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1 Generel sammenfatning 

Dette notat redegør for om man kan forvente en væsentlig påvirkning af ederfugl 

og bjergand som følge af projektet med brændselsomlægning på Skærbækværket. 

Ederfugl og bjergand er udvalgt blandt de havdykænder, der er på udpegnings-

grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområdet, da arternes prognoser i naturplanen 

for Lillebælt er vurderet som "ugunstig" på grund af et reduceret fødegrundlag og 

forstyrrelser fra skibstrafik og jagt.  

Sammenfattende vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af  

ederfugl og bjergand i Natura 2000-området i anlægsfasen. Denne vurdering byg-

ger på at miljøpåvirkningerne i form af sedimentspild, forurenende stoffer, tab af 

fødegrundlag og forstyrrelse på raste- og fourageringspladser i anlægsfasen forven-

tes at være begrænsede til nærområdet omkring Skærbækværket, og dermed ikke 

vil få en effekt på Natura 2000-området.  

Mht. driftsfasen vurderes en øget skibstrafik ikke at ville få en væsentlig negativ 

effekt som forstyrrelse på raste- og fourageringspladser for ederfugle og bjergand i 

Natura 2000-området, da disse havdykænder fortrinsvis opholder sig uden for de 

områder, hvor skibstrafikken med større fartøjer bevæger sig. 

2 Indledning 

Dette notat redegør for de mulige påvirkninger af ederfugl og bjergand, der følger 

af brændselsomlægningen på Skærbækværket. Notatet tager udgangspunkt i den 
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viden, der er præsenteret i Niras' baggrundsrapport (DONG 2012, bilag 11 til 

VVM-redegørelsen), samt i uddybende og nyeste information, med henblik på at 

kunne afgøre, om projektet har en væsentlig indflydelse på forekomsten af ederfug-

le i det nærliggende Natura 2000-område, N112 Lillebælt. Denne vurdering skal 

ses i forhold til bekendtgørelse nr. 408, § 7-9 om, hvorvidt en påvirkning kan anta-

ges at have væsentlig negativ indflydelse på de arter eller naturtyper, som et Natura 

2000-område er udpeget for at beskytte, dvs. en væsentlighedsvurdering. 

Ederfugl og bjergand er på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II, og udgør som 

trækfugle en del af udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område 

i Lillebælt. Ederfugle og bjergand overvintrer i området og forekommer i større 

antal fra oktober til april.  

Ederfugl og bjergand er udvalgt blandt de havdykænder, der er på udpegnings-

grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområdet, da arterne ligesom, hvinand og toppet 

skallesluger er sårbar overfor forstyrrelser i fourageringsområderne og bjergand er 

sårbår overfor forstyrrelser i rasteområderne, men samtidig er prognosen for eder-

fugl og bjergand i naturplanen vurderet som "ugunstig" på grund af reduceret føde-

grundlag og forstyrrelser fra skibstrafik og jagt.  

Det vurderes, at projektet i anlægsfasen ikke vil have en væsentlig påvirkning af 

ederfugl og bjergand i Natura 2000-området, da sedimentspild, forurenende stoffer, 

tab af fødegrundlag og forstyrrelse på raste- og fourageringspladser i anlægsfasen 

ikke vil få en effekt på Natura 2000-området. 

Mht. driftsfasen vurderes projektet heller ikke at få en væsentlig påvirkning for 

ederfugl og bjergand, da tab af fødegrundlag ikke skønnes at påvirke Natura 2000-

området. En øget skibstrafik vurderes ikke at få en væsentlig negativ på ederfugle i 

form af forstyrrelse på raste- og fourageringspladser i Natura 2000 området, da 

ederfugl fortrinsvis opholder sig i lavvandede områder uden for de vigtigste sejlru-

ter. For Bjergand gælder at dagrastende koncentrationer vurderes at forekomme 

uden for de sejlruter for større fartøjer hvorfor denne arts forekomst ikke skønnes 

at blive påvirket.   

3 Regulering af artsbeskyttelsen 

Ederfugl er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4 stk. 2, da arten 

som trækfugl raster i Danmark i antal af international betydning. Danmark er såle-

des forpligtet til at udpege og sikre områder som levesteder for arten. Et af de ud-

pegede områder, hvor Ederfugl er på udpegningsgrundlaget, er EF-Fuglebeskyt-

telsesområde nr. 47, som omfatter et område i Lillebælt beliggende fra den sydlige 

del af Fænø til området syd for Bogø og Årø. Her er ederfugl som trækfugl på ud-

pegningsgrundlaget på baggrund af kriterium F4, der lyder: "arten er regelmæssigt 

tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i om-

rådet forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen 

af fuglearten". Artens raste- og fourageringsområder i de udpegede områder skal 

således sikres mod væsentlige negative påvirkninger.  

EF-Fuglebeskyttelsesområderne indgår i Natura 2000, det sammenhængende euro-

pæiske, økologiske netværk. EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 udgør således en 

del af Natura 2000-område N112 "Lillebælt".  
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Fem arter af trækkende vandfugle udgør udpegningsgrundlaget. Vigtigst er dykæn-

derne ederfugl, bjergand, hvinand og toppet skallesluger, som dog alle er gået til-

bage i antal som fouragerende og rastende i vinterhalvåret i Lillebælt siden 1990. 

Hvad angår ederfugl hænger tilbagegangen nøje sammen med at antallet af over-

vintrende ederfugle har været i tilbagegang i Danmark som helhed.  

3.1.1 Væsentlighedsbegrebet 

Af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 63 af 11. januar 2010 og bekendtgø-

relse nr. 1079 af 25. november 2011) fremgår det, at planer og projekter, der kan 

have væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-områder 

skal vurderes i en Natura 2000-konsekvensvurdering. Bevaringsmålsætningen for 

Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arter 

og naturtyper og deres levesteder, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-områderne.  

Habitatbekendtgørelsen definerer en arts gunstige bevaringsstatus 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. 

Der er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem til brug for vurdering af areal og 

tilstand af levestederne for fuglearterne. Derfor er fastsættelse af målsætningen for 

de enkelte fuglearter på udpegningsgrundlaget sket ved en vurdering af, om størrel-

sen og kvaliteten af levestedet kan rumme antallet på udpegningstidspunktet, og 

ikke på antallet endnu er til stede.  

Naturstyrelsen har i december 2011 publiceret en naturplan for Natura 2000 områ-

det ved Lillebælt (Naturstyrelsen 2011). Prognosen er vurderet ugunstig for eder-

fugl på grund af reduceret fødegrundlag og forstyrrelser. Selvom antallet af yngle-

fugle er steget i Lillebælt, har det ikke betydning for vurderingen af prognosen for 

arten i området, idet det er antallet af rastende ederfugle uden for yngletiden, der er 

udpegningsgrundlaget. Antallet af rastefugle har været svagt faldende i perioden 

2000 -2004, og er formentlig lavere end målsætningen på 40.000. 
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Den overordnede mål for Natura 2000-området i Lillebælt (kilde: Natur-

styrelsen 2011) 

De marine naturtyper opnår en god vandkvalitet samt en rig fauna og bundve-

getation, som bl.a. kan sikre fødegrundlaget for marsvin og de mange fuglear-

ter, der har levested her. 

Levestederne for de truede fuglearter plettet rørvagtel, dværgterne, mosehorn-

ugle, brushane (ynglefugle) samt ederfugl (rastende fugle) prioriteres højt, 

sikres og udvides om nødvendigt. 

Lillebælt bliver et af landets vigtige yngle- og rasteområder for fugle knyttet 

til kyst, strandeng og lavvandede havområder, og levestederne bliver tilstræk-

keligt store og rummer velegnede muligheder for fouragering og egnede yng-

lesteder med god struktur og hydrologi. 

Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 

For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en ukendt 

prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. For arterne betyder det, at 

tilstanden og det samlede areal af levestederne stabiliseres eller øges, således 

at der er grundlag for levedygtige bestande af skæv vindelsnegl, sumpvindel-

snegl og marsvin og således at der er grundlag for: 

- rastende/fouragerende bestande på ca. 1.000 sangsvane, 40.000 bjergand, 

40.000 ederfugl, 5.000 hvinand og 4.500 toppet skallesluger. 

Indsatsprogram. Generelle retningslinjer 

Bjergand, hvinand, ederfugl og toppet skallesluger ved at sikre raste- og fou-

rageringsområder. 

Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbar-

hed overfor forstyrrelser for sangsvane, bjergand, hvinand, ederfugl, toppet 

skallesluger, rørhøg, havørn, klyde, brushane, fjordterne, havterne, dværgterne 

og marsvin. Naturstyrelsen undersøger og vurderer hvor og i hvilket omfang, 

der er behov for en konkret indsats. 

Konkrete retningslinjer 

4.3 Der sikres tilstrækkeligt store, uforstyrrede raste- og fourageringsområder 

for ederfugl. Naturstyrelsen undersøger og vurderer hvor og i hvilket omfang, 

der er behov for en konkret indsats. 

 



  
6/17 PÅVIRKNING AF MARSVIN VED PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET 

H:\SKV\VVM\Januar 2011\20120609_Notat_Ederfugl samt bjerand_final.docx 

4 Miljømål  

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.  

 

Naturstyrelsen har fastsat forslag til miljømål for Natura 2000-område nr. 112 (Na-

turstyrelsen 2011). Af denne fremgår det, at areal og tilstand af udpegede naturty-

per og levesteder for udpegede arter ikke må gå tilbage eller forringes.  

Ederfugl  

For ederfugl er bevaringsprognosen angivet som "ugunstig", pga. tilbagegange i 

antallet af rastende ederfugle i området. Tilbagegangen i antallet af rastende eder-

fugle er sket i forhold til målsætningen om, at der skal være grundlag for 40.000 

rastende ederfugle i Fuglebeskyttelsesområdet.  

Målet for ederfugl søges opnået ved, at sikre levestederne med individuel hensyn-

tagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser. Der er opstillet følgende 

konkrete målsætninger for ederfugl i Lillebælt: "Det sikres, at tilstanden og det 

samlede areal af levestederne for trækfugle er stabil eller i fremgang, således at der 

er grundlag for rastende/fouragerende bestande på 40.000 ederfugl."  

En opdatering af prognosen vil være mulig, da DCE har foretaget optællinger en 

landsdækkende midvintertælling af vandfugle i januar 2008. Uanset om resultatet 

af midvintertællingen i 2008 kunne give anledning til, at foretage en justering af 

prognosen for ederfugl i Lillebælt på et senere tidspunkt, så vil det være Natursty-

relsens gældende prognose og vurdering i planen indtil 2015, der fastlægger det 

forvaltningsmæssige grundlag for artens bevaringsstatus i beskyttelsesområdet. 

Planen vil også give rammerne for de handlingsplaner som kommunerne omkring 

Lillebælt i øjeblikket er ved at udarbejde.  

De virkemidler for bevarelse af ederfugl, der er nævnt i planen er, at sikre tilstræk-

keligt store uforstyrrede raste- og fourageringsområder for bl.a. ederfugl på ca. 

1000 ha. På indeværende tidspunkt er virkemidler for planen frem til 2015 under 

udarbejdelse i kommunerne og de påtænkte virkemidler kendes derfor ikke.  

Bjergand 

Af Natura 2000-planen for Lillebælt (Miljøministeriet 2011c) fremgår det, at prog-

nosen for bjergand er vurderet ugunstig, idet årsagen er angivet at være reduceret 

fødegrundlag og forstyrrelser.  

Det fremgår desværre ikke hvilke kilder til information, der er anvendt som grund-

lag for denne vurdering. Det antages at vurderingen bygger på oplysninger om, at 

iltsvindshændelser, med massedød af blåmuslinger er rapporteret specielt for Lille-

bælt. Eutrofiering medfører en ændring i havbundens flora- og faunasammensæt-

ningen og den generelle eutrofiering af Lillebælt medfører en stor produktion af 

planteplankton og dermed en forringet sigtdybde. Dertil kommer, at der foregår en 

omfattende jagt på de fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for F47, her-

under også på bjergand (Poulsen et al. 2012). Forstyrrelse fra jagt kan have en ku-

mulativ effekt i samspil med forstyrrelse fra skibstrafik i almindelighed idet jagtba-

re arter ofte har en stærkt forøget flugtafstand.   
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Som grundlag for de mål der fastsættes for områdets naturtilstand gælder "Be-

kendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internati-

onale naturbeskyttelsesområder" (Retsinfo 2012). Der er dog i Natura 2000-planen 

ikke redegjort for hvordan denne vurdering af bjergand er foretaget, og det er der-

for ikke klart, om vurderingen bygger på oplysninger om bjergandens forekomst 

set i forhold til de udpegede områder i henholdsvis den danske atlantiske region og 

den danske kontinentale region (biogeografisk niveau) under et.   

5 Ederfugles biologi og forekomst i N112 

Ederfuglens foretrukne fødeemne er blåmuslinger, men den æder også andre mus-

linger, snegle, krabber og søstjerner. Ederfugle er i stand til at dykke til mere end 

20 meters dybde i forbindelse med fødesøgning. Langt hovedparten af de fourage-

rende fugle foretrækker dog fødesøgning på vanddybder mellem 2 og 10 meter (Pe-

tersen og Nielsen 2011). Ederfugle søger føde til dels ved hjælp af synet. Ederfugle 

kan dog også finde føde under forhold med ringe lys og i siltet vand, så en noget 

forringet sigtbarhed i vandet som følge af sedimentspild vil sandsynligvis ikke i sig 

selv have en væsentlig indflydelse på ederfugles mulighed for at finde føde. 

Ederfugle udviser varierende adfærd over døgnet sådan, at fødesøgningsaktiviteten 

ofte er størst i timerne efter solopgang og før solnedgang, men de kan fouragere på 

alle tidspunkter af døgnet. Perioder med fødesøgning veksler med perioder, hvor 

fuglene raster for at fordøje føden. Når fuglene raster, kan de drive ud på større 

vanddybder, hvorfra de skal flytte sig hen på lavere vand, hvor de foretrukne fou-

ragerings områder er.  

Ederfugl yngler cirkumpolart langs kysterne af Europa, Asien og Nordamerika. I 

Nordvesteuropa er ederfugl udbredt langs Atlanterhavskysten, ved Vadehavet og i 

Østersøen. I Danmark yngler arten langt overvejende i kolonier, især på holme og 

småøer i de indre danske farvande, og den yngler også fåtalligt i Vadehavet. Den 

største danske ynglelokalitet er Saltholm i Øresund, hvor der i 2010 ynglede ca. 20 

% af hele den danske ynglebestand. 

Det er kun ederfuglehunnen der ruger. Den lægger typisk 4-5 æg hvorefter den ale-

ne udruger disse på 26-30 dage, i hvilken periode hunnen kun indtager begrænset 

med føde. Det er også kun hunnen der er ungeførende, idet hannerne typisk forla-

der yngleområder omkring det tidspunkt hvor æggene klækker. Denne strategi for-

udsætter, at hunnen har en god kondition ved ankomsten til ynglepladsen, og derfor 

har favorable fourageringsmuligheder og fred for forstyrrelse i overvintringsområ-

det betydning for ederfuglenes formeringsevne ved at sikre at fuglene er i god kon-

dition (Christensen 2008). Efter rugeperioden, som for hovedparten af de danske 

ynglefugle gennemføres i løbet af maj, fælder de ederfugle, der ikke er ungeføren-

de (hanner, ungfugle og hunner der har mistet deres kuld) alle deres svingfjer sam-

tidig og mister i nogle uger flyveevnen. De ikke ungeførende ederfugle samles i 

særlige områder, i løbet af juni, hvor svingfjersfældningen gennemføres i løbet af 

juli, f.eks. i det sydlige Kattegat (Figur 2), men der er ikke større fældekoncentrati-

oner i Lillebælt.  

Hvert år i oktober-november ankommer flere hundrede tusinde ederfugle til de in-

dre danske farvande fra yngleområder længere mod nordøst, især fra Østersøen. En 

meget væsentlig del af ynglebestanden af ederfugle i Østersøen overvintrer i de 
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indre danske farvande, især i den sydvestlige del af Kattegat, Lillebælt og Det Syd-

fynske Øhav, hvor forekomsterne er af international betydning for bestanden. En 

del af ederfuglene fra denne bestand trækker videre og overvintrer i Vadehavet ved 

midvinter, og flytter i løbet af marts tilbage til Kattegat, inden borttrækket mod 

ynglepladserne i april-maj. Det er således i månederne oktober til april, at der er 

flest ederfugle i de indre danske farvande og i Lillebæltsområdet.  

I 2000 blev østersøbestanden af ederfugl anslået til 760.000 individer (Desholm et 

al. 2002). Den seneste opgørelse af det totale antal overvintrende ederfugle fra 

denne bestand viser, at antallet i Kattegat og Østersøen var stabilt mellem 2000 og 

2008/2009, selvom der var færre overvintrende i Vadehavet (Petersen & Nielsen 

2011). Samlet blev det totale antal overvintrende ederfugle i danske farvande i 

2008/2009 anslået til 503.000 individer, hvilket dog var færre overvintrende end 

ved en tilsvarende optælling i 2004. Antallet af ederfugle i Lillebæltsområdet vur-

deres derfor at have været svagt faldende i perioden 2000 til 2009.  

Der er en relativt høj koncentration af ederfugle i Fuglebeskyttelsesområdet i Lille-

bælt sammenlignet med de øvrige indre danske farvand (Figur 1 og Figur 2). Om-

rådet ved Kolding Fjord mod nord til Fredericia er dog ikke med i tæthedsmodellen 

på Figur 1, som kun omfatter fugle optalt fra fly, og her er fuglene optalt som to-

taltælling og fra land. De foreliggende oplysninger om ederfugl fra DOFbasen er 

ikke anvendelige til en vurdering af forekomsten af ederfugle i området omkring 

Kolding Fjord og den nordligste del af Lillebælt. Det skyldes dels, at ederfugle fo-

retrækker at opholde sig på ret åbne havområder længere væk fra kysten, dels at 

optællingerne ikke er foretaget systematisk. Koncentrationen af ederfugle i Kolding 

i Fjord og den nordlige del af Lillebælt vurderes ikke at være så stor som i de mere 

åbne havområder i Lillebælt syd for Fænø (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 
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Figur 1  Den modellerede fordeling af 468.000 Ederfugle i de indre danske farvende i 

vinteren 2008 (Petersen & Nielsen 2011). Legende: Antallet af ederfugle/km
2
.  

I sommerhalvåret, når de store antal af overvintrende ederfugle er trukket væk, er 

antallet væsentligt lavere i Lillebælt (Figur 3). Det er langt overvejende de relativt 

fåtallige ynglefugle, der optræder i området.  
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Figur 2 Antal og fordeling af ederfugl ved midvintertællingen i 2000 (Desholm et al. 

2002). Optællingen i 2000 blev foretaget som en totaloptælling og hver cirkel 

repræsenterer et antal fugle. Af figuren fremgår det, at der også forekommer 

ederfugle i selve Kolding Fjord og den nordlige del af Lillebælt, hvilket ikke 

fremgår af figurerne med de modulerede tætheder.  
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Figur 3:  Den modellerede fordeling af 101.584 ederfugle i de indre danske farvande i 

sommeren 2006 (Petersen og Nielsen 2011).  

 

 

Tabel 1  Ynglelokaliteter for Ederfugl på lokaliteter inden for Natura 2000 i Lillebælt 

1990, 2000 og 2010.  Manglende tal skyldes manglende optællinger (Christen-

sen & Bregnballe 2011). 

Lillebælt 1990 2000 2010 

Bastholm 59 200 225 

Brandsø 0 20 40 

Bågø 2 2 20 

Egholm v. Bågø 110 175 120 

Flægen & Eskør Inddæmning  6  

Linderum 43  387 

Småholme 19 23 50 

Årø Kalv 6  1 

Total 239 426 843 
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Indenfor Natura 2000-området i Lillebælt er antallet af ynglende ederfugle steget 

siden 1990 (Tabel 1). I modsætning hertil er antallet af ynglende ederfugle gået 

tilbage i Danmark som helhed i samme periode.  

6 Bjergands biologi og forekomst i N112 

Bjergand forekommer næsten kun som vintergæst i Danmark, hvor den er mest 

talrig i perioden november-april og antallet når et maksimum i vintermånederne 

januar og februar. Bjergand forekommer ofte i store dagtastende flokke i uforstyr-

rede områder. Det er almindeligt antaget, at disse flokke om natten fouragerer i 

kystnære havområder, men dette er dog ikke undersøgt. Føden består i vinterhalv-

året overvejende af muslinger. Arten opholder sig i ganske få men store koncentra-

tioner om dagen langt fra kysten, og deres forekomst i et område forudsætter for-

mentlig at rasteområderne generelt er uforstyrrede. Om aftenen og natten kommer 

de ind til de lavvandede kystområder for at fouragere. Føden består af muslinger og 

snegle. 

Bjergand blev optalt i januar 2008 i forbindelse med en landsdækkende optælling 

fra fly (Petersen et al. 2010). To større flokke på hhv. 5.800 og 5.200 blev registre-

ret i Lillebælt ud af et samlet tal på 15.363 bjergænder i hele Danmark. Disse fore-

komster har international betydning hvor kriteriet er en forekomst på 3.100. Bjerg-

and er observeret i flokke større end 30 individer på en enkelt lokalitet, nemlig 

Bankel Nor i landskabet sydøst for Haderslev. Her er der observeret en flok på 550 

individer i december 2011 samt en flok på 2700 individer i januar 2012. Bankel 

Nor ligger ca. 32 km i luftlinje fra Skærbækværket og er en nor, der er forbundet 

med Lillebælt via en smal rende (Løbet).  

Bevaringsstatus for bjergand er på trods af, at det for Natura 2000-planen for Lille-

bælt (Miljøministeriet 2011c) fremgår at prognosen for bjergand er vurderet som 

ugunstig, vurderet som gunstig i en faglig rapport fra DMU (Søgaard et al 2010). 

Denne vurdering er gunstig til trods for at vinterbestanden i Danmark er faldet be-

tydeligt siden 1970erne og at antallet er reduceret i de indre danske farvande. Vur-

deringen skyldes, at den europæiske bestand er vokset, samtidig med faldet i de 

danske farvande, og alt tyder på, at den danske reduktion er sket som følge af mar-

kant forbedrede fødeforhold i Holland, hvor der nu overvintrer meget store antal af 

bjergænder.  

7 Trusler mod ederfugle og bjergand 

Forstyrrelser fra færdsel og rekreative aktiviteter kan være en trussel mod flere af 

områdets ynglefugle, herunder ederfugl, samt for rastende og fouragerende havfug-

le, herunder bjergand, der opholder sig langt fra kysten i dagtimerne. Forstyrrelsen 

af ynglefugle sker både på kysten af Jylland og Fyn og på de større øer. Ederfugl 

yngler fortrinsvis på mindre øer og holme, hvor offentlighedens færdsel er begræn-

set i yngletiden. Skibstrafik påvirker derimod ikke ynglefuglene. Da antallet af 

ynglende ederfugle er steget inden for de seneste 20 år vurderes menneskelig færd-

sel ikke at være en væsentlig trussel.  
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Påvirkningen af rastende fugle sker fortrinsvis i forbindelse med skibstrafik og 

jagtlig efterstræbelse. Jagtlig efterstræbelse er den mest forstyrrende menneskelige 

aktivitet, der forekommer i området. Det er særligt mindre fartøjer, der kan have en 

forstyrrende virkning hvor de forekommer i de mere lavvandede områder, hvor 

ederfugle foretrækker at fouragere og raste. Nogle typer af mindre fartøjer skifter 

ofte retning og bevæger sig dermed uforudsigeligt og er dermed mere forstyrrende. 

Da havjagt udøves fra små fartøjer (jagtpramme) forbinder ederfugle ofte disse 

med en større risiko, hvorfor flugtafstanden til små fartøjer kan være stor, især i 

jagtperioden, uanset om disse deltager i jagt. Flugtafstanden til store fartøjer kan 

også være stor, men da disse bevæger sig mere forudsigeligt og langt overvejende 

holder sig til fastlagte sejlrender og de dybere dele af havområderne, udenfor eder-

fuglenes fourageringsområder, forårsager de generelt en mindre væsentlig forstyr-

relse.  

Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk ødelæggelse, dels 

ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, og dels ved fjernelse af hårdbund, 

sten og skaller, er en trussel mod områdets rev og kan være en trussel mod naturty-

perne sandbanker og bugter, og dermed også levesteder for ederfugl. Omfanget af 

det aktuelle fiskeri kendes ikke. NaturErhvervstyrelsen har dog oplysninger om 

fiskeri med større fartøjer i og omkring området (Miljøministeriet 2009). Prædation 

fra ræv er lokalt en trussel mod kystfugle og forekomsten af ræve på de mindre øer 

i området har fået nogle kolonier af ederfugl til at forsvinde (Christensen & 

Bregnballe 2011). 

8 Vurdering af trusler fra 
brændselsomlægningsprojektet på Skærbækværket 

Herunder er listet samtlige mulige påvirkninger af ederfugl og bjergand, i hhv. an-

lægs- og driftsfasen.  

      Anlægsfasen 

 Sedimentspild  

 Tab af fødegrundlag 

 Forstyrrelse på raste- og fourageringspladser 

 Forurenende stoffer 

 

Driftsfasen 

 Tab af fødegrundlag 

 Forstyrrelse på raste- og fourageringspladser 

 Forurenende stoffer 

 

I det følgende foretages en vurdering af disse påvirkninger af ederfugl og bjergand, 

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

ligt er kvantificeret.  

8.1.1 Sedimentspild  

Ederfugl søger føde til dels ved hjælp af synet. Ederfugle kan dog også finde føde 

under forhold med ringe lys og i siltet vand, så en noget forringet sigtbarhed i van-

det som følge af sedimentspild vil sandsynligvis ikke i sig selv have en væsentlig 

indflydelse på ederfugles mulighed for at finde føde. Sedimentspild kan derimod 
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have betydning i områder, hvor spildet er så stort, at det lægger sig på bunden i et 

tykkere lag på flere mm, og derved dækker de bunddyr, der udgør føden for eder-

fugle og bjergand. Sedimentspildet er dog størst tæt på Skærbækværkets havn og 

vil ikke påvirke Natura 2000-området. Klapningen af uddybningsmaterialerne sker 

nord for Lillebælt, og klapningen vurderes derfor ikke at have indflydelse på fore-

komsten af ederfugle og bjergand i Natura 2000-området. 

8.1.2 Tab af fødegrundlag 

Øget kvælstofdeponering i havmiljøet kan have modsatrettede virkninger på eder-

fugle og bjergand. Dels kan øget eutrofiering medføre iltsvind, hvilket regelmæs-

sigt forekommer især i den sydlige del af Lillebælt (Miljøministeriet 2011a og b). 

Perioder med iltsvind kan påvirke bunddyrsfaunaen negativt og dermed begrænse 

fødegrundlaget for fuglene. På den anden side, antages det, at en medvirkende år-

sag til, at østersøbestanden af ederfugle steg dramatisk i løbet af 1970erne og 

1980erne er, at en generelt øget eutrofiering af Østersøen i denne periode førte til 

en stigning i den primære produktion i de kystnære farvande, og dermed resultere-

de i forbedrede fourageringsmuligheder for ederfugle, pga. en øget biomasse af 

muslinger som deres foretrukne fødeemne (Christensen 2008). En fremherskende 

teori der diskuteres er, om en generel reduktion af næringsstoffer i havmiljøet i 

kombination med stigende havtemperaturer i vinterhalvåret kan have reduceret næ-

ringsindholdet i muslinger, og dermed haft en negativ påvirkning af ederfugles 

kondition og dermed deres overlevelse og reproduktion generelt.  

I modsætning til de nordlige og sydlige dele af Lillebælt, rammes Natura 2000-

området kun i mindre omfang af iltsvind på grund af mere effektiv opblanding af 

vandsøjlen. Opblanding af vandsøjlen kan til gengæld opretholde en stor nærings-

stofkoncentration, som bevirker en stor produktion af planktonalger. I tilfælde af 

iltsvind påvirkes ederfugl, hvinand og bjergand også negativt ved at bl.a. muslinger 

og andre bunddyr dør.  

Man må dog konkludere, at der ikke foreligger tilstrækkeligt videnskabelig viden 

til at kunne vurdere, hvordan de nuværende niveauer af næringsstoffer i havmiljøet 

påvirker ederfugles og bjergandens fødegrundlag. Der er derfor ikke baggrund for 

at kunne vurdere, hvorvidt en øget udledning af f.eks. NOX vil kunne ændre på fø-

degrundlaget for ederfugle og bjergand.  

8.1.3 Forurenende stoffer 

Forurenende stoffer kan, lige som størrelsen af fødegrundlaget og tilgængeligheden 

heraf, potentielt påvirke ederfugles og bjergænders kondition og dermed overlevel-

se og efterfølgende også deres mulighed for reproduktiv succes. Der foreligger 

imidlertid ikke tilstrækkeligt videnskabelig viden til at kunne vurdere, hvordan de 

nuværende niveauer af miljøfremmede stoffer i ederfugles og bjergænders fødeem-

ner påvirker deres overlevelse og reproduktion (Christensen 2008, TK Christensen 

pers. com.). Derfor vil det heller ikke være muligt at kunne vurdere en evt. effekt 

på ederfugle og bjergænder af en yderligere deposition af miljøfremmede stoffer. 

En tilstrækkelig videnskabelig viden forudsætter langvarige studier af fuglenes fø-

degrundlag i vinterkvarteret, og overlevelse og reproduktion i ynglekvarteret.   
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8.1.4  Forstyrrelse på raste- og fourageringspladser 

Anlægsfasen 

I forbindelse med uddybningen af sejlrenden og havnen ved Skærbækværket vil 

den ekstra aktivitet i området kunne betyde, at ederfugle vil holde en væsentligt 

større afstand til disse aktiviteter. Det vurderes dog, at området omkring Skærbæk-

værket ikke har en stor betydning for ederfugle, da antallet af ederfugle i området 

er relativt lille i forhold til de mere åbne områder i Lillebælt, og påvirkningen vur-

deres ikke at være væsentlig for østersøbestandens bevaringstilstand i Lillebælt.  

Den ekstra sejlads i forbindelse med transport af klapningsmaterialer forventes at 

ske til klappladsen nordøst for Fredericia. Sejladsen hertil sker gennem hovedløbet 

ved Lillebælt, hvor forekomsten af ederfugle er meget lav. Sammenholdt med, at 

ederfugle foretrækker at fouragere i områder med dybder på under 10 m, og at der i 

de samme områder i forvejen er en betydelig trafik af store fartøjer, vurderes det 

ikke, at en forøgelse af antallet af større fartøjer i en tidsbegrænset periode vil kun-

ne have en væsentlig påvirkning i antallet af ederfugle.  

Driftsfasen 

I driftsfasen forventes der i praksis at være daglig sejlads til og fra havnen ved 

Skærbækværket. Sejladsen sker med forholdsvis store fartøjer, der enten sejler 

gennem den nordlige eller sydlige del af Lillebælt. Rastende ederfugle og bjergæn-

der kan forekomme på større vanddybder, hvorfra de skal flytte sig hen på lavere 

vand, hvor de foretrukne fouragerings områder er. Derfor er der en mulighed for, at 

skibe, der sejler gennem fuglebeskyttelsesområdet i Lillebælt, vil kunne forstyrre 

rastende ederfugle og bjergænder. 

De store fartøjer, der forventes at besejle Skærbækværket i driftsfasen vil kun kun-

ne besejle de dybere sejlrender, hvor hovedparten af trafikken af større fartøjer i 

forvejen bevæger sig. Sammenholdt med, at ederfugle foretrækker at fouragere i 

områder med dybder på under 10 m, vurderes det, at selv en forøgelse af antallet af 

større fartøjer på op til 20 % ikke vil kunne have en væsentlig påvirkning i antallet 

af ederfugle. Da bjergænder primært raster på de større havdybder mens de foura-

gerer tættere på kysterne, vurderes de heller ikke at blive væsentligt påvirket af den 

øgede trafik gennem Lillebælt. 

9 Konklusion 

Anlægsfasen 

Sammenfattende vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af  

ederfugl og bjergand i Natura 2000-området i anlægsfasen. Denne vurdering byg-

ger på at miljøpåvirkningerne i form af sedimentspild, forurenende stoffer, tab af 

fødegrundlag og forstyrrelse på raste- og fourageringspladser i anlægsfasen forven-

tes at være begrænsede til nærområdet omkring Skærbækværket, og dermed ikke 

vil få en effekt på Natura 2000-området.  

Driftsfasen 

Mht. driftsfasen vurderes en øget skibstrafik ikke at ville få en væsentlig negativ 

effekt som forstyrrelse på raste- og fourageringspladser for ederfugle og bjergand i 
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Natura 2000-området, da disse havdykænder fortrinsvis opholder sig uden for de 

områder, hvor skibstrafikken med større fartøjer bevæger sig. 

Det er i notat om tungmetallernes evt. påvirkning af sediment og biota, og dermed 

fuglens fødegrundlag konkluderet, at den ekstra tilledening af tungmetaller fra 

Skærbækværket, ikke vil være i uoverensstemmelse med indsatsplanerne for opnå-

else af god økologisk tilstand i Natura 2000-området. På baggrund heraf vurderes 

det at den ekstra tilledning af tungmetaller i driftsfasen, ikke vil påvirke fuglene i 

Natura 2000-området væsentligt. 
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