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Søværnet ønsker at gennemføre bortsprængning af tre miner i nordlige Storebælt i perioden 27.2-6.3 2013, på følgende positioner:
56° 1.524’ N 11° 0.711’ E (mellem Djursland og Sj.Odde)
56° 1.379’ N 11° 0.274’ E (mellem Djursland og Sj.Odde)
55° 49.440’ N 10° 56.930’ E (sydvestlige Sejerøbugt).
Desuden ønsker Søværnet i samme periode at gennemføre mineeftersøgning
med efterfølgende bortsprængning af eventuelle miner i et område mellem
nordlige Samsø og Sj. Odde, afgrænset af positionerne:
56° 0.5’ N 10° 50’ E
56° 0.5’ N 11° 4’ E
55° 58’ N 11° 1.3’ E
55° 58’ N 10° 50’ E.
Til minesøgning anvendes side scan sonar (SSS) og til identifikation og genfinding Mine Disposal Vehicle (MDV).

Forekomst af havpattedyr og havfugle i området
De tre lokaliserede miner ligger alle udenfor og i god afstand fra udpegede
habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Eftersøgningsområdet overlapper
med habitatområde 205 Munkegrunde, der har naturtypen rev som eneste
udpegningsgrundlag. Bedømt ud fra søkortet ligger revstrukturerne i habitatområdet imidlertid alle syd for eftersøgningsområdets sydligste afgrænsning.
Marsvin, der er på habitatdirektivets bilag 4 (streng beskyttelse i hele udbredelsesområdet), må forventes at forekomme i hele området. Hele nordlige Storebælt er beskrevet som et vigtigt område for marsvin (Sveegaard et al.
2011). Sæler må ligeledes forventes i området, bl.a. fra det nærliggende sælreservat ved Bosserne.
Kort 1. Placering af de to nordligste miner, eftersøgningsområdet (blå polygon) og habitat- og
fuglebeskyttelsesområdet Stavs
Fjord (rød polygon). Bosserne
sælreservat er angivet med rød
ellipse.
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Ederfugl er hyppigst forekommende havfugl i området i den pågældende
periode. På nedenstående kort ses den modellerede fordeling af ederfugl
(antal/km2) for området. Der var da et beregnet antal på 505 ederfugle i søgeområdet i vinteren 2008. Sortænder forekom i mindre antal, 27 fugle i området i vinteren 2008. I den vestlige del af området forekommer lidt alkefugle, Alk og Lomvie. I vinteren 2008 blev der beregnet et antal på 49 fugle af
disse arter.

Påvirkning af havpattedyr og havfugle.
Selve minesøgningen forventes ikke at påvirke sæler og marsvin ud over
hvad almindelig gennemsejling af området vil medføre. Både side scan sonar og sonaren på MDV opererer ved frekvenser, der ligger over det hørbare
område for sæler og marsvin (jf. tidligere screening af minerydningsøvelse i
Kattegat, 31. febr. 2012).

Kort 2. Modelleret tæthed af ederfugl i nordlige Storebælt.

Tætheden af fugle omkring de tre positioner er relativt lav, og den planlagte
sprængning skønnes ikke at have alvorlig indvirkning på vandfuglebestandene i området. Tæthederne af fugle i søgeområdet er imidlertid stedvist højere, og dette område ligger placeret tæt på Fuglebeskyttelsesområdet
”Stavns Fjord”. Aktiviteter nær dette område bør planlægges således at det
forstyrrer større forekomster af vandfugle mindst muligt.
Bortsprængning af miner kan give skader på sæler og marsvin. (jf. f.eks.
screening af choktest, 12. mar. 2012), navnlig mængden af sprængstof (400
kg) taget i betragtning. Sikkerhedszonen afhænger af størrelsen på sprængladningen (minen selv + den sprængladning, der bruges til bortsprængning)
og vil være i størrelsesordenen 1-10 kilometer (se figur nedenfor).
Sprængning af selv mindre mængder sprængstof vil indebære en risiko for
skade på sæler, marsvin og dykkende fugle. Det er derfor afgørende at en
hensigtsmæssig protokol følges, der kan sikre at ingen sæler eller marsvin
opholder sig i sikkerhedszonen ved detonering af sprængladningen.
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Sikkerhedszone for minesprængning på 20 meters dybde
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Sikker afstand v. bunden (km)

Sikker afstand ved bunden ved
forskellige størrelser af sprængladninger(TNT) bragt til sprængning ved bunden (20 m). Baseret
på Yelverton et al. 1973, der
fastsatte en grænseværdi på 35
uPams (akustisk impuls). Sikkerhedsafstanden ved overfladen vil
være betragteligt mindre.
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Konklusion
Samlet set vil minesøgning og bortsprængning af fundne miner kunne gennemføres i det nævnte område i den nævnte periode uden væsentlige påvirkninger på miljøet, såfremt hensigtsmæssige forholdsregler tages til at
sikre at sæler og marsvin ikke skades af eksplosionerne, jf. ovenfor.
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