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Udvidelsen af Aarhus Havn breder sig over ca. 1 km2 omkranset af en ny ca. 3,2 km 
lang ydermole. Som del af udvidelsen er det nødvendigt at flytte 1,8 mio. m3 naturligt 
havbundsmateriale til et andet sted i havet, sådan at bunden kan bære de nye anlæg uden 
risiko for stabilitetsbrud og sætningsskader. Denne øvelse kaldes klapning. 

Det er almindeligt at klappe overskudsjord fra oprensning af havne, uddybning af sejlrender 
eller anlægsarbejder, hvor der skal fjernes blødt havbundssediment. Når der skal udpeges 
en egnet klapplads, skal der laves en nærmere undersøgelse af miljøforholdene ved de 
undersøgte placeringsmuligheder. 

Aarhus Havn har på baggrund af forundersøgelser ansøgt Miljøstyrelsen om at placere det 
overskydende materiale i et område ud for Fløjstrup Skov, ca. 3-4 km fra kysten. Klapningen 
i forbindelse med Yderhavnen vil vare ca. ét år og forventes opdelt i to etaper i løbet af 
perioden 2023-2032.

MILJØUNDERSØGELSER OG MILJØPÅVIRKNINGER 
Der er udført 462 analyser af klapmaterialet. Analyserne er foretaget for alle stoffer i klap-
vejledningen. 423 analyser (92%) ligger under det nedre aktionsniveau. En stor del af analyserne 
er under detektionsniveau. 39 analyser (8%) ligger mellem nedre og øvre aktionsniveau. Ingen 
analyser ligger over vejledningens øvre aktionsniveau. 

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse fra 13. oktober 2021 lyder derfor: 
”Det er Miljøstyrelsens vurdering, at materialet som sådan er egnet til klapning, idet analyser viser, 
at forureningsgraden generelt er under øvre aktionsniveau.”
  

HVORFOR FLØJSTRUP 
SKOV?
Den foreslåede klapplads 
består af et tidligere 
indvindingsområde kaldet 
Fløjstrup Skov, som er 
beliggende ca. 10 km syd for 
Aarhus. Den korte afstand 
fra Aarhus betyder bl.a., at 
CO2-påvirkningen i forbindelse 
med klapningen bliver mindst 
mulig. 

HVAD ER KLAPNING?

Klapning er at flytte materiale 
på søterritorie fra én placering 
til en anden. Det foregår typisk 
i forbindelse med oprensning af 
havne, uddybning af sejlrender 
eller anlægsarbejder, hvor der 
skal fjernes blødt havbunds
sediment. I Danmark klappes  
ca. 3,3 mio. m3 havbunds
materiale årligt.

Her ses vanddybderne på klappladsen før og efter klapning

Før klapning

Efter klapning
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Af de undersøgte lokaliteter er området ud for Fløjstrup Skov fundet bedst egnet, fordi der tidligere 
er indvundet ca. 11 mio. m3 sandmateriale her. Området er således sunket 6 meter i gennemsnit i 
forhold til omgivende havbund, og der er sugehuller helt op til 20 meter dybe. Når klapmaterialet 
placeres i hullerne fra den tidligere sandindvinding, vil sedimentet holdes samlet, og materialet vil 
ikke spredes over de omkringliggende områder under en storm. Strømforholdene omkring Fløjstrup 
Skov betyder, at det er usandsynligt, at klapningen vil give synlig sedimentpåvirkning ved kysten. 

Klapningen ved Fløjstrup Skov falder i tråd med anbefalingen fra Danmarks Naturfrednings-
forening, som anbefaler at klappe i sugehuller til havs, hvor der tidligere er suget råstof op.

Dykkerundersøgelser konkluderer, at den biologiske mangfoldighed i området Fløjstrup Skov er 
meget sparsom. Dyrelivet på selve havbunden udgøres alene af få eremitkrebs, konksnegle og 
enkelte søstjerner. Havbunden i området er stærkt påvirket og viser tegn på gentagne iltsvind, 
hvilket er typisk for fordybninger i danske farvande. En delvis opfyldning vil reducere udbredelsen 
af iltsvind. 

Selvom de miljømæssige påvirkninger vurderes som uden væsentlig betydning, tilstræber Aarhus 
Havn at gennemføre arbejderne i vinterperioden, sådan at de miljømæssige påvirkninger bliver 
minimeret yderligere. 
 
SÅDAN UDFØRES KLAPNINGEN
COWI har vurderet forskellige opgravningsmetoder og anbefaler, at sedimentet fra havnen 
graves op med gravemaskine (backhoe), da det er med til at bevare sedimentets sammen-
hængende karakter og mindske sedimentspredning. Det opgravede materiale placeres i en 
såkaldt splitpram, som sejler det til klappladsen, hvor prammen åbner klapperne i bunden, 
og materialet falder til bunds.

En gravemaskine kan flytte havbundsmateriale, så sedimentet så vidt muligt bevarer dets sammenhængende karakter, hvilket 
begrænser sedimentspredning. (foto: www.rohde-nielsen.com)

Under klapning kan det ikke undgås, at en mindre mængde sediment spredes i vandet. 
Denne sedimentspredning reduceres betragteligt ved at klappe i de dybe sugehuller i det 
tidligere indvindingsområde. Endvidere kan sedimentspredningen løbende overvåges med 
målinger under klapningsarbejdet, således at det kan tilpasses de aktuelle forhold så miljø-
påvirkningen bliver minimeret. 
 
KONKLUSION
På baggrund af analyserne konkluderer COWI, at klapningen ikke vil påvirke havmiljøet i  væsentlig 
grad. Alt andet lige er det hensigtsmæssigt at klappe i et tidligere indvindingsområde, hvor 
havbunden i forvejen er ødelagt, frem for at klappe på uberørt havbund.

HVAD ER ALTERNATIVET TIL 
KLAPNING?

Alternativet til klapning er deponi 
på land, som indebærer, at store 
områder skal laves om til deponi 
for rent sediment. Det vil alt 
andet lige medføre væsentligt 
større miljøkonsekvenser og flere 
omkostninger pga. transport 
med lastbil.


