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1 Resume 

Notatet redegør for de mulige påvirkninger af marsvin, der følger af projektet med 

brændselsomlægning på Skærbækværket. Formålet med notatet er at vurdere om 

projektet har væsentlig indflydelse på forekomsten af marsvin både i nærområdet 

af Skærbækværket og i det nærliggende Natura 2000-område.  

Det vurderes at brændselsomlægningen vil kunne påvirke en mindre del af marsvi-

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

eller dens levevilkår i Natura 2000-området.  

En påvirkning er som udgangspunkt ikke væsentlig, hvis den skønnes at have min-

dre effekt på bestandsstørrelser, end hvad kan forventes ved naturlige udsving eller 

hvis arten skønnes hurtigt, i denne kontekst inden for ca. et år, og uden menneske-

lig indgriben at opnå en tilstand ligesom eller tilsvarende før påvirkningen.  

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

re dansk population, der bevæger sig rundt i Kattegat, Bælthavet og det nordlige 

Øresund. Området er meget vigtigt for bestanden om sommeren og mindre vigtig i 

vinterhalvåret hvor dyrene primært findes i det sydlige Bælthav.  

Potentielle påvirkninger fra projektet indbefatter sedimentspild, tab af habitat og 

støjgener i anlægsfasen og støj og tab af habitat i driftsfasen. Foranstaltninger som 

udførelse af arbejdet i vinterhalvåret med færrest marsvin i området, klapning af 

materiale nord for Lillebælt og brug af "soft start procedurer" og pingere, medvir-

ker til en samlet vurdering af, at brændselsomlægningen kun vil påvirke en mindre 

del af marsvinebestanden kortvarigt, og ikke i en grad der er væsentlig for bestan-

dens tilstand eller dens levevilkår i Natura 2000-området. 



 
PÅVIRKNING AF MARSVIN VED PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET 

H:\SKV\VVM\Januar 2011\20120609_Notat_Marsvin_final.docx 

3/11 

2 Indledning 

Dette notat redegør for de mulige påvirkninger af den danske hvalart marsvin, der 

følger af brændselsomlægningen på Skærbækværket. Formålet med notatet er at 

vurdere om projektet har væsentlig indflydelse på forekomsten af marsvin både i 

nærområdet af Skærbækværket og i det nærliggende Natura 2000-område.  

Denne vurdering er gennemført i overensstemmelse med kravene i § 7-9 i bekendt-

gørelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesom-

råder. Vurderingen har til formål at belyse hvorvidt en påvirkning kan antages at 

medføre en væsentlig negativ påvirkning af de arter eller naturtyper, som et Natura 

2000- område er udpeget for at beskytte. 

Desuden redegøres der for den umiddelbart tilgængelige viden om marsvin i relati-

on til deres forekomst ved Skærbækværket og deres følsomhed overfor mulige på-

virkninger.  

3 Juridiske forhold omkring bilags-artsbeskyttelsen jf. 
habitatdirektivet 

For marsvin gælder, at de jf. Habitatdirektivet både har en beskyttelse som bilag II-

art, dvs. kan begrunde udpegning af et decideret beskyttelsesområde (habitatområ-

de), og er beskyttet som bilag IV-art, hvor artens yngle- og rasteområder er beskyt-

tet mod negativ påvirkning. 

I Lillebælt forekommer marsvin i det meste af området, hvorfor den tæt ved Skær-

bækværket er beskyttet som bilag IV-art, mens den ved ophold i habitatområdet ca. 

7 km syd for Skærbækværket er omfattet af bilag II beskyttelsen. Da der er tale om 

den samme bestand set i et overordnet perspektiv, kan det antages at en påvirkning 

af individer lige i nærheden af Skærbækværket, må karakteriseres som en påvirk-

ning ind i habitatområdet, selvom dette ligger forholdsvis langt væk fra værket og 

det sted, hvor anlægsarbejderne vil foregå. Det er de samme individer, der vil være 

tale om, som flytter sig som led i deres naturlige adfærd mellem forskellige områ-

der i Lillebælt, hvor de yngler, raster, finder føde m.v. Det er således i.f.t. en væ-

sentlighedsvurdering og spørgsmålet om hvorvidt der skal gennemføres en konse-

kvensvurdering af projektet, afgørende at forholde sig til, hvorvidt der er risiko for 

væsentlige negative konsekvenser ind i området ved at en del af marsvinebestanden 

kan blive påvirket, når den opholder sig uden for habitatområdet. 

4 Marsvins forekomst i Lillebælt 

Teilmann et al. (2008) har publiceret flere kort, der sammenfattende viser marsvins 

forekomst hhv. sommer og vinter, samt for året som helhed i de indre danske far-

vande (Figur 1). Datagrundlaget er dels observationer af satellitmærkede marsvin, 

dels akustiske registreringer. Bestanden af marsvin, der opholder sig i og ved Kol-

ding Fjord, er en del af en større dansk population, der bevæger sig rundt i Katte-

gat, Bælthavet og det nordlige Øresund (Sveegaard et al 2011a). Populationen er 

vurderet til at være i ugunstig bevaringstilstand, primært på grund af dødelighed fra 

bifangst i fiskenet (NSTb, 2011), hvilket menes at være baggrunden for indikatio-

ner på en nedgang i bestanden (Sveegaard et al 2011a). Populationsstørrelsen blev i 

2005 vurderet til at være omkring 13,600 individer (Teilmann et al., 2008).  
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Det, der synes at være afgørende for marsvins fordeling og bestandsstørrelse, er 

byttedyrstæthed og -forudsigelighed. Især synes områder med frontzoner, hvor fisk 

koncentreres, at have stor betydning (Sveegaard et al. 2012). Torsk, sild, kutling og 

hvilling er de vigtigste byttearter. Den nordlige del af Lillebælt er et vigtig område 

i perioden marts-august, mens de fleste dyr trækker mod syd fra september og re-

sten af året (Teilmann et al., 2008). Figur 1 og tilsvarende kort, der i høj grad byg-

ger på det samme datamateriale, viser, at havområdet omkring Skærbækværket har 

relativt stor betydning for marsvin (Edrén et al. 2010, Sveegaard et al 2011a og 

Sveegaard et al 2011b). Marsvin er mest følsomme over for forstyrrelser i perioden 

april til september, hvor der blandt andet sker fødsel og parring. Tidligere studier i 

1995 har vist høje ratioer mellem kalve og voksne individer i farvandet rundt om 

Fyn (Teilmann et al., 2008). Lillebælt kan også have stor betydning som van-

dringskorridor mellem vigtige opholds- eller opvækstområder som Natura 2000-

området og det nordlige Bælthav. Med udgangspunkt i ovenstående oplysninger er 

det rimeligt at antage, at hovedløbet i Lillebælt og mundingen af Kolding Fjord må 

betegnes som et område med meget stor betydning i sommerhalvåret, og med en 

mindre betydning i vinterhalvåret. 
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Figur 1 Tæthedsestimater i 10 % -intervaller baseret på 37 marsvin mærket i de indre 

danske farvande i perioden 1997-2007. Jo lavere procent, des højere fore-

komst. A og B er hhv. sommer og vintersituation. C: Et gennemsnit for hele året 

baseret på kernel- tæthedsestimater og positioner for 8 mærkede hunner der er 

sporet året rundt. Efter DMU (Teilmann et al. 2008).  

Nyere upublicerede data (Teilmann pers. comm.) dokumenterer tilstedeværelsen af 

marsvin i Kolding Fjord (Figur 2). Da der er tale om ubehandlede rådata, kan det 

ikke for nuværende vurderes hvor mange dyr der færdes der og hvornår.  Data an-

tyder at Kolding Fjord benyttes som fourageringsområde for marsvin, og nogle 

mærkede individer udnytter fjorden mod vest helt op til Kolding by, dog ikke Gud-

sø Vig mod nord. Andre individer forekommer jævnligt i mundingen af fjorden.  
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Figur 2 Kortet viser positioner for satellitmærkede marsvin i området omkring Lille-

bælt. Hvert individ har en unik farve. Inden for den sorte ramme er der regi-

streringer fra 10 forskellige marsvin og inden for den blå ramme fra 7 forskel-

lige marsvin. Data er rådata og ikke korrigeret for usikkerheder i positionsan-

givelse. Derfor forekommer der landbaserede positioner. Data: Signe Svee-

gaard og Jonas Teilmann (upublicerede rådata).  

5 Mulige påvirkninger som følge af projektet 

5.1.1 Tab og ændringer af habitat 

I det følgende er listet en række mulige påvirkning af marsvin, i hhv. anlægs- og 

driftsfasen.  

       Anlægsfasen 

1. Sedimentspild  

2. Tab af habitat 

3. Habitatændringer 

4. Indirekte tab af fødegrundlag 

5. Undervandsstøj fra anlægsarbejdet 

6. Undervandsstøj fra skibstrafik 

 

Driftsfasen 

1. Undervandsstøj fra drift 

2. Undervandsstøj fra skibstrafik 

3. Tab af habitat 

4. Indirekte tab af fødegrundlag 

 

I det følgende foretages en foreløbig vurdering af disse påvirkninger af marsvin, 

idet de mulige belastninger er analyseret, og den potentielle påvirkning så vidt mu-

ligt er kvantificeret.  
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5.1.2 Sedimentspild 

Sedimentspild og sedimentation vil kunne påvirke marsvin. Indirekte påvirkninger 

kan ske ved at påvirke fødegrundlaget for marsvin. Påvirkninger af bundflora og -

fauna vil kunne påvirke fiskesamfund og dermed fødegrundlaget for marsvin. Fisk 

kan fortrække fra områder med sedimentspild, enten pga. den direkte virkning af 

spildet, eller fordi der sker sedimentering i områder hvor bundlevende dyr er en 

vigtig føderessource for de fisk, der udgør føden for marsvin. Marsvinet jager ved 

hjælp af lydsignaler og kunne eventuelt påvirkes direkte af sedimentfaner, men de 

er fysiologisk tilpasset til at kunne jage selv i uklart vand og i mørke.  

Anlægsarbejdet planlægges at blive udført i vinterhalvåret hvor marsvinetætheden i 

området er lavest og det er planlagt at klappe materialet på en klapplads nord for 

Lillebælt, hvortil materialet transporteres på pramme, så sejlads gennem Natura 

2000-området undgås. Derfor vurderes det, at sedimentspild i sig selv ikke vil på-

virke marsvin, hverken i deres fødesøgning eller ved f.eks. at danne en barriere i 

vandringskorridorer mellem fødesøgningsområder i Lillebælt. 

5.1.3 Tab af habitat 

Habitattab kan have en direkte og en indirekte påvirkning på marsvin. Anlægsar-

bejdet kan direkte skræmme dyrene væk fra området, og forhindre dem i at søge 

føde i området. Indirekte kan anlægsarbejdet destruere habitatområder for marsvins 

byttedyr og deres føde, det vil sige fisk og bunddyr, og dermed påvirke marsvin 

ved at reducere deres fødemuligheder. 

Selve arealinddragelsen til udvidelse af havnen og uddybning af sejlrenden vil 

medføre et fuldstændigt tab af et areal under anlægsperioden. Bunddyr vil efterføl-

gende kunne indvandre i sejlrenden i driftsfasen. Det samlede uddybningsareal er 

planlagt til at være 42.000 m
2
, og da det ligger tæt op ad eksisterende havnefacilite-

ter, er det sandsynligvis ikke et område, der har væsentlig betydning som fourage-

ringsområde for marsvin. Samtidigt må det forventes at støjen fra anlægsarbejderne 

betyder at marsvin undlader at bevæge sig ind i Kolding Fjord under anlægsarbej-

det og dermed vil bestanden miste dette fourageringsområde i anlægsperioden. 

Men da arbejdet vil finde sted i vinterhalvåret, hvor der forekommer få marsvin i 

området og da Kolding Fjord kun udgør en brøkdel af bestandens samlede fourage-

ringsområde vurderes det ikke at anlægsarbejderne vil få væsentlig betydning for 

marsvin.  

5.1.4 Undervandsstøj 

Hos hvaler er der registreret fysiske skader ved vedvarende støjeksponeringer på 

195 dB re 1 Pa2 s (Finneran et al. 2005). Det kan være direkte skader på vitale or-

ganer eller svære høreskader. Tilsvarende forhold må forventes at gøre sig gælden-

de for marsvin. Der er vished for, at marsvin undgår store støjende skibe samt om-

råder, hvor der foretages pæleramning. Studier ved pæleramning i områder på 

åbent hav har vist undvigende adfærd hos marsvin i en afstand på mindst 20 km, og 

studier ved anlæg af havmøller har vist midlertidig undvigeadfærd ved en støjek-

sponering på 140 dB re 1 µPa og kraftig undvigende adfærd ved 150-160 dB re 1 

µPa. Støj kan maskere lyde og hæmme marsvin i deres orientering og fødesøgning, 

fordi de akustiske signaler, marsvinet udsender til at lokalisere fisk, drukner i støj. 

Et forhøjet støjniveau kan også forårsage adfærdsændringer ved at overdøve de 
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naturlige lyde og kommunikationslyde, og endeligt kan støj stresse hvalerne. Det 

kan betyde, at marsvin holder sig væk fra områder med støjende anlægsarbejde. 

Anlægsarbejde 

Undervandsstøj i anlægsfasen vil fortrinsvist stamme fra gravearbejde, pramsejlads 

og anlæg af spuns med pæleramning. Pæleramning på lavt vand vil kunne støje 

med mere end 140 dB i en afstand af mindst 1,1 km og vil derfor kunne virke som 

en barriere for den meget vigtige vandringskorridor for marsvin i Lillebælt. På 

grund af de forholdsvis snævre stræder med halvøer og næs i Lillebælt udbredes 

lyden ikke tilsvarende frit i området omkring Skærbækværket, men det kan ikke 

umiddelbart udelukkes, at støj kan påvirke marsvin i et betydeligt område omkring 

anlægsarbejderne. I værste fald kan det dels have et niveau, der kan betyde en blo-

kering af Kolding Fjord, dels vil det kunne påvirke hovedløbet i Lillebælt og mu-

ligvis ind i Natura 2000-området som ligger ca. 7 km fra havnen. 

Den aktivitet, der vil støje mest, vil være anlæg af spuns, herunder især pæleram-

ning. Det forventes, at spuns etableres med ramning suppleret med pinger og "soft 

start procedure". Arbejdet med at pæleramning vil foregå i dagtimerne på hverda-

ge, i løbet af vinterhalvåret og vare ca. 2 måneder. Den såkaldte ”soft start proce-

dure” indebærer en gradvis påbegyndelse af nedramningen med et støjniveau, der 

ligger under 130 dB, der potentielt kan forårsage varige høreskader men over 90 

dB, der får de fleste marine arter til at forlade området (Nedwell et al. 2008). Der-

med bør hovedparten af marsvinene forlade området, inden der opstår en risiko for 

at dyrene pådrager sig varige høreskader. En pinger er en akustisk alarm som ud-

sender en lyd der skal skræmme eller advare marsvin om at holde sig væk. det er 

en almindelig anderkendt foranstaltning til marsvin og fra sommeren 2012 er det 

lovpligtigt for alle garnfiskere, både erhvervs- og lystfiskere, at bruge en såkaldt 

pinger på deres net i danske farvande. 

Da det mest støjende arbejde vil foregå i en begrænset periode i vinterhalvåret med 

færrest marsvin i området, og i kombination med "soft-start procedure" og anven-

delse af pinger, vurderes det at støjgener ikke vil have en væsentlig påvirkning på 

marsvinebestanden. 

Driftsfase 

I relation til selve driftsfasen vil der være tale om øget skibstrafik. Set i forhold til 

skibstrafikken i den sydlige del af Lillebælt vil maks. træpillescenariet medføre en 

stigning i skibstrafikken på 20 %, hvis man sammenligner trafik med kategorierne 

fragtskib, tankere, slæbebåde med og uden last på slæb. I forhold til trafikken i 

Kolding Fjord, vil antallet af sejladser med fartøjer over 300 BRT i fjorden stige 

med op til 25 %. 

Skibe, der manøvrerer i forbindelse med kajanløb, kan potentielt støje mere pga. 

anvendelsen af bovskruer. Set i forhold til den allerede eksisterende sejlads der har 

et meget stort omfang, er der ikke umiddelbart grundlag for at antage, at den øgede 

sejlads i forbindelse med driften vil få betydning for marsvinenes forekomst i om-

rådet. Det samme vil gøre sig gældende for skibstrafikken i selve Lillebælt, som 

også er relativt tæt trafikeret i forvejen. Marsvinebestanden må antages at have en 

vis tolerance til dette, idet de udviser høje tætheder om sommeren. Ydermere er 

marsvinebestanden spredt ud i et stort område, og dyrene vandrer igennem hele 
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området på jagt efter føde. På baggrund af dette vurderes det at påvirkningen af 

marsvin i driftsfasen ikke er væsentlig for bestanden. 

6 Miljømål 

Formålet med notatet er at vurdere om en påvirkning af brændselsomlægningen på 

marsvin er væsentlig. Udtrykket væsentligt skal fortolkes objektivt, men i forhold 

til lokale miljø- og naturforhold samt baggrundsbelastninger (NSTc, 2011). Endvi-

dere må det antages, at en påvirkning som udgangspunkt ikke er væsentlig, hvis 

den skønnes at have mindre effekt på bestandsstørrelser, end hvad kan forventes 

ved naturlige udsving. Ligeledes er påvirkningen ikke væsentlig, hvis arten skøn-

nes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå en tilstand ligesom eller 

tilsvarende før påvirkningen (NSTc, 2011). Kort tid er i denne kontekst inden for 

ca. et år. 

Miljømål for Lillebælt og Natura 2000-området er fastsat i henholdsvis vandpla-

nerne for Lillebælt og Natura 2000-planen for Natura 2000-område nr. 112.  

Det overordnede mål for Natura 2000-området er blandt andet, at de marine natur-

typer opnår en god vandkvalitet samt en rig fauna og bundvegetation, som bl.a. kan 

sikre fødegrundlaget for marsvin og de mange fuglearter, der har levested her 

(NSTb, 2011). Specifikt for marsvin er målet, at området sikres som et af landets 

vigtige kerneområder for marsvin med gode yngle- og fourageringsmuligheder. 

Retningslinjer i Natura 2000-området dikterer, at man skal sikre, at projekter og 

aktiviteter ikke har væsentlige påvirkninger på forekomsten af marsvin i området 

(NSTb, 2011).  

7 Generel sammenfatning 

Hovedløbet i Lillebælt og mundingen af Kolding Fjord tillige med Natura 2000-

området må betegnes som værende af meget stor betydning for marsvin. Bestanden 

af marsvin, der opholder sig i og ved Kolding Fjord, er en del af en population, der 

bevæger sig rundt i Kattegat, Bælthavet og det nordlige Øresund. Deres van-

dringsmønster frem og tilbage gennem Lillebælt fra Natura 2000-området syd og 

op i det nordlige Bælthav er primært styret af fødetilgængelighed. Det er både 

voksne individer og kalve, der færdes i området, primært i sommerhalvåret. Der 

forekommer en generel migration mod syd om vinteren, hvorved det nordlige Lil-

lebælt er mindre vigtigt form marsvin om vinteren. Populationen er vurderet til at 

være i ugunstig bevaringstilstand, primært på grund af dødelighed fra bifangst i 

fiskenet og data fra bestandstællinger indikerer en nedgang i bestanden. 

Det bør forventes, at anlægsarbejdet vil påvirke de marsvin, der bevæger sig rundt i 

Kolding Fjord eller vil passere tæt forbi i Lillebælt. De individer, der eventuelt sø-

ger bytte i fjorden i anlægsfasen, vil sandsynligvis søge væk enten på grund af støj, 

aktivitet eller sedimentspild.   

Forstyrrelserne i anlægsfasen minimeres ved forskellige afværgeforanstaltninger, 

der inkluderer nedramninger af spuns med "soft start procedure" og samtidig an-

vendelse af pingere, samt ikke mindst udførelse af anlægsarbejdet i vinterhalvåret, 

hvor marsvinene primært er i det sydlige Lillebælt. Påvirkningen af eventuelle til-

bageblevne dyr vil primært være afskrækkende og må formodes kun at have be-
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grænset effekt på dyrenes og bestandens sundhedstilstand. Påvirkningen fra an-

lægsfasen vil være kortvarig, og forholdene vil sandsynligvis blive normale igen 

inden for kort tid. På baggrund af disse foranstaltninger, vurderes det at påvirknin-

gen af marsvin i anlægsfasen ikke er væsentlig.  

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

nent art. Marsvin i nærheden vil sandsynligvis undvige tæt kontakt til skibene og 

holde sig på afstand, og den øgede trafik kan reducere deres udbredelses- og foura-

geringsområde. Lillebælt er i forvejen et tæt trafikeret farvand, og marsvinebestan-

den må antages at have en vis tolerance til dette, idet de udviser høje tætheder om 

sommeren. Ydermere er marsvinebestanden spredt ud i et stort område, og dyrene 

vandrer igennem hele området på jagt efter føde. På baggrund af dette vurderes det 

at påvirkningen af marsvin i driftsfasen ikke er væsentlig for bestanden. 

I betragtning af ovenstående, og set i forhold til de retningslinjer for væsentlig-

hedskriteriet omtalt i afsnit 5, vurderes det samlet, at brændselsomlægningen vil 

kunne påvirke en mindre del af marsvinebestanden kortvarigt, men ikke i en grad 

der er væsentlig for bestandens tilstand eller dens levevilkår i Natura 2000-

området. 
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