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Baggrund 
Samsøbælt og Langelandsbælt er tidligere minerede områder fra 1. og 2. ver-
denskrig. I Samsøbælt findes bundminer, mens Langelandsbælt både indehol-
der forankrede miner og bundminer.  

Søværnet ønsker at anvende Side Scan Sonar (SSS) samt at bortsprænge fundne 
miner i Samsøbælt og Langelandsbælt i perioden 22. oktober – 7. november 
2013. Områderne er vist i bilag 1 og 2. 

Proceduren vil være at området indledningsvis gennemsøges med SSS i short 
range, og derefter identificeres fundne objekter med Mine Disposal Vehicle 
(MDV). Der forventes anvendt 1-2 SSS og 1-2 MDV i området. 

Fundne miner vil herefter blive bortsprængt i området iht. gældende bestem-
melser og procedurer ved hjælp af MDV eller dykkere. Den forventede lad-
ningsmængde forventes ikke at overstige 400kg pr. sprængning.  

MSF & HOLM klasse (MSD) med følgende sonarudrustning anvendes: 

 Side Scan Sonar (SSS) 380-450 kHz  

 Mine Disposal Vehicle (MDV) 190-220 kHz og 380-450kHz   

Den 30. oktober skal Forsvarschefen og CH SOK med til Samsøbælt og se en 
MCM-operation inkl. en bortsprængning. Såfremt vejret ikke tillader OPS i 
Samsøbælt denne dag, ønskes det at anvende SSS i området cirka 1 time samt 
bortsprængning af en mine DM 51 med 60 kg TR8870 (=114kg TNT) på ca. posi-
tion 5608.5N-01026.0E i Begtrup Vig vest for Helgenæs (position vist på Bilag 1). 

Problemstilling 
Dette notat omhandler en vurdering af aktiviteternes påvirkninger af arter 
og naturtyper beskyttet af EF-Habitatdirektivet samt fugle på EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivet.  

Fugle 
DCE overvåger ved vinterlige flytællinger fuglene i de to områder. Ud fra 
disse tællinger kan tætheden af de enkelte fuglearter estimeres. Inden for ak-
tivitetsområdet i Langelandsbælt er det således estimeret, at vinterantallet er 
80 havlitter (Fig. 1.), 3739 ederfugle (Fig. 2) og 22 sortænder.  

I Samsøbælt er der estimeret totale antal af hhv. 82 sortænder og 2748 eder-
fugle (Fig. 3). Der er ikke registreret havlitter her.  

Som det fremgår anvendes de to områder primært af ederfugl om vinteren. 
Ederfugl er en af de mest robuste af vores dykænder overfor menneskelige 
forstyrrelser, og da aktiviteterne kun strækker sig over en begrænset perio-
de, skønnes disse ikke at have negativ indflydelse på ederfugle.  

Der er ingen kendte større forekomster af vandfugle ved minesprængnings-
området ved Begtrup Vig. 
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Figur 1.  

Tætheden af havlitter i 

Langelandsbælt. Gule farver 

indikerer en lav tæthed, mens 

orange og røde farver indikerer en 

høj tæthed. Aktivitetsområdet er 

vist som polygon 

Figur 2.    

Tætheden af ederfugle i 

Langelandsbælt. Gule farver 

indikerer en lav tæthed, mens 

orange og røde farver indikerer en 

høj tæthed. Aktivitetsområdet er 

vist som polygon 
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Bilag IV arter (marsvin og sæler) 
Områderne er ikke kendte for større forekomster af marsvin og sæler, men 
arterne forekommer i områderne. DCE mener ikke at brug af sonar over 190 
kHz, altså over marsvins og sælers høretærskel, vil have nogen effekt. Der-
imod kan eksplosioner have en kraftig effekt på marsvin og sæler, både som 
fysiske skader og på hørelsen. Før eventuelle sprængninger skal der derfor 
foretages afværgeforanstaltninger i forhold til marsvin. 

Naturtyper 
Naturtyperne i de pågældende områder er ikke kortlagt. I Natura 2000 om-
rådet ved Schultz’s Grund er kortlægningen gennemført, men ikke offent-
liggjort endnu. Vi ved derfor ikke, hvorvidt der i områderne er stenrev, der 
er omfattet af habitatdirektivets krav om beskyttelse.  

Sprængning af en større mine på et stenrev, vil kunne medføre omfattende 
skader på revet. Hvis der i områderne opdages miner beliggende på stenrev, 
må det derfor vurderes, om minen sikkert kan flyttes til sprængning et andet 
sted, således at stenrevet ikke beskadiges eller om en eventuel nødvendig 
bortsprængning må foregå hvor minen er fundet, med de negative konse-
kvenser dette måtte have for stenrevet. Det må endvidere anbefales at gen-
oprette stenrev der er ødelagt af minesprængninger, således at de negative 
konsekvenser på sigt minimeres (Naturstyrelsen 2013). 

Samlet vurdering 
Ud fra de tilgængelige data konkluderer DCE, at aktiviteterne i Samsøbælt, 
Langelandsbælt og i Begtrup Vig med enkelte foranstaltninger ikke vil kun-
ne påvirke arter og naturtyper negativt.  

Eventuelle bortsprængninger af miner, der er fundet ved stenrev, kan have 
varig effekt på naturtypen og kan forventes at påvirke naturtypens struktur 
og funktion. Her bør man så vidt muligt forsøge at flytte minen først, hvis 
dette er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt bør evt. beskadigelser af 
stenrevet udbedres efterfølgende. 

Figur 3.  

Tætheden af ederfugle i 

Samsøbælt. Gule farver indikerer 

en lav tæthed, mens orange og 

røde farver indikerer en høj tæthed. 

Aktivitetsområdet er vist som 

polygon    
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Eksplosioner have en kraftig effekt på marsvin og sæler, både som fysiske 
skader og på hørelsen. Før eventuelle sprængninger skal der derfor foreta-
ges afværgeforanstaltninger i forhold til marsvin. 

Referencer 
Naturstyrelsen 2013. Anbefalinger (”best practise”) til genopretning af sten-
rev i Danmark. http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F42DC1F8-4CF1-
41F4-8FCB-95AB61AF0180/157684/Anbefalingertilgenopretningafstenrev.pdf 
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Bilag 2 
 

 

 


