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1 Baggrund 

Denne væsentlighedsvurdering er udarbejdet som en sammenfattende vurdering af 

de mulige påvirkninger af Natura 2000-område N112 "Lillebælt", som er udarbej-

det med henblik på at afgøre, hvorvidt der er behov for at gennemføre en Natura 

2000-konsekvensvurdering jf. bekendtgørelse 408
1
. 

1.1 Habitatreglerne og væsentlighedsbegrebet 

Ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in-

ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og senere æn-

dringer ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007, bekendtgørelse nr. 63 

af 11. januar 2010 og bekendtgørelse nr. 1079 af 25. november 2011 (i det følgen-

de habitatbekendtgørelsen) har miljøministeren udpeget en række internationale 

beskyttelsesområder (såkaldte Natura 2000-områder). De internationale beskyttel-

sesområder er udpeget med henblik på at beskytte arter og naturtyper, som er om-

fattet af EU's habitatdirektiv og EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og samtidig skabe et 

sammenhængende netværk af beskyttede områder.  

Af habitatbekendtgørelsen fremgår det, at planer og projekter, der kan medføre væ-

sentlig påvirkning af bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-områder, skal un-

derkastes en Natura 2000-konsekvensvurdering, jf. bekendtgørelsens § 7, stk 2. Det 

er den kompetente myndighed, der afgør hvorvidt et projekt og/eller en plan skal 

underkastes en konsekvensvurdering. Beslutningen herom sker på grundlag af en 

væsentlighedsvurdering, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.   

Grundlæggende for reglerne er, at planer og projekter ikke lovligt kan vedta-

ges/gives tilladelse, hvis disse medfører væsentlig negativ indvirkning på de arter 

                                                      

 

 
1
 BEK nr. 408 af 01/05/2007 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-

tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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og naturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. I denne 

sammenhæng er det uden betydning hvorvidt planen eller projektet er placeret in-

denfor eller udenfor Natura 2000-området. 

Hvorvidt et projekt eller en plan alene eller sammen med andre projekter og planer 

kan medføre væsentlig negativ påvirkning af et Natura 2000-område og dermed 

resultere i et krav om en Natura 2000-konsekvensevurdering, vurderes i en væsent-

lighedsvurdering.  

En midlertidig forringelse eller forstyrrelse, for eksempel i en anlægsfase, der ikke 

har efterfølgende konsekvenser for arter eller naturtyper, som er udpegningsgrund-

laget for et Natura 2000-område, vil almindeligvis i denne sammenhæng ikke vur-

deres som væsentlig og dermed heller ikke resultere i krav om en Natura 2000-

konsekvensevurdering. Det er således normalt ikke at betragte som en væsentlig 

påvirkning, hvis en art eller naturtype skønnes hurtigt og uden menneskelig indgri-

ben at kunne opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, som er tilsvarende eller 

bedre. Som udgangspunkt er det heller ikke væsentligt, hvis en påvirkning vurderes 

at resultere i negative udsving i bestandsstørrelsen, som er mindre end de naturlige 

udsving. 

I en del tilfælde er det muligt på forhånd at tage stilling til, hvorvidt en plan eller et 

projekt kan have væsentlige negative påvirkninger af visse arters eller naturtypers 

tilstand alene på grund af afstanden mellem plan-/projektområdet og Natura 2000-

området. 

Bevaringsmålsætningers rolle 

Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette 

gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper og deres levesteder, der udgør ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.  

I Habitatbekendtgørelsens § 4 stk. 3 defineres bevaringsstatus og gunstig beva-

ringsstatus som følger: 

› En naturtypes bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på 

en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt 

kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de ka-

rakteristiske arters overlevelse på lang sigt.  

› En naturtypes gunstige bevaringsstatus: En naturtypes bevaringsstatus anses 

for gunstig, når:  

› det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 

område, er stabile eller i udbredelse,  

› den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 

opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være 

det i en overskuelig fremtid, og  

› bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende na-

turtype, er gunstig som defineret nedenfor.  
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› En arts bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og 

som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.  

› En arts gunstige bevaringsstatus: En arts bevaringsstatus anses for gunstig, 

når:  

› data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten 

på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens 

naturlige levesteder,  

› artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 

sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mind-

sket, og  

› der er og vil sandsynligvis fortsat være et tilstrækkeligt stort levested til 

på lang sigt at bevare dens bestande. 

2 Vurderinger af det ansøgte projekts påvirkning af 
Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag 

Med udgangspunkt i notaterne om marsvin (COWI, 2012a), om ederfugl og bjerg-

and (COWI, 2012b) og om spredning af tungmetaller (COWI, 2012c) er der udar-

bejdet vurderinger af hvorvidt der vil forekomme væsentlige påvirkninger af natur-

type eller arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lillebælt 

(N112).  

De analyserede miljøfaktorer og arter er udvalgt fordi det som udgangspunkt ikke 

på forhånd kan udelukkes at netop disse kan blive påvirket væsentligt af det ansøg-

te projekt.  

Der er gennemført beregninger af depositioner til luft af tungmetaller, som udsen-

des gennem værkets skorsten med henblik på at analysere og redegøre for hvorvidt 

udsendelsen af stoffer til luft kan påvirke Natura 2000-området.  

2.1 Spredning af tungmetaller 

Der er udarbejdet en beregning af det ansøgte projekts udledning af tungmetaller til 

luften gennem værkets skorsten. Beregningens resultater viser en maksimaldeposi-

tion i en afstand af 1500-2000 m fra værket og derefter faldende depositionsmæng-

der i takt med stigende afstand til værket. Beregningens resultater viser,  meget 

lave depositionsniveauer, som en konsekvens af udledningen fra Skærbækværket 

og dermed også tilsvarende lave koncentrationer af tungmetaller i vandmiljøet, når 

koncentrationen alene beregnes på baggrund af den ekstra tilledning fra Skærbæk-

værket efter brændselsomlægningen. Der foreligger ikke tilgængelige data for eksi-

sterende koncentrationer af tungmetaller i vandfasen i Lillebælt og af denne årsag, 

kan den nuværende belastning af tungmetaller i vandfasen ikke vurderes i sam-

menhæng med de fra projektets stammende belastninger i forhold til de gældende 

miljøkvalitetskrav. Når værdierne for de beregnede koncentrationer af tungmetal-

ler, som konsekvens af tilledningen fra Skærbækværket alene sammenholdes med 

miljøkvalitetskravene fra bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010, må det imidler-
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tid konstateres, at vandkoncentrationen overholder miljøkvalitetskravene med me-

get stor margin. 

Nedenstående tabel 1 viser den maksimale resulterende koncentration i vandfasen 

alene som resultatet af tilledningen fra Skærbækværket ved den maksimale deposi-

tion til Natura 2000 området. I bilag 22, fremgår tabellen med bidraget ved alle 

scenarier og alle depositionsniveauer. 

Tabel 1: Den maksimale resulterende koncentration i vandfasen, alene ved bidraget fra Skærbækvær-

ket samt den resulterende konc. I forhold til miljøkvalitetskravet. 

Parameter 

 

Enhed:  

Nano g/l 

Max. biomasse-

scenariet ved 20 mg 

støv/Nm
3
 

Miljøkvalitetskrav 

 

Enhed: 

Nano g/l 

Tilledningen i forhold til mil-

jøkvalitetskravet 

 

% 

Cadmium (Cd) 

Kviksølv (Hg) 

Krom (Cr) 

Kobber (Cu) 

Nikkel, Ni 

Bly (Pb) 

Vanadium (V) 

Arsen (As) 

Molybdæn (Mo) 

Selen (Se) 

Zink (Zn) 

0,015 

0,003 

0,038 

0,042 

0,017 

0,031 

0,006 

0,01 

0,011 

0,020 

0,767 

200 

50 

3400 

1000 

230 

340 

4100 

110 

6700 

-  

7800 

0,008 % 

0,006% 

0,001% 

0,004% 

0,007% 

0,009% 

-- 

0,009% 

-- 

-- 

0,01% 

 

Der er konstateret overskridelser af grænseværdierne for tungmetalindholdet i hhv. 

sediment og biota flere steder i Natura 2000-området ”Lillebælt”, hvorfor der er 

fastsat prioriterede indsatser, for at nedbringe tungmetalindholdet. Den primære 

indsat for opnåelse af god økologisk tilstand er, at tilledningerne skal overholde 

miljøkvalitetskravene i henhold til bekendtgørelse 1022, da dette på sigt vil med-

virke til at nedbringe tungmetalindholdet i vandfasen og dermed i sediment og bio-

ta. Som det fremgår af ovenstående tabel, overholder tilførslen af tungmetaller fra 

det ansøgte projekt, miljøkvalitetskravene med meget stor margin og projektet er 

dermed i overensstemmelse med vandplanernes indsatsområder for opnåelse af god 

økologisk tilstand i områderne. Projektet vil således ikke hindre målopfyldelsen om 

god økologisk tilstand i Lillebælt.  

Det er beregnet at den ekstra tilførsel af tungmetaller fra Skærbækværket, under 

forudsætning af, at der ikke er andre kilder, vil resultere i at der vil gå op til min. 

700 år med træpillefyring på Skærbækværket, før gældende grænseværdier for 

tungmetalindholdet i sediment overskrides. Det beregnede indhold i sediment som 

konsekvens af bidraget fra Skærbækværket vil dermed ikke bidrage væsentligt til 

forøgelse af tungmetalindholdet i sedimentet og biota. 

Da sedimentspild i forbindelse med opgravningsarbejdet vil være minimalt og da 

det opgravede materiale vil blive klappet i stor afstand af Natura 2000-området på 

grundlag af nødvendige miljøtilladelser med tilhørende vilkår, forventes der ikke at 

være en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper i anlægsfasen. I driftsfasen 
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vurderes det på basis af den tilgængelige viden, at påvirkningen fra den øgede 

skibstrafik ikke vil medføre en væsentlig påvirkning med tungmetaller og/eller 

TBT.  

For yderligere detaljer om indholdet af tungmetaller i vand, sediment og biota i 

Natura 2000-området ”Lillebælt”, hvenvises i øvrigt til bilag 22. 

2.2 Påvirkninger af marsvin 

Lillebælt og mundingen af Kolding Fjord er af meget stor betydning for marsvin. 

Bestanden af marsvin, der opholder sig i og ved Kolding Fjord, er en del af en po-

pulation, der bevæger sig rundt i Kattegat, Bælthavet og det nordlige Øresund. Det 

er primært i sommerhalvåret, at marsvin, både voksne individer og kalve, færdes i 

området. Marsvin, der bevæger sig rundt i Kolding Fjord eller passerer tæt forbi i 

Lillebælt, vil kunne påvirkes af anlægsarbejdet, men de vil sandsynligvis søge væk 

fra området i anlægsperioden. 

Bevaringsstatus for den aktuelle population af marsvin er vurderet til at være ugun-

stig, hvilket baseres på dødelighed fra bifangst i fiskenet og data fra bestandstæl-

linger, som indikerer en nedgang i bestanden. 

I anlægsfasen vil der være støj som følge af pæleramning ved anlæggelse af spuns 

og fra udgravning samt spredning af sediment i forbindelse med uddybningsarbej-

det. En del af marsvinebestanden vil således påvirkes direkte af støj og forstyrrelse 

og indirekte hvis marsvinenes byttedyr skræmmes væk enten på grund af sediment-

spild eller støj og aktivitet. Det må forventes, at marsvin, der eventuelt søger bytte i 

fjorden i anlægsfasen, vil søge væk kortvarigt. Da påvirkningerne primært vil være 

afskrækkende, må det formodes kun at have begrænset effekt på dyrenes og be-

standens sundhedstilstand. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil påvirkningen af marsvin minimeres ved brug 

af afværgeforanstaltninger, der inkluderer nedramninger af spuns med "soft start 

procedure" samt anvendelse af pingere, så marsvin kan bevæge sig væk fra områ-

det inden de skadelige støjniveauer nås. Desuden vil anlægsarbejdet udføres i vin-

terhalvåret (februar-marts), hvor antallet af marsvin i området er lavest. 

I driftsfasen er den potentielle forstyrrelse fra den øgede skibstrafik af mere perma-

nent art. Lillebælt er i forvejen et tæt trafikeret farvand, og marsvin i nærheden vil 

sandsynligvis undvige skibene og holde sig på afstand. Den øgede skibstrafik kan 

reducere deres udbredelses- og fourageringsområde. Der er dog ikke umiddelbart 

grundlag for at antage, at den øgede sejlads i forbindelse med daglige transporter til 

og fra Skærbækværket vil medføre en så væsentlig forøgelse af støjforekomsten i 

området, at det kan få betydning for marsvinenes forekomst i området, set i forhold 

til den allerede eksisterende sejlads. 

Samlet set vurderes det, at projektet vil påvirke en mindre del af marsvinebestan-

den kortvarigt, men ikke i en grad der er væsentlig for bestandens tilstand eller 

dens levevilkår i Natura 2000-området. 
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2.3 Påvirkninger af ederfugl og bjergand 

Ligesom for marsvin er bevaringstilstanden for ederfugl vurderet ugunstig i natur-

planen for Natura 2000-område N112. Den ugunstige prognose baseres på et redu-

ceret fødegrundlag for ederfugl samt på forstyrrelser fra skibstrafik og jagt. Eder-

fugl er sammen med andre dykænder, herunder bjergand, en del af udpegnings-

grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde F47 og dermed for Natura 2000-

område N112. Prognosen for bjergand er ligeledes vurderet som ugunstig på grund 

af forstyrrelser og reduceret fødegrundlag. 

Sedimentspildet i forbindelse med uddybningsarbejdet forventes ikke at påvirke 

ederfuglens fødesøgningsmuligheder direkte, da ederfugl godt kan finde føde under 

ringe lysforhold og i siltet vand. Fjernelsen af sediment i forbindelse med uddyb-

ningsarbejdet er ikke af et omfang, som påvirker fødegrundlaget for ederfugle i 

Natura 2000-området og det forventes heller ikke at den øgede kvælstofdeposition 

vil medføre iltsvind, der kan påvirke fødegrundlaget for dykænder, herunder bjerg-

and. I anlægsfasen må det forventes at dykænderne holder sig i større afstand fra de 

støjende aktiviteter. De overvintrende dykænder, herunder ederfugl og bjergand, 

påvirkes således ikke væsentligt af anlægsarbejdet, da miljøpåvirkningerne i form 

af sedimentspild, forurenende stoffer, tab af fødegrundlag og forstyrrelse på raste- 

og fourageringspladser er begrænsede til nærområdet omkring Skærbækværket.  

I driftsfasen vil den øgede skibstrafik ikke medføre væsentlig påvirkning af dyk-

ænderne, da disse ofte søger føde på lavere vand, mens skibene sejler på dybere 

vand. Bjergand opholder sig om dagen typisk langt fra kysten. Det må forventes, at 

arten tager dagsophold i afstand fra de faste sejlruter. Indenfor N112 forekommer 

bjergand i Bankel Nor og det vurderes, at den her er beskyttet mod forstyrrelse fra 

skibstrafikken i Lillebælt. 

Sammenfattende vurderes det at brændselsomlægningen på Skærbækværket ikke 

vil medføre en væsentlig påvirkning af ederfugl, bjergand eller de øvrige andefugle 

i Natura 2000-området i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

2.4 Vurdering af påvirkninger af øvrige naturtyper i 

Natura 2000 området 

Nedenfor (Tabel 2) er de enkelte naturtyper gennemgået og arter i udpegnings-

grundlaget for Natura 2000 N112. Det er endvidere vurderet hvorvidt brændsels-

omlægningen på Skærbækværket vil medføre en væsentlig påvirkning i forhold til 

naturtypen eller artens mulighed for at opretholde eller opnå en gunstig bevarings-

status. 

Natura 2000-områderne N111 "Røjle Klint og Kasmose Skov", N226 "Svanemose" 

og N92 "Pamhule Skov og Stevning" ligger henholdsvis ca. 12,5, 13,5 og 32,0 km 

fra Skærbækværket. Udpegningsgrundlagene for disse tre områder har en del natur-

typer og arter tilfælles med udpegningsgrundlaget for N112. Da der i de tre Natura 

2000-områder ikke forekommer naturtyper, som er mere følsom end dem, der fore-

kommer i N112 og da afstanden fra Skærbækværket til hvert af de tre områder er 

større end afstanden til N112, er vurderingen i forhold til væsentligheden af på-

virkninger foretaget for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for N112. 

Grundet det store sammenfald kan det med rimelighed antages, at hvis der ikke er 
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en væsentlig påvirkning i N112, så vil der heller ikke være det i N92, N111 eller 

N112.  

Tabel 2 Gennemgang af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N112. I tabel-

len er det vurderet om en given miljøpåvirkning vil påvirke den enkelte naturty-

pe eller art og i givet fald om påvirkningen er væsentlig jf. væsentlighedsprin-

cippet. Følgende forkortelser er anvendte: Anlægsfase: S: Sedimentspredning; 

M: Miljøfremmede stoffer; St: Støj; Sk: forstyrrelse fra skibstrafik; V: Vejtrafik. 

Driftsfase: M: Miljøfremmede stoffer; K: Kvælstofdeposition; F: Forsuring; Sk: 

forstyrrelse fra skibstrafik; V: Vejtrafik 

Naturtype - Naturtypekode Påvirkning Væsentlig: Bevaringsstatus 

/ Prognose: 

Sandbanke  

1110 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Vadeflade 

1140 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Lagune  

1150 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Bugt  

1160 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Rev  

1170 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Strandvold med enårige planter  

1210 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Strandvolde med flerårige planter 

1220 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Kystklint/klippe 

1230 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Enårig strandvegetation 

1310 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ukendt 

Strandeng  

1330 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Forklit 

2110 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Hvid klit 

2120 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Grå/grøn klit 

2130 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Kransnålalge-sø 

3140 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Næringsrig sø 

3150 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Vandløb 

3260 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Kalkoverdrev 

6210 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Surt overdrev 

6230 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Tidvis våd eng 

6410 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Urtebræmmer 

6430 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Nedbrudt højmose 

7120 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Kildevæld  

7220 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Rigkær 

7230 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K 
Nej Ugunstig 

Bøg på mor Anlæg: Ingen Nej Ugunstig 
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3 Konklusion 

På baggrund af de ovennævnte vurderinger kan det konkluderes, at der ikke vil væ-

re væsentlige påvirkninger af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Na-

tura 2000-område nr. 112 "Lillebælt". Det er endvidere vurderingen at projektets 

indvirkninger på Natura 2000-området generelt set er minimale, jf. gennemgangen 

i ovenstående afsnit.  

Med udgangspunkt i projektets type og udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 

2000-områder vurderes det, at brændselsomlægningen heller ikke vil medføre væ-

sentlige påvirkninger af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 

9110 Drift: M, K, F 

Bøg på muld 

9130 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Ege-blandskov 

9160 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Skovbevokset tørvemose 

91D0 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Elle- og askeskov 

91E0 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ugunstig 

Art - Artskode    

Skæv vindelsnegl 

1014 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Sumpvindelsnegl 

1016 

Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, F 
Nej Ukendt 

Marsvin 

1351 

Anlæg: S, St, Sk 

Drift: Sk 
Nej Ugunstig 

Sangsvane (T) Anlæg: S, M, St, Sk,  

Drift: M, K, Sk 
Nej Gunstig 

Bjergand (T)* Anlæg: S, M, St, Sk,  

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Ederfugl (T)* Anlæg: S, M, St, Sk,  

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Hvinand (T)* Anlæg: S, M, St, Sk,  

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Toppet skallesluger (T)* Anlæg: S, M, St, Sk,  

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Havørn (Y) Anlæg: St 

Drift: M 
Nej Ukendt 

Rørhøg (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: M 
Nej Gunstig 

Engsnarre (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: K 
Nej Ukendt 

Plettet rørvagtel (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: Ingen 
Nej Ugunstig 

Klyde (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: K 
Nej Ugunstig 

Brushane (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: K 
Nej Ugunstig 

Fjordterne (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Havterne (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Dværgterne (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: M, K, Sk 
Nej Ugunstig 

Mosehornugle (Y) Anlæg: Ingen 

Drift: K 
Nej Ugunstig 
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2000-områder, der ligger i større afstand fra værket end det er tilfældet for Natura 

2000-område nr. 112. 

Det er på denne baggrund antaget, at der ikke vil være behov for at gennemføre 

yderligere analyser og/eller vurderinger i form af en konsekvensvurdering af pro-

jektet i forhold til Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. 
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