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For manipulation med næringsstofpuljer underlagt 
Vandrammedirektivet  samt Lov om havstrategi  1 2

potentielt resulterende i forringelse af økologisk 
tilstand i dansk havmiljø samt omgåelse af 
reduktion i næringsstoffer jvf indsatsbehovet i 
Vandrammeplanerne politianmeldes hermed Rambøll i 
henhold til Straffelovens §110 for forfalskning af 
vitale datasæt som danner grundlag for 
Folketingets behandling og vedtagelse af 
anlægslove for henholdsvis den 3. 
Limfjordsforbindelse og Lynetteholmen.

  

Datavurdering 3. limfjordsforbindelse
Rambøll’s vurderinger for frigivelse af næringsstof i den 
opdaterede miljøkonsekvensrapport  for 3. Limfjordsforbindelse 3

beror på faktorerne gravespild og biotilgængeligheden af 
henholdsvis kvælstof og fosfor i særligt 700.000 m3 gytje. Dette er 
gennemgået i rapportens afsnit 21.3.4.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks 
havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben.

Referencer er for så vidt muligt angivet med hyperlinks. For at sikre tilgængeligheden er 
dokumentation i PDF-format hosted på GeoHav’s server.
Citater er fremhævet som således.

�

�

 2000/60/EF1
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 3. Limfjordsforbindelse - Opdatering af VVM for Egholmlinjen Miljøkonsekvensrapport, Rambøll 20213
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Vurderingen af gravespild foreligger i en teknisk baggrundsrapport  4
og forudsætningen er berammet i andre VVM-redergørelser, for 
hvilke fastsættelsen for gravespild af gytje ikke er funderet i 
konkrete målinger eller faglige vurderinger. Den tekniske 
baggrundsrapport estimerer et gravspild på 10% for fed ler og 20% 
for gytje, hvilket der henvises til i tabel 21-7.

Det bemærkelsesværdige ved tabel 21-7 er at spildmængderne 
optræder i vægt og ikke kubikmeter. Da Rambøll senere i afsnittet 
benytter de 7.000 m3 som et mål for gytje formoder vi på GeoHav at 
gytje forudsættes i det organiske sedimentspild på 5.000 ton.
Der foreligger ikke i den tekniske baggrundsrapport eller den 
oprindelige VVM  beregninger på data i tabel 21-7.5

Et spild på 20% af 700.000 m3 svarer til 140.000 m3. Således er 
angivelsen på 7.000 m3 kun 1% af den estimerede mængde gytje på 
700.000 m3.
For at omregne 7.000 m3 gytje er to variable nødvendige; densiteten 
og vandprocenten. Således er densitet og vandprocent ubekendte.

I referencematerialet fra Grådyb  benævnes fund af gytje på station 6

2. I dette referencemateriales bilag 2 forefindes en tabel over 
densiteter. For station 2 er gennemsnittet 1,435 g/cm3 samt 
0,7075g/cm3 for henholdsvis vådt og tørt sediment. Det bør bemærkes 
at dette er efter glødetab.
Med udgangspunkt for den organiske sedimentspild i 21-7 kan der 
ligeledes der beregnes en densitet, som afgører hvorvidt der er 
tale om tørvægt.
5.000 ton / 7.000 m3 = 0,7142857 ton/m3 = 0,7142857 g/cm3

Det bemærkes dog at der er foretaget udrystningsforsøg på 
sedimentprøver indsamlet i traceet for tunnelen for Egholm linjen 

�

 afsnit 3.2.7 samt tabel 6 i 3. Limfjordsforbindelse - Opdatering af VVM for Egholmlinjen - 4

HYDRAULISK MODELLERING, Rambøll 2021

 Rapport 380 Del 1, Del 2, Del 3, Cowi 20115

 Miljømæssig vurdering af Grådyb Delrapport, Delrapport nr. 10 Iltforbrug og næringssaltfrigivelse 6

fra sedimenter i Grådyb, Vandkvalitetsinstituttet 1993
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i 2006, og data herfra er anvendt i VVM’en fra 2011/56/ og fremgår 
af Tabel 21-8. 

Ved gennemgang af reference /56/  bemærkes ingen sedimentprøver, 7

dog optræder en reference 6 som COWI 2006c. 3. 
Limfjordsforbindelse – Hydraulisk modellering. For Nordjyllands 
Amt. September 2006, hvilken ikke forefindes offentlig 
tilgængeligt.

Tabel 21-8 benyttes til at beregne følgende;

GeoHav henleder her særlig opmærksomhed på følgende direkte citat;

Data fra 2006 indeholder kun en beregning af frigivelse af 
næringsstoffer fra siltfraktionen af sedimentspildet, mens 
frigivelsen fra gytje ikke er beregnet. I VVM’en fra 2006 
beskrives at ”gytje er ikke blevet specifikt undersøgt i 
laboratoriet, og der er ikke tilgængelige data over indholdet af 
organisk materiale, næringsstoffer, tungmetaller eller 
miljøfarlige stoffer. For at kunne estimere en potentiel 
frigivelse af næringsstoffer fra spild af gytje i anlægsfasen er 
der anvendt erfaringstal på frigivelse af næringsstoffer fra 
gytjeholdigt sediment i Grådyb ved Esbjerg. 

�

�

 /56/ er angivet som Vejdirektoratet, VVM af 3. Limfjordsforbindelse, Cowi 2011 og GeoHav antager 7

at dette henviser til Rapport 380, Cowi 2011
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Vurderingen af næringsstoftilførsel beror således på 28 år gammelt 
materiale  (Grådyb) udarbejdet for et ikke hydrografisk 8

sammenligneligt farvand; Grådyb er  vadehavet. Dette farvand er 
præget af ekstrem sedimentmobilisering af hovedsageligt sand og 
kun 1,7% gytje  i dybere lag, som er kulstof 14-dateret til at være 9

aflejret for 40.000 år siden.
Særligt fokus tillægger GeoHav at gytje alene er benævnt i dette 
referencemateriale for prøve 2-300.

Værdien på 0,04 NH4 kg/m3 repræsenterer for prøve 1-430 Tabel 5.1 i 
referencemateriale Grådyb Delrapport 10 frigivelse fra klæg i 
iltede sedimentsuspensioner.
Værdien på 0,214 NH4 kg/m3 repræsenterer for prøve 3-100 Tabel 5.2 
i referencemateriale Grådyb Delrapport 10 frigivelse fra klæg i 
iltfrie sedimentsuspensioner .
Værdien på 0,026 NH4 kg/m3 repræsenterer i Tabel 5.4 i 
referencemateriale Grådyb Delrapport 10 (Tabel 5.4) frigivelse fra 
gytje i iltfrie forsøg.

�

 Miljømæssig vurdering af Grådyb Delrapport, Delrapport nr. 10 Iltforbrug og næringssaltfrigivelse 8

fra sedimenter i Grådyb, Vandkvalitetsinstituttet 1993

 Beregnet ud fra tabel i afsnit 2-2 i Miljømæssig vurdering af Grådyb Delrapport, Delrapport nr. 8 9

Sedimenttyper, Vandkvalitetsinstituttet 1993
Vedhæftet denne skriftlige anmeldelse som anmeldelsesbilag_2.pdf
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Det bemærkes at den høje værdi (0,038 NH4 kg/m3). Endvidere 
bemærkes det at Tabel 5.4 er taget fra reference /5/  og derfor er 10

ældre.

GeoHav retter skærpet opmærksomhed mod at beregningerne iflg 21-8 
giver 2.443 kg kvælstof samt 30 kg fosfor samt at der her er tale 
om beregninger i våd sediment for næringsstoffrigivelsen af 
næringsstoffer fra siltfraktionen af sedimentspildet.

Skærpet opmærksomhed rettes mod resultaterne af beregningerne iflg 
tabel 21-7 og tabel 21.9 resulterende i 1.498 kg kvælstof samt 217 
kg fosfor - som er beregnet ud fra tørvægt. 

Det bemærkes at dette samlet giver 3.941 kg kvælstof samt 247 kg 
fosfor, samtemmende med Rambøll’s estimat på.

Ifølge det tekniske baggrundsnotat  er der ikke gennemført 11

projekt-specifikke målinger af strømhastigheden ved det planlagte 
tunneltracé syd for Egholm. Dog findes der målinger af 
strømforholdene (Burcharth & Larsen, 1977), som blev gennemført i 
forbindelse med undersøgelser vedr. en eventuel kommende 
broforbindelse over Limfjorden. Dog vurderer notatet i henhold til 
(Burcharth & Larsen , 1977) at der i Limfjorden generelt 12

forekommer en netto-vandføring mod øst på ca. 100 – 200 m3/s 
(årligt gennemsnit). Ligeledes vurderes det at hovedparten af 
vandføring omkring Egholm ledes syd om øen, hvor udgravningen af 
det i denne anmeldelse berørte havbundsmateriale skal udgraves.

I henhold til faldhastigheden på organisk materiale 0,02 mm/s i 
strømforhold på 100-200 m3/s vurderer GeoHav at organisk materiale 
vil være suspenderet forholdsvis længe, hvorfor speciel 
opmærksomhed bør tillægges tabel 4.2 fra referencematerialet .13

 A/S Storebæltsforbindelsen, 1988  10

Oxygen demand and nutrient release during dredging operations in the Great Belt. 
Vandkvalitetsinstitutet, COWIconsult & Geoteknisk Institut 
Materialet er ikke offentligt tilgængeligt.

 afsnit 2.1.3, afsnit 2.2, 2.2.5 samt tabel 5 i 3. Limfjordsforbindelse - Opdatering af VVM for 11

Egholmlinjen - HYDRAULISK MODELLERING, Rambøll 2021
Vedhæftet denne skriftelige anmeldelse som anmeldelsesbilag_?.pdf

 Burcharth, H. F., & Larsen, T. (1977). Strømmålinger for ny forbindelse over Limfjorden i 12

Lindholmlinien ved Aalborg: januar 1977. Aalborg Universitetscenter, Inst. for Vand, Jord og 
Miljøteknik, Laboratoriet for Hydraulik og Havnebygning. 

 Miljømæssig vurdering af Grådyb Delrapport, Delrapport nr. 10 Iltforbrug og næringssaltfrigivelse 13

fra sedimenter i Grådyb, Vandkvalitetsinstituttet 1993
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Sammenholdes prøve 2-300 for gytje med Tabel 4.2 med en iltmåling  14

fra Gjøl Bredning umiddelbart vest for udgravningsområdet svarer 
9,8 mg/l til 0,0098 kg/m3. Mobiliseret gytje suspenderet i 
vandsøjlen vil således ret hurtigt forårsage iltsvind da det 
skifter fra anaerobe til aerobe forhold ved mobilisering og 
suspendering i vandsøjlen som følge af gravespild.

GeoHav finder ikke beregningerne iflg tabel 21-7 og 21-9 valide, 
da værdierne i tabel 21-9 ikke repræsenterer sedimenter 
indeholdende gytje. Således har Rambøll udvalgt kriterier til 
vurdering på et faktuelt forkert grundlag, som ikke modsvarer det 
forventelige niveau, som en opdateret miljøkonsekvensrapport bør 
afspejle ud fra en bevilling på 5.000.000 kr i Finansloven.

Det bemærkes endvidere at Rambøll i den opdaterede 
miljøkonsekvensrapportet alene henviser til Miljømæssig vurdering 

�

 Iltmålinger 23. nov. - 3. dec. 2020; 9,8 mg/l ,  Miljøstyrelsen14
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af Grådyb Delrapport, Delrapport nr. 10 i reference /365/ uden 
hensyntagen til de øvrige materialer i den samlede Miljømæssige 
vurdering af Grådyb. Således argumenterer GeoHav for at Rambøll 
skødesløst har researchet eksternt materiale for at kunne 
dokumentere en så lav næringsstoftilførsel som muligt til 
retfærdiggørelse af projektets gennemførelse grundet det politiske 
pres, som projektets byggelinjesikring indbyder med.

Referenceberegning 3. limfjordsforbindelse

Med udgangspunkt i tabel 5.1 i Grådyb, Delrapport 10 og for 
værdien for prøve 2-300 på frigivelse af NH4 0,073 kg/m3 samt efter 
6 timer fra iltede sedimentsuspensioner med et suspenderet spild 
på 20% af 700.000 m3 beregnes følgende;

0,2 * 700.000 * 0,073 = 10.220 kg N

Denne beregning er på ingen måde retvisende for de faktiske 
forhold syd for Egholm. Således henvises der til øvrigt 
referencemateriale  for geologisk identiske forhold i nærområdet 15

påviser en frigivelse af 2840 kg total kvælstof samt 70 total 
fosfor kg ved klapning af 40.000 m3 materiale under antagelse af, 
at alt sediment kommer i suspension under optagningen og 
klapningen, samt, at sedimentet kommer i suspension i et sediment/
vande i forhold 1:10. Dette svarer til frigivelse af 71g/m3 
kvælstof og 1,7g/m3 fosfor. GeoHav vurderer at Rambøll’s vurdering 
af næringsstoffrigivelse som følge af gravespild (jvf 
beregningerne i den opdaterede miljøkonsekvensrapports tabel 21-7, 
21-8 samt 21-9) ikke er valid, da et spild på 140.000 m3 gytje vil 
være suspenderet i vandsøjlen i et tidsrum som modsvarer 
laboratorieforsøgene, som ligger til grund for klaptilladelsen til 
Aalborg Havn på 40.000 m3. Det bør bemærkes at den eksterne 
rådgiver på denne klaptilladelse er Rambøll. Der henledes speciel 
opmærksomhed på Rambøll’s vurdering af sedimentspild i denne 
klaptilladelse; Rambøll har for Aalborg Havn foretaget en 
vurdering af næringsstoffrigivelsen. Rambøll vurderer ud fra 
spildsenarier fra andre anlægsarbejder, at et konservativt skøn 
for frigivelse på 10-20 %.

GeoHav gentager referenceberegningen med disse værdier;

0,2 * 700.000 * 0,071 = 10.220 kg kvælstof

0,2 * 700.000 * 0,0017 = 238 kg fosfor

 Bilag 5 Klaptilladelse for Aalborg Havn, Naturstyrelsen 2011 15
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Det bemærkes at frigivelsen af fosfor ligger nær Rambøll’s 
beregninger i den opdaterede miljøkonsekvensrapports tabel 21-7, 
21-8 samt 21-9. Dog anfægtes de her tilvejebragte resultater da de 
ikke understøttes af reelle målinger i det berørte gytje men alene 
er beregnet ud fra datasæt af en anseelig alder for et 
hydrografisk ikke sammenligneligt farvand.

GeoHav gentager referenceberegningen med disse værdier samt øget 
sedimentspild og frigivelse som fejlmargin;

0,25 * 700.000 * 0,09 = 15.750 kg kvælstof

En referenceberegning med en øget spildprocent afslører hvor 
sårbar estimater uden værdier fra reelle målinger er. 
Spildprocenten er øget, da GeoHav ikke har fundet faglige 
vurderinger på bedst anvendelig teknologi i benævnt 
referencemateriale. Således er der et større antal ubekendte i 
Rambøll’s vurderinger.

Manipulation med næringsstofpuljer 3. Limfjordsforbindelse

Rambøll vurderer i opdateret miljøkonsekvensvurdering afsnit 2.10 
at der arealindragelse til Egholmlinjen vil blive udtaget ca. 195 
ha landbrugsjord, hvilket estimeres til at føre til en besparelse 
på ca. 8,7 tons kvælstof, som mere end opvejer den mængde 
kvælstof, der forventes at blive frigivet fra sedimentet ved 
spredning i vandsøjlen. Det bemærkes at Rambøll i opdateret 
miljøkonsekvensvurdering p.379 er klar over indsatsbehovet på 
reduktion af 2122,1 tons kvælstof for vandområde 156 i 

Vandområdeplan  for Jylland og Fyn 2015-2021. 16

Vandområdeplanens bilag 1 afslører at der i samlet effekt af 
kvælstofindsats 2015 - 2021 forventes en reduktion på 1237,8 ton 
kvælstof og at den forventet reduktion ud over målbelastningen 
efter 2021 lyder på 0. 

Indsatsbehovet opnåes ikke for vandområde 156 og differensen 
mellem indsatsbehovet og forventet reduktion udskydes til efter 
2021. Således finder GeoHav det betænkeligt at Rambøll manipulerer 
med næringsstofpuljer i hensigtserklæring med udgangspunkt i 
diffuse belastning udgørende et baggrundsbidrag fra landarealer, 
da det danske havmiljø lider under anseelige iltsvind.

 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, Miljø- og Fødevareministeriet 2016 16
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Vejdirektoratet 3. Limfjordsforbindelse

Det vurderes at Vejdirektoratet ikke fyldestgørende har gennemlæst 
referencematerialet til den opdaterede miljøkonsekvensrapport for 
den 3. Limfjordsforbindelse, da myndigheden ikke efter bevillingen 
på 5.000.000 kr til dennes udarbejdelse har stillet krav om 
prøvetagning efter bemærkninger i høringen  af VVM 2011 fra blandt 17

andre Kystdirektoratet, Limfjordsrådet og Dansk Industri. Således 
påpeger GeoHav at Vejdirektoratets håndtering af udarbejdelsen af 
den opdaterede miljøkonsekvensvurdering har været direkte 
skødesløs, hvilket er ansvarspådragende jvf Straffelovens §23 i 
forhold til denne anmeldelse.

Perspektiverende omkring Lynetteholmen 

GeoHav bemærker i det ikke tekniske resume til Tillæg til 
miljøkonsekvensrapport at en begrænset merudledning af kvælstof 
til vandområdet Øresund Nord kompenseres af reducerede udledninger 
som følge af Københavns Kommunes Spildevandsplan. 

GeoHav har gennemgået Københavns Kommunes Spildevandsplan  18

gældende for planperioden 2019-2028 og erfaret at målsætningen for 
senest 2026 er en reduktion på 200t/år hvorimod 
Vandområdeplanernes (2022-2027) krav til reduktion i 
kvælstofudledningen til Øresund forventes at være 240t/år. 

Hverken i Københavns Kommunes Spildevandsplan, Projekttillæg 2019  19

samt Projekttillæg 2020  benævnes den benævnte kompensation for 20

merudledning af kvælstof. 

GeoHav bemærker endvidere i afsnittet 3.1 at Det antages at 
puljerne af total N og P i det mobiliserede sediment er hhv. 3.188 
ton N og 1.050 ton P, hvoraf samlet 26 ton er biotilgængeligt N, 
og 4,8 ton biotilgængeligt P /5/. 

 3. Limfjordsforbindelse - HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE DEN OFFENTLIGE HØRING AF VVM-REDEGØRELSEN I 17

PERIODEN 27. JUNI TIL 31. AUGUST 2011, Vejdirektoratet 2012 

 Københavns Kommunes Spildevandsplan 201818

 Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018, Projekttillæg 201919

 Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018, Projekttillæg 202020
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/5/ henviser til Rambøll 2021. MKR3 Lynetteholm. Tillæg til 
miljøkonsekvensrapport – uddybning af sejlrende. Rapport til By & 
Havn som ikke redegører for de biotilgængelige puljer. 

Der refereres endvidere til baggrundsrapporten  fra DHI i 21

beregninger og vurderinger af udledning af N og P (Total-N og -P) 
under etableringen og opfyldningen af Lynetteholm. Ved gennemgang 
af denne bemærker GeoHav i afsnit 5.3.1 at der kun i 14 af 38 
prøver i dybden over 2,2 meter er målt TN. Det bemærkes ligeledes 
i afsnit 2.1 at puljen på 26 ton biotilgængeligt kvælstof udledt 
til Øresund bygger på antagelsen af at kun 9% af puljerne spildes 
over 12,5-28 døgn med reference i tabel 2-7. Det bemærkes 
ligeledes at dette er et konservativt estimat. Set i lyset af de 
tilvejebragte vurderinger på gravespild fremført af Rambøll i 
henholdsvis den tekniske baggrundrapport for den 3. 
Limfjordsforbindelse og det udarbejdede materiale til Aalborg Havn 
oppebærer et gravespild på 9% ingen integritet.

GeoHav bemærker i denne forbindelse at Puljen af iltforbrug er 
bestemt ud fra forsøg med sediment i forbindelse med VVM-
undersøgelser af Grådybets sejlrende, Storebæltsforbindelsen og 
Femern Bælt forbindelsen. 

Sediment i Grådyb  består hovedsageligt af finkornet sand med 22

voldsom sedimentmobilisering grundet farvandets beskaffenhed. Sand 
(samt sten) er ligeledes toneangivende for Storebælt. VVM-
undersøgelser i forbindelse med Femern-forbindelsen afslører at 
sedimentet hovedsageligt består af sand, ler og 4% gytje , hvilket 23

primært forekommer på tysk område. 

GeoHav vurderer at de benyttede beregninger på frigivelse af 
kvælstof og fosfor som følge af spild i mobiliseret gytje alene er 
af teoretisk karakter og ikke oppebærer validitet, da 
beregningerne beror på 3. parts historisk data for endnu en gang 
ikke hydrografisk sammenlignelige farvande.

GeoHav har ikke med samme dybde som i vurderingen af den 3. 
Limfjordsforbindelse gennemgået miljøkonsekvensrapporten for 
Lynetteholm. Dog taler DHI’s benyttelse af sammenfaldende 
referencemateriale (Miljømæssige vurderinger af Grådyb) for at 
konklusionerne omkring tilførsel af næringsstoffer til Øresund er 

 Anlæg af Lynetteholm – Teknisk Baggrundsrapport nr. 1 Hydrauliske undersøgelser, DHI 2020 21

 Miljømæssig vurdering af uddybning af Grådyb DelRapport nr. 4 Sedimentspredning i forbindelse med 22

klapning og uddybning, Dansk Hydraulisk Institut 1993

 Tabel 3.4 FEHY (2013). Fehmarnbelt Fixed Link EIA. Marine Soil – Impact Assessment, DHI 2013 23

Side !  af !10 11

https://www.geohav.dk/pdfarchive/491599525871752.pdf
https://www.geohav.dk
https://www.geohav.dk/pdfarchive/723125694777395.pdf
https://www.geohav.dk/pdfarchive/471381551877227.pdf


Politianmeldelse 

4. maj 2021  
Forfattere: MR, TH, SH m.fl. 

�
www.geohav.dk

fejlagtige og potentielt konstruerede og/eller manipulerede. En 
stor del af den opgravede gytje fra Lynetteholm skal klappes i 
Køge bugt, hvorfor hele materialet suspenderes kortvarigt i 
vandsøjlen, hvilket resulterer i et spild på 100%, hvilket vil 
have direkte fatale følger for det danske havmiljø.
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