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llørringssvar til forslag til beskyttede områder i Kattegat.

I det fremsendte forslag til beskyttede områder i Kattegat, er det især omrade a, som bekymrer
Frederikshavn Havn. Det skitserede natura 2000 område syd for havnen vurderes at kunne fa en
negativ indvirkning pa havnens drift og udvikling, og bekymringen er særligt rettet mod tre forhold:
1) sejirende 2) klappladser og 3) havneudvidelse.

1) Sejlrende
Det nye natura 2000 omrade kommer meget tæt på/ind over fyrlinjen til Frederikshavn Havn.
Havnen frygter, at dette kan give anledning til krav om ekstra undersøgelser/restriktioner i
forbindelse med den fremtidige vedligeholdelse af sejlrenden (oprensning og klapning) eller en
fremtidig uddybning/forlængelse af sejlrenden, som kan betyde ekstra udgifter til havnen eller
forringe havnens konkurrenceevne.

2) Klappladser
Natura 2000 området er endvidere meget tæt pa de klappladser, som Frederikshavn Havn tidligere
har anvendt og gerne vil have mulighed for at anvende i fremtiden.
Havnen er bekymret for, at det nye omrade kan give anledning til skrappere krav til undersøgelser
og yderlige restriktioner i forbindelse med anvendelse af de eksisterende klappladser samt i tilfælde
af, at havnen får behov for nye klappladser.

3) Havneudvidelse
Der eksisterer i dag et natura 2000 omrade umiddelbart nord for Frederikshavn Havn, som giver
havnen nogle udfordringer i forbindelse med den forestaende havneudvidelse. Med henvisning til
erfaringerne fra det nuværende natura 2000 omrade, frygter Frederikshavn Havn, at det nye område
kan give anledning til begrænsninger i forhold til havnens drift og udvikling. Frygten beror både pa
øgede omkostninger i forbindelse med krav om ekstra undersøgelser og øgede restriktioner, som
kan begrænse/stoppe havnens udvidelsesplaner nu og i fremtiden. Dette vil ikke kun få katastrofale
konsekvenser for Frederikshavn Havn, men for hele Frederikshavn Kommune.

Pa baggrund af ovennævnte, anmoder Frederikshavn Havn om, at det nye natura 2000 område
trækkes længere mod syd, sa det ikke giver anledning til restriktioner i forbindelse med den
forestaende havneudvidelse, vedligeholdelse/udvidelse af sejlrenden samt anvendelse at
klappladserne.

Alternativt anmoder Frederikshavn Havn om at få sikkerhed for, at etableringen af det nye natura
2000 omrade ikke far indvirkning pa den forestaende havneudvidelse, samt at det ikke vil betyde
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ekstra udgifter til fremtidig vedligeholdelse/udvidelse af sej lrenden og evt. klapning af
havbundssediment.
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