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Baggrund 

Søværnet har i ugerne 43-45 foretaget sprængninger af fundne miner i Samsø-

bælt. Der er for denne aktivitet lavet en screening af konsekvenser for arter og 

naturtyper beskyttet af Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Screeningen er leveret 23. oktober 2013 i notatet ” Screening af brug af Side 

Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og 

Begtrup Vig” hvor konklusionen var, at aktiviteterne i Samsøbælt med en-

kelte foranstaltninger ikke vil kunne påvirke arter og naturtyper negativt 

(Holm m.fl. 2013).  

Problemstilling 

Søværnet har ved aktiviteten i ugerne 43-45 måttet efterlade en DAMDIC 

med knækket kabel ved en mine på havbunden i samsøbælt. En DAMDIC 

(Danish Mine Disposal Charge) er en sprængladning som detoneres via et 

kabel og dermed bringer en mine til eksplosion på havbunden. Søværnet 

ønsker at sprænge DAMDIC og mine med en dykker i uge 49 hvor de har en 

uddannelsessejlads.  

Samlet vurdering 

Da tidspunktet for sprængningen er samme årstid som behandlet i notatet 

fra 23. oktober 2013 (Holm m.fl. 2013), i forhold til hvilke fugle og havpatte-

dyr der kan træffes i området, ændres der ikke på den samlede vurdering. 

Det vil sige, at DCE ud fra eksisterende viden konkluderer, at sprængningen 

af DAMDIC og mine i Samsøbælt i uge 49 2013 ikke vil kunne påvirke nega-

tivt, såfremt der foretages afværgeforanstaltninger i forhold til marsvin, fx 

den af NATO godkendte fremgangsmåde (ATP-24(B) VOL I) som behandlet 

i Holm m.fl. 2011. 
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