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Manglende konsekvensvurdering af dumpning af slam fra oprenset sejlrende i 
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Landboforeningen Gefion undrer sig over, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har givet tilladelse til 
dumpning af 28.000 m3 slam i Karrebæk Fjord. Karrebæk Fjord er udpeget som Natura2000-område 
og fjorden er et højt målsat kystområde i Vandområdeplanen, hvor der endnu ikke er målopfyldelse. 
Slammet kommer fra oprensning af sejlrenden, hvor styrelsen har givet tilladelse til opgravning af 
28.000 m3 slam med deponering i Karrebæk Fjord hvert år frem til år 2028.  
 
Landboforeningen Gefion har spurgt Miljøstyrelsen om det faglige grundlag for dumpningen af 
slammet, men Miljøstyrelsen har ikke svaret eller tilkendegivet, at man ønsker at svare på de rejste 
spørgsmål. Derfor ser vi os nu nødsaget til at henvende os til ministeren for at få svar. 
 
Kritik af tilladelsen til dumpning af 28.000 m3 slam i Karrebæk Fjord 
Af tilladelsen fremgår, at det opgravede materiale er rent grus, hvorfor tilladelsen kan gives uden at 
foretage en konsekvensvurdering af de miljømæssige påvirkninger. 
 
Gefions gennemgang af ansøgningen om tilladelsen viser imidlertid, at der ikke er tale om rent grus. 
Minimum 25% af det opgravede materiale angives til at være silt, som potentielt kan indeholde store 
mængder næringsstoffer. Derudover indeholder det opgravede materiale det miljøfremmede stof 
TBT, som er meget giftigt for havlevende organismer. 
 
Vandområdeplanerne: Slam tilfører fjorden næringsstoffer og forhindrer miljømål  
Miljøstyrelsen anfører, at den manglende målopfyldelse i Karrebæk Fjord primært skyldes tilførsel af 
næringsstoffer fra landbruget. Udledningen af kvælstof i Karrebæk Fjord skal reduceres med 325 tons 
årligt. Det er en reduktion på over 25 procent, hvilket selvsagt stiller store krav til landbruget i 
oplandet. 
 
De 28.000 m3 slam som dumpes i nærområdet i Karrebæk Fjord langs sejlrenden er problematisk i 
forhold til miljømålene i vandplanerne. Slammet indeholder pga. siltindholdet næringsstoffer, og ved 
at dumpe det i nærområdet vil en stor del af disse næringsstoffer blive mobile igen og dermed få en 
negativ påvirkning på fjordens miljøtilstand. Det er særlig problematisk, da fjordens miljøtilstand 
ifølge NOVANA-GIS vurderes på stationer i umiddelbar nærhed af området, hvor materialet dumpes. 
 
Ydermere er det velkendt, at en af de væsentligste årsager til manglende udbredelse af ålegræset er, 
at ålegræsset ikke kan gro i blød bund. 25% af det opgravede materiale er silt dvs. 7.000 m3  eller ca. 
17.500 m3 i lastemål, spredes ud omkring ålegræsbedene som blød bund – den ålegræs der ligger til 
grund for tilstandsbedømmelsen i Vandområdeplanen. Det er stærkt betænkeligt. 
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På den baggrund ønsker Landboforeningen ministerens svar på:  

• Hvorfor har Miljøstyrelsen ikke stillet vilkår om undersøgelse af slammets 
næringsstofindhold, når det indeholder 25% silt og dumpes tæt på de målestationer, som 
ligger til grund for fjordens tilstandsvurdering? Det skal bemærkes, at Næstved Kommune i 
høringssvar netop gjorde styrelsen opmærksom på risici ved at gøre næringsstofferne mobile 
ved dumpningen. 

• Hvad er validiteten af målestationerne i NOVA, når der i umiddelbar nærhed af 
målestationerne dumpes store mængder potentielt næringsrigt og blødt slam? 

• Hvor mange gange tidligere har Miljøstyrelsen givet tilladelse til at dumpe potentielt 
næringsrigt og blødt slam ud omkring ålegræsbedene i Karrebæk Fjord?  
 

Natura2000-område: materiale med TBT klappes i Karrebæk Fjord 
De 28.000 m3 som dumpes i Karrebæk Fjord indeholder ca. 10 µg/kg tørstof TBT, hvilket ifølge 
klapvejledningen bringer materialet i Klasse B = materiale som kan klappes på eksisterende 
klapplads. Området i Karrebæk Fjord er ikke en klapplads, men et Natura2000 område. 
 
I øvrigt kan klapning i eller ved Natura2000 områder kun tillades, hvis det kan dokumenteres, at 
klapning ikke skader udpegningsgrundlaget for området. Det kan evt. ske via en 
konsekvensvurdering. 
 
Spørgsmål: 

• Som følge af TBT-indholdet, og med henvisning til statens klapvejledning, hvorfor har 
styrelsen så ikke stillet krav om, at slammet skulle henvises til en registreret klapplads? 

• Hvordan kan Miljøstyrelsen tillade klapning af 28.000 m3 materiale indeholdende TBT i et 
Natura2000-område uden at skulle foretage en konsekvensvurdering? 

 
Ønske om politisk handling og afklaring af forhold 
Landboforeningen Gefion undrer sig over myndighedernes manglende beskyttelse af et Natura2000-
område og et højt målsat kystområde. Vi stiller desuden spørgsmålstegn ved, om resultatet af 
Statens NOVANA overvågning reelt viser, at det er landbrugets udvaskning af næringsstoffer, der er 
den primære årsag til manglende målopfyldelse i Karrebæk Fjord, når der samtidig gives tilladelse til 
dumpning af potentielt næringsrigt slam i umiddelbar nærhed af de ålegræsbede, som ligger til grund 
for tilstandsbedømmelsen i Vandområdeplanen.  
 
I værste fald reguleres landbruget på et forkert grundlag, og vi må derfor på det kraftigste opfordre 
til, at der laves en grundig undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser af, at staten giver tilladelse 
til dumpning af slam i et Natura2000 område og i område, hvor miljøtilstanden bedømmes.  
 
Det er uforståeligt og uacceptabelt, at der kan gives tilladelser til dumpning af slam i et højt målsat 
kystområde og Natura2000-område uden at foretage den nødvendige konsekvensvurdering og 
dokumentering, og samtidig anføre i Vandområdeplanen, at landbruget er den eneste og primære 
årsag til manglende målopfyldelse i Karrebæk Fjord. 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Henrik Prahl 
Næstformand i Landboforeningen Gefion 

 


