauer TBT, metaller, PHA og PCB.

Koncentrationer af kritiske stoffer (TBT, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, PAH’er og PCB’er)
i blandingsprøven MSED 1 er alle under nedre aktionsniveau jf. Tabel 3. Ligeledes
forholder det sig for blandingsprøven MSED 2 på nær for stofferne cadmium (Cd) og
kobber (Cu), hvor koncentrationerne ligger lige over grænsen for nedre aktionsniveau.
Sedimentet i den eksisterende Nakskov Sejlrende, hvor den østlige kobling til Nakskov
Ny sejlrende planlægges (MSED 1) klassificeres således som A og kan umiddelbart
klappes. Sedimentet, hvor den vestlige kobling (MSED 2) planlægges, er klassificeret
som B, og der skal foretages en nærmere vurdering af materialet.
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Kornstørrelsesfordeling

Kornstørrelsesfordelingen i de to miljøprøver er som udgangspunkt nogenlunde ens,
hvor dog prøven fra den vestlige ende af Nakskov Ny Sejlrende (MSED 2) indeholder
procentuelt mere silt, mens prøven fra den østlige station (MSED 1) indeholder mest
sand, Figur 19.

Figur 19: Akkumuleret kornstørrelsesfordeling i de to blandingsprøver; blandingsprøve MSED 1
(sort) og MSED 2 (rød).

4.3.2 Sedimentseismiske profiler (Sub Bottom Profiling)
Den 17. december 2018 gennemførtes seismiske dataindsamling af sedimentlag langs
en transekt i den planlagte Nakskov Ny Sejlrende samt 10 transekter på tværs af
sejlrenden, jf. Figur 3.
Til indsamling af rå seismikdata blev anvendt 10 KHz til seismik og 200 KHz til at sikre
vertikal fastlæggelse af sedimentets overflade samt et RTK-GPS system med Base på
Enehøje til fastlæggelse af horisontal position, Figur 21.
Grafik for post-processecerede sedimentseismiske data for Nakskov Ny Sejlrende er vist
i Figur 21 og for de 10 tværgående transekter i Figur 22 til Figur 31.
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Figur 20: Fotos fra seismik-survey. Tv.: RTK-Basestation og survey-RIB. Th.: Opsætning af
seismikudstyrets overfladeenhed.

SØ

NW

KSED 1

KSED 2

KSED 3

KSED 4

KSED 5

KSED 6

KSED 7

KSED 8

KSED 9

KSED 10

Figur 21: Sedimentseismisk-profil (SBP) komprimeret/stacked 15 gange horisontalt af
Nakskov Ny Sejlrende, som er angivet mellem de to lodrette, røde streger. Områder i
hver ende af Nakskov Ny Sejlrende angivet med blå streger indikerer
aflejringsområder med blødt sediment.

Den sedimentseismiske profil gennem den planlagte Nakskov Ny Sejlrende er
karakteristisk ved, at der på dybere vand lidt før sammenkoblingerne til den
eksisterende sejlrende er sedimentationsområder med blødt siltet sediment, mens der
på lavere vand hen over Knølen er hård, fast sediment hovedsageligt bestående øverst
af et tyndt lag sand oven på moræneler, Figur 21.
De to sedimentationsområder hhv. sydøst og nordvest for Knølen vurderes, at være
sedimenteret med siltet materiale til to til tre meters dybde før der findes hårdere
morænelag.
Karakteren af de to sænkninger med sedimentaflejringer på hver side af Knølen kan
henlede tanken på en geologisk gammel mæandrerende åslynge uden om Knølen måske
fra tiden med landhævning og dannelse af Ancylussøen for godt 10.000 år siden.
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Figur 22: Transekt Tr 1. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst sedimentseismiskprofil af Nakskov Ny Sejlrende.

Hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges at tilstøde den eksisterende sejlrende mod
sydøst, er der kun et tyndt ca. 10 cm tykt, sedimenteret siltet lag oven på oprindeligt
moræneler, Figur 22 og Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 1.
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Figur 23: Transekt Tr 2. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 2, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er præget af
sedimentation af silt og organisk materiale til ca. et par meters dybde før hårdere
sediment kan erkendes, Figur 23 og Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 2.
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Figur 24: Transekt Tr 3. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 3, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er som på transekt
Tr 2, præget af siltet aflejringer formentligt til godt en meters dybde, Figur 24 og Tabel
2 jf. sedimentprøve KSED 3.
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Figur 25: Transekt Tr 4. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 4, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, består af et tyndt
lag groft sand oven på moræneler, Figur 25 og Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 4. Det
lavvandede område er eksponeret for strøm og bølgeslag, og der forekommer ikke
nævneværdig sedimentation.
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Figur 26: Transekt Tr 5. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 5, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er tilsvarende som
på transekt Tr 4 om end med tyndere lag sand oven på moræneler, Figur 26 og Tabel 2
jf. sedimentprøve KSED 5. Lokaliteten er med stor forekomst af ålegræsbede.
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Figur 27: Transekt Tr 6. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 6, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er formentligt et
område med udpræget turbulens, hvilket begrundes ud fra, at der i sedimentprøven er
fundet et ret tykt lag med, hvad der formentligt er ålegræsrizomer (rødder) med et 6
cm tykt lag groft sand ovenpå, Figur 27 og Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 6.
Forekomsten af ålegræsrizomer under et sandlag kan være lokalt forekommende og
formodes at hidrøre fra tidligere og nu tilsandede ålegræsbede.
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Figur 28: Transekt Tr 7. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 7, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, består øverst af
et tyndere lag sedimenteret organisk materiale og herunder siltet sand, Figur 28 og
Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 7. Den sedimentseismiske profil sammenholdt med
profilen gennem Nakskov Ny Sejlrende, Figur 22, indikerer kanten på et
sedimentationsområde umiddelbart ved foden af Knølen.
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Figur 29: Transekt Tr 8. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 8, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, består af flere
sedimentationslag af fin silt til en dybde af ca. 2 meter, hvor hårdere bund er moniteret,
Figur 29 og Tabel 2 jf. sedimentprøve KSED 8.
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Figur 30: Transekt Tr 9. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med angivelse
af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 9, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er tilsvarende
transekt Tr 8, men fortsætter til godt tre meters dybde, Figur 30 og Tabel 2 jf.
sedimentprøve KSED 9.
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Figur 31: Transekt Tr 10. Øverst sedimentseismisk-profil (SBP) af hele transektet med
angivelse af Nakskov Ny Sejlrende markeret med lodrette, røde streger. Nederst
sedimentseismisk-profil af Nakskov Ny Sejlrende.

Sedimentet på transekt Tr 10, hvor Nakskov Ny Sejlrende planlægges, er hovedsageligt
tilsvarende sedimentforholdende på transekt Tr 9, Figur 31 og Tabel 2 jf. sedimentprøve
KSED 10.

5

Konklusion

Den uberørte havbund på Knølen i undersøgelsesområdet består på lavere vand (< 3
meter) hovedsageligt af fast moræneler med enkelte mindre og få større sten, som flere
steder er helt eller delvist eksponeret eller kun dækket af et tyndt lag silt, sand eller
grus i en tykkelse på mindre end ½ m. Ved foden af Knølen på godt 3 meters dybde til
ca. 6 meters dybde er der sedimentationsområder med op til 3 meters siltet aflejringer,
som kan minde om en åslynge fra en geologiske tid med lavere havvandstand. I den
nuværende sejlrende findes et sedimentationslag på op til 1 m’s tykkelse.
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Ålegræs forekommer hyppigt i projektområdet, hvor det typisk står i mindre samlede
bede med god skudtæthed afløst af bare sandflader eller hård ler uden vegetation.
Der er observeret sparsom makroalgevækst på små og mellemstore sten, men
projektområdet forekommer artsfattigt som følge af det dynamiske miljø med strøm og
sedimentvandring samt manglende egnet substrat (generelt er bunden under 1% egnet
hårdbund= stenstørrelse >10cm).
Synlig bundfauna forekommer meget sparsomt og bundfaunaen formodes
hovedsageligt at bestå af nedgravede organismer i de forekommende sand- og
grusforekomster.
Projektområdet kan overordnet karakteriseres som naturtype 1110 (Sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand) og 1160 (lavvandede bugte og vige).
Projektområdets ålegræsenge betegnes som en biologisk funderet habitattype.
Det vurderes usandsynligt, at der skulle forekomme truede eller sjældne arter af
bundfauna eller bundvegetation indenfor projektområdet. Der forekommer ikke stenrev
eller andre naturtyper, biotoper, dyre- eller planteliv af enestående naturmæssig værdi
indenfor projektområdet.
Det projekterede gravearbejde forventes ikke at påvirke eksisterende bundfauna
nævneværdigt, da der hurtigt vil forekomme genindvandring til forstyrrede områder.
Ålegræs vil blive fjernet ved afgravning og formentligt ikke genetablere sig i områderne
med direkte graveaktivitet (sejlrende). Effekterne på ålegræs i tilstødende områder
forventes at være minimale og forbigående. Andelen af egnede sten for makroalgevækst
er minimal i området, så effekten af gravearbejdet på makroalger vurderes at være
uvæsentlig.
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR18C1340

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS
Sample label:

198907/18

198908/18

002
5.97
1.28
1.93
3.31

Lab. ID:
Total weight of sample:
q
< 0.002
mm
q 0.002-0.004
mm
q 0.004-0.008
mm

[g]
[%]
[%]
[%]

001
18.97
0.98
1.35
2.13

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Q
Q
Q

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

4.65
4.91
3.03
17.05
12.17
14.81
17.92
10.07
5.48
4.16
18.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
2.32
4.45

7.89
9.58
6.58
30.57
22.66
19.44
17.10
7.71
1.84
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.28
3.21
6.52

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

9.10
14.02
17.05
29.22
44.03
61.95
72.01
77.50
81.66
100.00
100.00
100.00

14.41
23.99
30.57
53.23
72.68
89.78
97.49
99.33
100.00
100.00
100.00
100.00

mm

[%]

100.00

100.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

0.008-0.016
0.016-0.032
0.032-0.063
< 0.063
0.063-0.125
0.125-0.250
0.250-0.500
0.500-1.000
1.000-2.000
2.000-4.000
4.000-8.000
8.000-16.000
16.00-31.50
31.50-63.00
> 63.00
< 0,002
< 0.004
< 0.008
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

0.016
0.032
0.063
0.125
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.00
31.50

< 63.000

q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part.

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm,
2-4 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet
sieving method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer
using liquid dispersion mode.
Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:
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[%]
100.00

clay

silt (dust)

sand

gravel

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

0.002 0.004 0.008 0.016 0.032 0.063 0.125 0.25

0.5

1

2

4

8

16

31.5

63

grain size [mm]

198907/18

Right Solutions • Right Partner

198908/18
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ANALYSERAPPORT
Prøvenr.:
Prøve ID:
Dybde:
Kommentar
Parameter

198907/18

198908/18

MSED1
- m u.t
*1

MSED2
- m u.t
*1

Enhed

Tørstofindhold

Metode

65.5

29.8

%

DS 204:1980

Glødetab af total prøve

1.8

3.6

%

DS 204:1980

Arsen, As

2.7

4.9

mg/kg TS DS259+ICP

Bly, Pb

4

17

mg/kg TS DS259+ICP

0.23

0.57

mg/kg TS DS259+ICP

Chrom (total), Cr

5.5

13

mg/kg TS DS259+ICP

Kobber, Cu

5.6

21

mg/kg TS DS259+ICP

Kviksølv, Hg

0.01

0.04

7

15

mg/kg TS DS259+ICP

25

68

mg/kg TS DS259+ICP

0.75

5.0

Cadmium, Cd

Nikkel, Ni
Zink, Zn
TOC

mg/kg TS DS 259,MOD+hyd

% af TS

PAH'er, 9 stoffer

-

DS/EN 13137:2001
REFLAB 4:2008

Phenanthren

<0.010

0.018

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Anthracen

<0.010

0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Fluoranthen

0.016

0.032

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Pyren

0.011

0.022

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(a)anthracen

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Chrysen

<0.010

0.013

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren

<0.010

<0.010

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren

<0.010

0.014

mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(ghi)perylen

<0.010

0.017

mg/kg TS REFLAB 4:2008

<0.10

0.13

mg/kg TS REFLAB 4:2008

PCB congen 28

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 52

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 101

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 118

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 138

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 153

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB congen 180

<0.0010

<0.0010

mg/kg TS GC/MS/SIM

PCB sum 7 stk.

<0.007

<0.007

mg/kg TS GC/MS/SIM

Total PCB, sum af PCB 7 stk. x
5
*2
Kornstørrelsesfordeling

<0.035

<0.035

mg/kg TS Beregning

Sum af PAH'er 9 komp.
PCB i jord, fast m.m.

-

-

Organotinforbindelser, TBT

GC/MS/SIM

ISO 11277:2009

-

Tributyltin, TBT-Sn

*3

1.61

2.30

Tributyltin-cation

*3

3.93

5.63

ISO 23161:2011 GC-ICPSFMS
µg Sn/kg ISO 23161:2011 Beregning
TS
µg/kg TS ISO 23161:2011 GC-ICPSFMS

Kommentar
*1 Ingen kommentar
*2 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*3 Underleverandør: ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030
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Fuldmagt i forbindelse med VVM undersøgelse samt uddybning af sejlrende
Nakskov Havn
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www.nakskovhavn.dk
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Man. – tor.:
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Tummas Juul
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Hermed giver Lolland Kommune v/Nakskov Havn Sweco Danmark A/S fuldmagt
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Nakskov Havn, at agere på vores vegne overfor myndigheder generelt.
Fuldmagten gives til at indhente nødvendige myndighedstilladelser for udførelse
af VVM og udførelse af uddybning mv.
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