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1 Baggrunden 

Baggrunden for nærværende rapport er, at de danske myndigheder har krævet, 
at der i forbindelse med udarbejdelse af en VVM redegørelse for den ansøgte 
etablering af et havbrug syd for Endelave skal udarbejdes en Natura 2000 konse-
kvensvurdering efter principperne i Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007). Det planlagte Endelave havbrug er placeret 1,3 km syd for 
grænsen til Natura 2000 område nr. 56. 
 
Præmis for modelkørsler i nærværende konsekvensvurdering: en lang række af 
vurderingerne af virkningerne på miljøet i denne rapport bygger på modelkørsler. 
I forhold til effekt af tilførsel af næringsstoffer og organisk materiale til det marine 
system bygger disse analyser på en fodermængde på 2619 tons svarende til en 
frigivelse af 100 tons kvælstof og til en produktion af 2381 tons fisk. Der er i kon-
kret havbrugsprojekt ved Endelave kun søgt om tilladelse til produktion af 2105 
tons fisk, så modellering vil overestimere påvirkning. Nærværende analyse udgør 
således en konservativ vurdering i forhold til påvirkning fra udledning af nær-
ringsstoffer. Modellering af spredning af medicin er baseret på ’worst-case scena-
rier’ ved samtidig medicinering ved en produktion af 2105 tons fisk.  
 
Planen for projektet omfatter både et havbrug, og en kompensationsproduktion af 
blåmuslinger og tang, med henblik på at gøre fiskeproduktionen kvælstofneutral. 
Fiskeproduktionen vil udgøre maksimalt 2105 tons regnbueørred svarende til en 
udledning af 88 tons kvælstof. Der vil være et tab af fosfor på 2,0-2,9 tons fosfor. 

Ifølge bekendtgørelsen (§6) er der pligt til at gennemføre en konsekvensvurde-
ring af aktiviteter, der potentielt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelses-
område væsentligt og som forudsætter planlægning, tilladelse, godkendelse eller 
dispensation, uanset om aktiviteten foregår i eller uden for beskyttelsesområdet. 
Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000 områderne og dermed Habitatbe-
kendtgørelsen er, at myndighederne i deres administration og planlægning ikke må 
vedtage planer, projekter eller lignende, der skader de arter og naturtyper, som 
områderne er udpeget for at beskytte. Kun hvis myndighederne på grundlag af en 
konsekvensvurdering kan afvise, at en plan eller et projekt skader området, kan 
planen eller projektet vedtages.  
 
For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende ar-
ter eller deres levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, 
og arealerne af de levesteder, som arterne er afhængige af, skal enten være 
uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for områdets udpegning. 
 
Tilsvarende må projekter eller planer ikke true udpegede habitater, og deres ud-
bredelse skal være stabile eller i fremgang.  
 
Af Habitatdirektivets artikel 12 og Bilag IV fremgår desuden, at medlemslandene 
skal indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om 
disse forekommer indenfor eller udenfor et Natura 2000-område. 
 
De danske arter, som er listet i direktivets Bilag IV, omfatter 7 relativt sjældne 
planter samt 36 dyrearter, hvoraf en del er forholdsvis sjældne.  
 
Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bi-
lag IV-arter, kan der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan be-
skadige eller ødelægge de pågældende arters yngle- og rasteområder. 
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De relevante Bilag IV-arter i forbindelse med nærværende projekt er marsvin, som er 
behandlet i de respektive afsnit i nærværende konsekvensvurdering 
 
Nærværende Natura 2000 konsekvensvurdering omhandler potentielle effekter 
ved opførsel og drift af et havbrug syd for Endelave i relation til fugle, havpatte-
dyr og marine naturtyper i habitatområde H56, Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave, som omfatter Habitatområde H52, Fuglebeskyttelsesområde F36 og 
Ramsarsområde nr. R13. 
 
Ramsarområdet falder sammen med EF fuglebeskyttelsesområderne og behandles 
derfor ikke særskilt i denne rapport.  
 
kompensationsopdræt 
For at få tilladelse til at starte/udvide fiskeproduktion i et havbrug er det et krav 
om at der kompenseres for udledning af kvælstof ved at fjerne et tilsvarene 
mængde ved brug af kompenserende foranstaltninger. Fiskeproduktionen ved En-
delave Havbrug er planlagt til at være 100 % N-kompenseret ved høst af biomas-
se, primært af blåmuslinger og dels ved høst af  tang (sukkertang). I alt skal der 
maksimalt høstes biomasse svarende til en kvælstofmængde på 88 tons N per år. 
Der vil være et tab af fosfor på 2,0-2,9 tons fosfor.  
 
Igangværende ”pilot” projekter viser, at produktionspotentialet for blåmuslinger 
og tang i produktionsområdet er tilstrækkeligt til at den nødvendige kompensati-
onsproduktion på maksimalt 88 tons N per år kan gennemføres. Der er således en 
kapacitet til overkompensation på 5,8-14 %. Tangkulturens kapacitet til at fjerne 
næringsstof kan være væsentlig, men er stadig vanskelig at kvantificerer pga. 
manglende produktionserfaringer. Muslingeproduktion alene har kapacitet til 100 
% kompensation for kvælstof-  
 
Muslinger og tang dyrkes uden brug af medicin, kemikalier og hvor der tages 
hensyn til vandmiljøet og forbrugerne efter økologiske regler som kontrolleres og 
dermed forventes muslingeproduktion og tangproduktion at blive certificeret som 
økologiske i nær fremtid.  
 
Tangkulturen ved Hjarnø Hage, som er en del af kompensationsforanstaltning for 
havbrugsprojektet, er vurderet i en screening i forhold til Natura 2000 område nr. 
56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave af Kystdirektoratet. Kystdirektoratet 
finder, at projektet ikke kan formodes at påvirke udpegningsgrundlaget væsent-
ligt for natura 2000 området, hvorfor der ikke er behov for udarbejdelse af en 
konsekvensvurdering. Det skal dog bemærkes, at det er et vilkår for tilladelsen, 
at der skal foretages målinger, der kan belyse om anlægget har skyggeeffekt på 
bundvegetation i området. Såfremt disse feltmålinger ikke klart kan afvise, at der 
sker negative påvirkninger på området, vil den tidsbegrænset tilladelsen ikke 
kunne forlænges ud over denne første tilladelsesperiode, som går frem til sep-
tember 2016. Tilladelsen til tangkulturen ved Hjarnø Hage er vedlagt som bilag 3. 
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2 Sammenfatning 

Planen for projektet omfatter både et havbrug, og en kompensationsproduktion af 
blåmuslinger og tang, med henblik på at gøre fiskeproduktionen kvælstofneutral. 
Dvs. mængden af kvælstof udledt til havet fra havbrug skal modsvares af et 
kompensationsopdræt af muslinger og tang, hvor afhøstningen af kulturer medfø-
rer en kvælstoffjernelse. Kompensationsopdrættet vil ligeledes bidrage med en 
delvis kompensation for udledningen af fosfor fra fiskeproduktionen. I 
nedenståendne tabel (tabel 2.1) ses udledning af N og P, fiskeproduktion, 
mængde af anvendt foder, opsamlet N og P i kompensationsopdræt, samt 
differensen mellem udledning og opsamling af N og P fra 2014 til 2018. Der ses 
en potentiel netto-meropsamling af N på 3,7 – 12,3 tons N per år, og en netto 
udledning af P på 2,0 – 2,9 tons pr år.  

Tabel 2.1 Udledning af N og P, fiskeproduktion, anvendt foder, opsamlet N og P, samt diferensen 
mellem udledning og opsamling af N og P for perioden 2014 til 2018. 

 Kvote Kvote 
Fisk  
Produceret 

Foder  
mængde Opsamlet Opsamlet 

Opsamlet –  
udledt 

 Tons N 
 
Tons P Tons  Tons Tons N  Tons P Tons N Tons P 

2014 64 7,0 1523,8 1676,2 67,7 5,0 3,7 -2,0 
2015 80 8,7 1904,8 2095,2 84,2 6,2 4,2 -2,5 
2016 88 9,6 2105,0 2315,5 100,3 6,7 12,3 -2,9 
2017 88 9,6 2105,0 2315,5 100,3 6,7 12,3 -2,9 
2018 88 9,6 2105,0 2315,5 100,3 6,7 12,3 -2,9 
 
Samlet set vurderes det, at etableringsaktiviteterne, anlægget i sig selv samt drif-
ten af Endelave Havbrug ikke vil have nogen skadelig effekt på udpegningsgrund-
laget for Natura 2000 område nr. 56. Etablering og driften af havbruget syd for 
Endelave vil således ikke påvirke muligheden for, at de udpegede naturtyper og 
arter opnår eller opretholder en gunstig bevaringsstatus inden for Natura 2000 
område nr. 56.  
 
I Tabel 2.2 og Tabel 2.3 er der givet en samlet vurdering af påvirkninger i an-
lægs- og driftsfasen fra etablering af et havbrug syd for Endelave på de natur-
typer og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 56, 
Horsens Fjord og havet øst for Endelave, som omfatter Habitatområde H52 og 
Fuglebeskyttelsesområde F36.  

 
De væsentligste trusler overfor mange af de naturtyper og arter, som indgår i ud-
pegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 56 er næringsstofbelastning, for-
styrrelse og støj, olieforurening (miljøfarlige stoffer), fiskeri med slæbende red-
skaber, invasive arter og tilgroning af vigtige habitater (Miljøministeriet 2011).  
 
De væsentligste påvirkninger fra havbruget som potentielt kunne være en trussel 
for udpegningsgrundlag i Natura 2000 området som følge af etablering og driften 
af havbruget, er:  
 
- Forstyrrelser i forbindelse med sejlads til og fra havbrugsanlægget og aktiviteter 
indenfor selve anlægget dog vil sejlads forgår udenom og udenfor Natura 2000 
område Nr. 56 (se figur 7.13).  
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- Udledning af organiske og opløste næringsstoffer (næringsstofbelastning)  
- Tilførsel af medicin (antibiotika) ved sedimentation af foder og fækalier. 
 
Som afværgeforanstaltning for at reducere potentielle forstyrrelse af de arter i 
udpegningsgrundlaget (sæler og fugle) vil ruten på sejlads ved etablering af an-
lægget og den daglige drift af havbruget, gå udenom Natura 2000 området nr. 
56. En sejlrute med en afstand på minimum 300 meter til grænsen til Natura 
2000 området (Figur 7.13) vil sikre en afstand mellem havbrugsfartøj og følsom-
me art i udpegningsgrundlag, og vil formindske eller fjerne eventuelle flugtere-
spons fra sæler og fugle i Natura 2000 området. 
 
Der vil ikke blive anvendt net imprægneret med kobberholdige antibegronings-
midler, og der vil således ikke ske tab af kobber til vandmiljøet. Denne praksis 
anses for mulig pga. havbrugets mere offshore placering, og en forventelig redu-
ceret begroning af uønskede organismer. 
 
De påvirkninger, der kunne forventes at påvirke naturtyper og arter, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, vil primært forekomme i drifts-
fasen. Anlægsfasen er kortvarig, og havbrugsanlægget omfatter kun et forholds-
vis lille område (0,725 * 1,35 km = 98 ha), ca. 1,3 km syd for Natura 2000 om-
rådet. Indenfor dette område placeres i alt 20 netbure med et samlet overflade-
areal på 9.020 m2 (ca. 1% af havbrugsområdets areal).  
 
Potentielle påvirkninger i anlægsfasen, som de udpegede arter kan være sårba-
re overfor, er forstyrrelse i forbindelse med sejlads til og fra havbrugsanlægget og 
havnen langs grænsen til og dermed udenom Natura 2000 området nr. 56 samt 
aktiviteter indenfor selve anlægget.  
 
Det vurderes, at forstyrrelser fra sejlads af de langsom sejlende fartøjer vil være 
lille og kortvarig og uden betydning for tilstedeværelse eller udbredelse af de ar-
ter, som indgår i udpegningsgrundlaget. Det vurderes heller ikke at der vil være 
nogen skadelige effekter på de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
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Tabel 2.2. Samlet vurdering af påvirkninger på de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36) 
i anlægsfasen fra etablering af et havbrug syd for Endelave. 
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Sandbanker med vedvarende dække af havvand 
 

ingen Ingen påvirkning  

Rev (1170) ingen Ingen påvirkning 
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) ingen Ingen påvirkning 
Større lavvandede bugter og vige Bugt (1160) ingen Ingen påvirkning 
Kystlaguner og strandsøer (1150) ingen Ingen påvirkning 
   Strandvold med flerårige planter (1220) ingen Ingen påvirkning 
Enårig strandengsvegetation (1310) ingen Ingen påvirkning 
Strandeng (1330) ingen Ingen påvirkning 
Grå/grøn klit (2130) ingen Ingen påvirkning 
Kransnålalge-sø (3140) ingen Ingen påvirkning 
Brunvandet sø (3160) ingen Ingen påvirkning 
Tør hede (4030) ingen Ingen påvirkning 
Kalkoverdrev (6210) ingen Ingen påvirkning 
Surt overdrev (6230) ingen Ingen påvirkning 
Tidvis våd eng (6410) ingen Ingen påvirkning 
Rigkær (7230) ingen Ingen påvirkning 
Bøg på mor med kristtorn (9120) ingen Ingen påvirkning 
Bøg på muld (9130) ingen Ingen påvirkning 
Ege-blandskov (9160) ingen Ingen påvirkning 
Stilkege-krat (9190) ingen Ingen påvirkning 
Skovbevokset tørvemose (91D0) ingen Ingen påvirkning 
Elle- og askeskov (91E0) ingen Ingen påvirkning 
   
Gråsæl (1364) lille Ingen påvirkning 
Spættet sæl (1365) lille Ingen påvirkning 
   
Skarv lille Ingen påvirkning 

Bjergand (A062) lille Ingen påvirkning  

Edderfugl (A063) lille Ingen påvirkning 

Fløjlsand (A066) lille Ingen påvirkning 

Hvinand (A067) lille Ingen påvirkning 

Stor skallesluger (A070) 
 

lille Ingen påvirkning 

Klyde (A132) lille Ingen påvirkning 

Hjejle (A140) lille Ingen påvirkning 

Lille kobbersneppe (A157) lille Ingen påvirkning 

Havterne (A194) lille Ingen påvirkning 

Dværgterne (A195) lille Ingen påvirkning 

Splitterne (A191) lille Ingen påvirkning 
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Tabel 2.3. Samlet vurdering af påvirkninger på de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36) 
i driftsfasen fra etablering af et havbrug syd for Endelave. 
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Sandbanker m. vedv. dække af havvand (1110) ingen lille ingen lille ingen Ingen påvirkning 

Rev (1170) ingen lille ingen lille ingen Ingen påvirkning 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) ingen lille ingen lille ingen Ingen påvirkning 

Større lavvandede bugter og vige Bugt (1160) ingen lille ingen lille ingen Ingen påvirkning 

Kystlaguner og strandsøer (1150) ingen lille ingen lille ingen Ingen påvirkning 

       Strandvold med flerårige planter (1220) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Enårig strandengsvegetation (1310) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Strandeng (1330) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Grå/grøn klit (2130) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Kransnålalge-sø (3140) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Brunvandet sø (3160) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Tør hede (4030) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Kalkoverdrev (6210) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Surt overdrev (6230) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Tidvis våd eng (6410) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Rigkær (7230) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Bøg på mor med kristtorn (9120) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Bøg på muld (9130) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Ege-blandskov (9160) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Stilkege-krat (9190) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Skovbevokset tørvemose (91D0) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Elle- og askeskov (91E0) ingen ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

       Gråsæl (1364) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Spættet sæl (1365) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

       Skarv (A017) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Bjergand (A062) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Edderfugl (A063) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Fløjlsand (A066) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Hvinand (A067) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Stor skallesluger (A070) 
 

lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Klyde (A132) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Hjejle (A140) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Lille kobbersneppe (A157) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Havterne (A194) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Dværgterne (A195) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 

Splitterne (A191) lille ingen ingen ingen ingen Ingen påvirkning 
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De væsentligste påvirkninger i Natura 2000 området som potentielt kunne være 
en trussel som følge af driften af havbruget, er udledning af organiske stoffer 
og opløste næringsstoffer (næringsstofbelastning), forstyrrelser i forbindelse med 
sejlads langs grænsen til Natura 2000 området til og fra havbrugsanlægget samt 
tilførsel af medicin (antibiotika) ved sedimentation af foder og fækalier. 
 
I havbrugets driftsfase vil der ske en lokal forøgelse i koncentrationerne af uorga-
niske næringsstoffer i de frie vandmasser i forbindelse med fiskenes omsætning 
af foder. For kvælstofs vedkommende vil belastningen primært ske i form af ud-
skillelse af ammonium. Desuden vil de frie vandmasser blive tilført uorganiske 
næringsstoffer fra sedimentet i forbindelse med sedimentets omsætning af fæka-
lier og foderrester. 
 
Samlet set kan denne tilførsel af uorganiske næringsstoffer potentielt medføre en 
forøget lokal primærproduktion i de frie vandmasser ved havbruget. I forbindelse 
med den forøgede primærproduktion er der risiko for forøgede mængder af plank-
tonalger og en forringelse af sigtdybden. Modelberegningen viser, at der kan for-
ventes en svag forøgelse i primærproduktionen på 1-2 % omkring selve havbru-
get og i den sydøstlige del af N2000 området. Denne forøgelse vil dog ikke med-
føre en stigning i koncentrationen af planktonalger hverken ved havbruget eller i 
Natura 2000 området pga. havbrugets placering i et område med gode strømfor-
hold og store dybder (ca. 22-24 meter). Disse forhold mindsker potentiel påvirk-
ning af miljøet fra tilførslen af næringsstoffer fra havbruget. 
 
Modelberegningerne af belastningen af sedimentet ved havbruget og i Natura 
2000 område nr. 56 ved fuld fiskeproduktion viser, at der kun kan forventes min-
dre forøgelser i sedimentets indhold af C, N og P , samt i sedimentets iltforbrug 
(<0,5 % i alle tilfælde) lokalt ved selve havbruget, og at sedimentforholdene ikke 
vil blive målbart påvirket i Natura 2000 område nr. 56. De små ændringer i iltfor-
holdene i bundvandet ved selve havbruget er en indikation på, at forøgelserne i 
sedimentets indhold af C, N og P i projektområdet er af en størrelse som ikke får 
nogen skadelig effekt på forholdene i Natura 2000 området.  
 
I forbindelse med medicinering af fisk med antibiotika, vil en del af disse anvend-
te miljøfremmede stoffer blive udskilt eller tabt til det omgivende vandmiljø.  
Spredningsprognosen fra DHI´s modelberegninger viser, at udledningen af medi-
cinrester i alle tilfælde kun vil medføre marginale forøgelser i koncentrationerne, 
lige under burene og i nærområdet omkring havbruget, langt under den tilladte 
koncentration ifølge VKK og KVKK. Det betyder, at den forventede potentielle på-
virkning fra havbruget med medicin kun vil være helt lokal og dermed ikke vil 
kunne påvirke Natura 2000 området negativt. 
 
Forstyrrelser i driftsfasen i form af sejlads, der følger en sejlrute minimum  300 
meter fra grænsen til Natura 2000 området mellem Snaptun havn og havbrugs-
området, samt aktiviteterne lokalt ved havbruget, såsom fodring og vedligehol-
delse af anlægget, kan forventes. Forstyrrelse langs sejlruten vurderes til at være 
lokal og kortvarig, da sejlads frem og tilbage til anlægget, primært i forbindelse 
med fodring, kun foregår en gang om dagen. Sejlads er kun intensiv (3-5 gange 
dagligt) ved etablering og udsætning af fisk om foråret og ved høst af fisk om ef-
teråret. Den daglige aktivitet omkring burene i forbindelse med fodring, som po-
tentielt kan forstyrre fugle og sæler, er begrænset til området omkring burene og 
varer ca. 6 timer dagligt. Denne forstyrrelse vil, på grund af afstandsforholdene 
ikke have nogen skadelig effekt på fugle og marine pattedyr i Natura 2000 områ-
det. Da sejladsen til og fra havbruget kun forventes at have helt lokale forstyr-
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rende effekter på Natura 2000 området, er det vurderet, at havbrugsaktiviteterne 
ikke vil have nogen væsentlig betydning for tilstedeværelse eller udbredelse af de 
arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
 
Sammenfattende vurderes, at ingen af de potentielle påvirkninger, der er nævnt i 
det foregående, vil have et omfang eller en intensitet, som kan medføre nogen 
skadelig effekt på Natura 2000 området. 
 
Afværgeforanstaltninger og BAT 
Som afværgeforanstaltning, for at reducere potentielle forstyrrelse af de arter i 
udpegningsgrundlaget (sæler og fugle), vil ruten på sejlads ved etablering af an-
lægget og den daglige drift af havbruget, gå udenom Natura 2000 området nr. 
56. En sejlrute der opretholder en afstand på min. 300 meter til Natura 2000 om-
rådet (Figur 7.13) vil formindske eller fjerne eventuelle flugterespons fra sæler og 
fugle i Natura 2000 området. 
 
I forhold til belastning med næringsstoffer vil fiskeproduktionen på havbruget bli-
ve kompenseret 100 % for N ved produktion og høst af muslinger og tang fra 
vandområdet. Der vil være et tab af fosfor på 2,0-2,9 tons fosfor. 
 
Der vil ikke blive anvendt net imprægneret med kobberholdige antibegronings-
midler og der vil således ikke ske tab af kobber til vandmiljøet. Denne praksis an-
ses for mulig pga. havbrugets mere ”offshore” placering, og en forventelig redu-
ceret begroning af uønskede organismer. 
 
Specifikke påvirkninger på de naturtyper og arter som indgår i udpeg-
ningsgrundlaget 
 
Naturtyper og arter på land 
Der vurderes, at der ikke vil være nogen påvirkning på de terrestriske naturtyper 
og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 56 som 
følge af etablering eller drift af havbruget syd for Endelave. Dette skyldes, at de 
udpegede naturtyper og arter ikke forekommer i påvirkningsområderne og der ik-
ke forventes nogen påvirkninger fra indirekte effekter.  
 
Marine naturtyper  
Overordnet set forventes etableringen og driften af Endelave Havbrug ikke at på-
virke de marine naturtyper (sandbanke, rev, vadeflade, lagune og bugt), som ud-
gør udpegningsgrundlaget for Habitatområde H52. Det vurderes endvidere, at ve-
getation og bunddyr ikke påvirkes i Natura 2000 område nr. 56 som følge af den 
planlagte havbrugsdrift. Etablering af havbruget vil ikke påvirke de hydrografiske 
forhold i Natura 2000 området, da der kun vil ske minimale ændringer i strømha-
stighed og retning helt lokalt ved netburene (DHI, pers. komm.). Der vil heller ik-
ke være nogen effekt på sedimentationsforholdene i Natura 2000 området.    
 
Næringsstofbelastning er den væsentligste kilde til påvirkning af de marine natur-
typer. Modelberegningerne viser, at udledningen af organisk stof ved havbruget i 
driftsfasen kan få en lille, helt lokal effekt omkring selve havbruget, hvor de for-
højede næringsstofkoncentrationer kan medføre en lokalt svagt forhøjet primær-
produktion (1-2 %). Denne forhøjelse vil dog ikke medføre en forøgelse i mæng-
der af planktonalger og en væsentlig forringelser af iltforholdene (0-0,5 %) ved 
fuld fiskeproduktion. Det påvirkede område forventes at have mindre udbredelse 
og er begrænset til lokalområdet udenfor Natura 2000 området. Påvirkningen fra 
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havbruget vurderes ikke at ville forringe muligheden for, at de marine naturtyper 
kan opnå eller opretholde gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 område nr. 56. 
 
Modelberegningerne viser, at belastningen med miljøfremmede stoffer, så som 
medicinrester fra foder og fækalier, kun vil have helt lokal betydning ved selve 
havbruget, og at den øgede udledning omkring burene ikke vil være en trussel 
mod Natura 2000 området.  
 
Marine arter 
De 2 marine arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H52, er 
spættet sæl og gråsæl. 
 
Spættet sæl 
Den spættede sæl er følsom over for forstyrrelse hovedsagelig på deres hvile- og 
ynglepladser. Forstyrrelser i forbindelse med etablering og drift af havbruget vil 
have en kortvarig og meget lokal effekt langs sejlruten, men vil ikke få indflydelse 
på sælernes udbredelse. Dette skyldes, at de særlige udpegede reservater – Møl-
legrunden og Svanegrunden som ligger vest for og nord for Endelave – samt fore-
trukne hvilepladser såsom ubeboede øer, rev og skær er områder, der er langt fra 
sejlruten og det nye planlagte havbrug. 
 
Erfaringer med sælers adfærd ved havbrug viser også, at spættet sæl meget hur-
tigt vænner sig til driftsaktiviteterne og de ofte ses helt tæt på netburene. 
 
Overordnet vurderes det, at kortvarige forstyrrelser i forbindelse med sejlads til 
og fra havbrugsanlægget, under etablering og i driftsfasen, ikke vil have indfly-
delse på antal eller udbredelse af spættet sæl i Natura 2000 området. Dermed 
konkluderes, at de miljømæssige påvirkninger ikke vil have nogen indflydelse på 
mulighederne for at opnå eller opretholde en gunstig bevaringsstatus for spættet 
sæl. 
 
I driftsfasen af havbruget kan sælerne potentielt blive eksponeret til miljøfrem-
mede stoffer (antibiotika) som følge af medicinrester fra foder efter medicinsk 
behandling af fisk i tilfælde af sygdom. Det konkluderes dog, at der ikke vil være 
nogen påvirkning fra de nævnte forurenende stoffer på de enkelte sæler eller 
sælbestanden i og omkring Natura 2000 område nr. 56, da der kun vil være helt 
lokalt forhøjede koncentrationer lige ved selve havbruget, og disse koncentratio-
ner ligger langt under de tilladte (VKK og KVKK). 
 
Det konkluderes ligeledes, at forekomsten af fisk af relevante arter og størrelser i 
området vil være upåvirket af havbrugsdriften, og at der fortsat vil være tilstræk-
keligt til at sikre sælernes fødegrundlag.  
 
Gråsæl 
Bevaringsstatus/prognosen for gråsæl i Natura 2000 område 56 er vurderet 
ugunstig på grund af meget lille og svingende bestand. 
 
Det vurderes, at de miljømæssige effekter ved etablering og drift af et havbrug 
syd for Endelave ikke vil påvirke gråsæler og dermed, at den overordnede effekt 
af havbruget ikke vil forringe muligheden for at forbedre den ugunstige status for 
arten i Natura 2000 området. 
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Potentielle forstyrrelser i forbindelse med sejlads til og fra havbrugsanlægget un-
der etablering og i driftsfasen er kortvarig og ikke ville påvirke gråsælernes antal 
eller udbredelse.  
 
I driftsfasen kan gråsælerne potentielt blive påvirket af medicinrester fra foder, 
men som for spættet sæl vil effekten være ubetydelig. 
 
Sammenfattende konkluderes det, at ingen af de to arter af marine pattedyr, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 56, vil blive påvirket 
negativt som følge af havbrugets etablering og drift.  
 
Fuglearter 
De væsentligste trusler mod de udpegede fuglearter for fuglebeskyttelsesområde 
F36 omfatter forstyrrelse, næringsstofbelastning, som kan medføre forringede fø-
deforhold, samt fiskeri med bundskrabende redskaber, som ligeledes kan forringe 
fødeforholdene for især dykænder.  
  
Udpegningsgrundlaget omfatter både yngle- og rastefugle. Fælles for ynglefugle-
ne er, at ingen af dem yngler i eller nær projektområdet syd for Endelave.  
 
Det vurderes, at alle fugle, som indgår i udpegningsgrundlaget, i større eller min-
dre grad anvender området ved og omkring Endelave som fourageringsområde.   
 
Det vurderes, at de fugle, som vil være mest udsat for forstyrrelser i forbindelse 
med anlægsaktiviteterne er havfuglene: edderfugl, hvinand, bjergand og fløjl-
sand. Disse arter er særligt følsomme for forstyrrelser i fældningsperioden i efter-
året, hvor de ikke kan flyve.  
 
Edderfuglen fouragerer i stort antal på de lavvandede arealer, hvor den først og 
fremmest lever af blåmuslinger, men arten ses også ofte til havs, hvor den søger 
uforstyrrede rastepladser. På havbrugslokaliteten er vanddybden så stor, at ed-
derfugl sandsynligvis ikke vil fouragere der.  
 
Hvinand og fløjlsand er især knyttet til dybere områder og findes ofte langt ude 
på havet. Bjergand formodes at fouragere på de lavvandede slikflader om natten. 
Disse områder er mere tilknyttet til Horsens Fjord og findes ikke i nærheden af 
projektområdet.   
 
I tilfælde af forstyrrelser vil fugle, som befinder sig i en afstand på mindre end ca. 
300 meter fra forstyrrelseskilden, sandsynligvis flygte til nærliggende områder. 
Påvirkningen fra anlægsarbejdet og sejladsen frem og tilbage til netburene ved 
den daglige drift vil være begrænset til kort tid langs sejlruten og i nærområdet 
omkring burene. Det vurderes, at fugle, der forstyrres langs sejlruten, kan finde 
egnede habitater uden for påvirkningsområdet. 
 
 
Både sejlads og driftsaktiviteter på havbruget vil ikke medføre forstyrrelse i Natu-
ra 2000 området da området omkring selve burene er placeret ca. 1,3 km syd for 
Natura 2000 området Det kan samlet set  konkluderes, at aktiviteterne ikke vil 
have nogen væsentlig effekt for fuglene i Natura 2000 området. 
 
Det vurderes, at vegetation og bunddyr i Natura 2000 område nr. 56 ikke påvir-
kes som følge af udledningen af organiske stoffer i form af fækalier og opløste 
næringsstoffer fra fiskene i forbindelse med havbrugsdriften. Ligeledes vil fugle-
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nes fødegrundlag ikke påvirkes negativt ved driften af havbruget. Det forventes 
derimod, at fødegrundlaget potentielt vil blive påvirket positivt i forbindelse med 
etablering af kompensationsopdræt af muslinger og tang (se nedenfor).  
Sammenfattende vurderes det, at etablering og drift af havbruget ikke vil have 
negativ indflydelse på mulighederne for at opnå eller opretholde en gunstig beva-
ringsstatus for de fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttel-
sesområde nr. 36. 
 
Bilag IV arter - marsvin 
Natura 2000 område nr. 56 er vurderet til ikke at være et nøgleområde for be-
standen af marsvin i Kattegat. Disse områder udgøres i det sydlige Kattegat ho-
vedsagelig af det nordlige Lillebælt og det nordlige Storebælt samt havet omkring 
Helgenæs (se afsnit 6.9.3). Dog er Horsens Fjord og Natura 2000 område 56 vur-
deret til at have egnede levesteder for marsvin.  
 
Overordnet konkluderes det, at de miljømæssige påvirkninger og en mindre for-
styrrelse pga. sejlads ved etablering og drift af et havbrug syd for Endelave ikke 
vil påvirke marsvin negativt.  
 
Andre Natura 2000 områder i nærheden af projektområdet 
Natura 2000 område nr. 108 (Æbelø, havet syd for og Nærå Strand) ligger syd for 
projektområdet. Dette områdes nordlige grænse er ca. 6 km syd for havbruget og 
på baggrund af denne relativt store afstand konkluderes det, at etableringen af 
havbruget ved Endelave ikke vil påvirke dette Natura 2000 område. Derfor vurde-
res Natura 2000 område nr. 108 ikke yderligere. 
 
Afværgeforanstaltninger 
For at reducere potentielle forstyrrelse af sæler og undgå, at forstyrre rastefugle-
ne, vil ruten på sejlads ved etablering af anlægget og den daglige drift af havbru-
get, gå udenom Natura 2000 området nr. 56. Sejlruten sikrer opretholdelses af en 
minimums afstand til Natura 2000 på minimum 300 meter (Figur 7.13) og der-
med en afstand fra en eventuel forstyrrelseskilde. Sejlrute vil formindske eller 
fjerne eventuelle flugterespons fra sæler og fugle i Natura 2000 området. 
 
 
Kompensationsopdræt 
Fiskeproduktionen ved Endelave Havbrug er planlagt til at være 100 % N-
kompenseret ved høst af biomasse, primært af blåmuslinger, som produceres i 
opdræt oppe i vandsøjlen ved anvendelse af det såkaldte ”Smart Farm” princip, 
samt ved høst af tang (sukkertang – Saccharina latissima), som også produceres i 
vandsøjlen ved anvendelse af ”langline” princippet. I alt skal der som minimum 
høstes biomasse svarende til den udledte kvælstofmængde fra havbruget på op til 
88 tons N per år. Der vil være et tab af fosfor på 2,0-2,9 tons fosfor. 
 
De 3 godkendte muslingekompensationsopdræt er placeret i As Vig, og tangkultu-
ren er placeret øst for Hjarnø ved Hjarnø Hage (se figur 3.7). Projektets kompen-
sationsforanstaltninger vil have følgende ”mindre” negative og positive effekter på 
miljøforholdene i og omkring anlæggene som potentielt kan påvirke de udpegede 
naturtyper og arter inden for Natura 2000 område nr. 56.  
 

- Muslingers optagelse af næringsstof i form af planktonalger og organiske 
partikler fra vandfasen vil føre til frigørelse af affaldsstoffer (ammonium) 
til omgivende vandsøjle og tab af organiske materiale til havbund med se-
dimentation af fækalier fra muslingerne. De lokalt forøgede koncentration 
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af NH4 (regenereret N), som stammer fra muslingernes omsætning af fø-
de, medfører dog ingen respons i form af forøget primærproduktion, kloro-
fyl (planktonalger) eller formindsket sigtdybde, hverken i kompensations-
områderne eller i resten af vandområdet og Natura 2000 området som 
helhed. 
 

- Modelberegningerne viser, at muslingernes græsning (dvs. når muslinger-
ne filtrerer og fjerner partikler fra vandsøjlen) fra kompensationsopdræt 
vil medføre fald i planktonalgernes biomasse (5-10 %) samt en 4-6 % 
forøget sigtdybde (stigende klarhed i vand) i den sydvestlige del af Natura 
2000 området Nr. 56. Forbedret sigtdybde i vandsøjlen vil bidrage til for-
bedrede vilkår for ålegræs og makroalger. 
 

- Ændringer i iltforholdene ved muslingeopdrættene, som er en funktion af 
baggrundsindholdet af organisk materiale i sedimentet plus det tilførte 
fækalier nedfald fra kompensationsopdrættene (muslingeanlæg) i produk-
tionssæsonen, viser ifølge modelberegninger kun meget små ændringer i 
iltkoncentrationerne (<0.5 %) umiddelbart under muslingeopdrættene. Ef-
fekten forventes at være lille og helt lokal ved muslingeanlæggene. 
 

- ”Rev-effekten” i forbindelse med muslingeopdræt og tangkultur medfører 
forøget lokal biodiversitet, som vil bidrage med ”naturindhold” i projekt-
området samt et forbedret fødegrundlag for fugle i Natura 2000 området. 
 

- Den reducerede påvirkning af havbunden som følge af en reduktion i om-
fanget af muslingefiskeri med bundslæbende redskaber vil medføre, at der 
etableres en mere naturlig tilstand i området samt etablering af naturlige 
bunddyrsamfund, som fuglene kan fouragere på.   
 

- I muslingeopdrætsområderne samt i tangkulturerne i Natura 2000 områ-
det vil der kun være forstyrrelse i forbindelse med etablering og drift som 
omfatter sporadisk monitering og høst. Resten af tiden vil områderne ligge 
hen som uforstyrrede områder uden hverken fiskeri eller anden sejlads. 
 

Tangkulturen ved Hjarnø Hage, som er en del af kompensationsforanstaltning for 
havbrugsprojektet, er vurderet i en screening i forhold til Natura 2000 område nr. 
56 Horsens Fjord og havet øst for Endelave af Kystdirektoratet. Det er konklude-
ret af Kystdirektoratet at projektet ikke kan formodes at påvirke udpegnings-
grundlaget væsentligt for natura-2000 området, hvorfor der ikke er behov for ud-
arbejdelse af en konsekvensvurdering. Det er et vilkår for tilladelsen, at der skal 
foretages målinger der kan belyse om anlægget har skyggeeffekt på bundvegeta-
tion i området, der kan underbygge denne vurdering. Såfremt disse feltmålinger 
ikke klart kan afvise, at der sker negative påvirkninger på området, vil den tids-
begrænset tilladelsen ikke kunne forlænges ud over denne første tilladelsesperio-
de.  
 
Da høstning af tang kun bidrager med en forholdsvis lille fjernelse af N og P fra 
miljøet, vil det ikke have den store konsekvens for fiskeproduktion, hvis tangkul-
turtilladelsen ikke forlænges. Hvis tangproduktionen ikke kan fortsætte efter sep-
tember 2016, har muslingeproduktionen en kapacitet til fuldt ud at kompensere 
for fiskeproduktionens udledning af kvælstof.  
 
Sammenfattende konkluderes det at kompensationsopdrættene ikke vil have no-
gen skadelig effekt på Natura 2000 område nr. 56. 
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3 Baggrund 

I Danmark er der et politisk ønske om at øge den marine fiskeproduktion i akva-
kultur. Denne målsætning er præciseret i daværende regerings Handleplan for fi-
skeri og akvakultur i (2008), Regeringens Akvakulturudvalg i 2009, og er også en 
politisk målsætning i den nationale strategi for akvakultur, der er under udarbej-
delse af Fødevareministeriet i 2013-2014.   
 
I akvakulturudvalgets anbefalinger (2009), var der enighed om, at havbrug kan 
udvide i det omfang, havbrugerne er i stand til at fjerne det tabte N. ”Udvalget 
finder, at en fortsat produktionsudvikling af dansk havbrug kan ske bl.a. ved en 
udvikling af fangkulturer som muslinger og tang, der kan sikre, at fiskeproduktio-
nen efterhånden bliver kvælstofneutral, og som samtidig kan give grundlag for 
nye produkter, der kan anvendes kommercielt i fødevare‐ eller foderindustrien.” 
 
Virksomheden Hjarnø Havbrug A/S har valgt at forfølge målene i den strategiske 
handlingsplan og ønsker at etablere et nyt havbrug til ørredproduktion (2105 
tons/år) ved Endelave, uden forøgelse i miljøbelastningen med kvælstof. Dette 
skal ske ved sideløbende etablering af muslingeopdræt og tangkultur, som skal 
fungere som kompensationsopdræt/fangkultur, som skal samle de nødvendige 
mængder af kvælstof op i form af biomasse. For tab af fosfor vil der ske en delvis 
fjernelse.  
 
Hjarnø Havbrug A/S er en af de første virksomheder herhjemme, der i flere år har 
arbejdet med opdræt af muslinger og tang, og som dermed har indhøstet erfarin-
ger med etablering af de nødvendige kompenserende anlæg af fangkulturer med 
blåmuslinger og tang.  
 
Erfaringen er dels opbygget i forbindelse med pilotprojekter med muslingeopdræt 
og tangkultur udført af Hjarnø Havbrug A/S på eget initiativ, dels i forbindelse 
med GUDP-projektet KOMBI (2012-2015). KOMBI-projektet har deltagelse af fø-
rende rådgivere og forskningsinstitutioner samt virksomheder, som henholdsvis 
producerer såliner til tangproduktion og producere fiskemel baseret på marine rå-
varer. 
 
Projektet omfatter således primært etablering af et havbrug syd for Endelave, 
men vil blive koblet op til produktion af biomasse i vandområdet ”Endelave og 
kystvandet fra Norsminde Fjord” som, sammen med vandområderne ”Horsens 
Yderfjord” og ”Horsens Inderfjord” tilhører hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. 
 
Miljøstyrelsen har for projektet rejst krav om konsekvensvurdering af projektets 
påvirkning af Natura 2000 området 56. Nærværende konsekvensvurdering er ud-
arbejdet på baggrund af  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Her præciseres det, at der skal foretages en vurdering 
af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
påvirke NATURA 2000 områder væsentligt.  
 
Det fremgår videre af bekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen (Mil-
jøministeriet 2008), at en aktivitet ikke kan gennemføres, hvis vurderingen viser, 
at aktiviteten vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, at 
aktiviteten vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for 
arterne, eller at aktiviteten kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konse-
kvenser for de arter, området er udpeget for. 
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Målsætninger, tilstand og trusselvurderinger er fastlagt i planerne og basisanaly-
serne for de pågældende NATURA 2000 områder (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 
2011; Århus Amt, 2007). Disse målsætninger er afgørende for vurderingerne af, 
hvordan det sikres, at der kan opretholdes eller genoprettes en gunstig beva-
ringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for.  
 
I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal medlemslandene endvidere indføre 
en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter (såkaldte bilag IV-arter), 
uanset om disse forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Det 
kan nævnes, at en række dyrearter, som er almindeligt forekommende i Dan-
mark, er omfattet af bilag IV, herunder f. eks. marsvin. Direktivbestemmelsen in-
debærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af bilag IV-arter, må der ikke 
gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende 
arters yngle- og rasteområder.  
 
En vurdering af disse forhold indgår ligeledes som en del af konsekvensvurderin-
gen for området. Datagrundlag og vurderinger i denne NATURA 2000 konse-
kvensvurdering indarbejdes efter vejledningens retningslinjer i den efterfølgende 
VVM-redegørelse.  
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4 Projektbeskrivelse.  

4.1 Baggrund 

Hjarnø Havbrug A/S har i en lang årrække drevet Hjarnø, Alrøsund og Hundshage 
havbrug. Selskabet blev dannet i 1952 af Alfred Pedersen. Selskabet blev videre-
ført Lars Pedersen, søn af Alfred Pedersen og drives nu af 3. generation i familien, 
Anders Pedersen.  
 
Hjarnø Havbrug A/S producerer regnbueørred, som anvendes dels til rognproduk-
tion til et japansk niche-marked og til kød, som anvendes ferskt eller røget, og 
som også overvejende eksporteres.  
 
Selskabet har gennem årene udviklet sig fra at være en traditionel familievirk-
somhed med lokal afsætning til en moderne, internationalt orienteret virksomhed 
med en eksportandel på over 80 %. Selskabet omsætter for ca. 50 mio. DKK/år 
og har omkring 15 ansatte. Derudover ejer selskabet 4 ferskvandsdambrug til 
produktion af sættefisk. Ferskvandsdambrugene beskæftiger 11 fuldtidsansatte 
medarbejdere. Selskabet ønsker forsat at udbygge sin virksomhed, således at 
konkurrenceevnen til stadighed fastholdes/forbedres.  
 
På globalt plan er der en stigende efterspørgsel efter fødevarer, og FAO anslår, at 
73 % af væksten i produktionen i fremtiden forventes at komme fra akvakultur, 
hvilket er årsagen til, at også den danske akvakulturproduktion ønsker at forøge 
produktionen markant. 
 
Væksten i akvakulturproduktionen finder i disse år primært sted i Asien, mens 
udviklingen går meget langsomt eller er stagneret i Europa. Det betyder, at det 
europæiske marked i højere og højere grad er afhængig af at importerer akvakul-
turprodukter, som er produceret under forhold som, i mange tilfælde, ikke lever 
op til en europæisk forståelse for bæredygtighed. Dette er hovedårsagen til, at EU 
i 2002 etablerede den første Europæiske strategi for akvakultur med fokus på 
bæredygtighed, kvalitet og miljø.  
 
Den europæiske strategi afspejles også i den nationale danske strategi, hvor der 
koblet til et ønske om vækst især er fokus på at sikre miljøforholdene i forbindel-
se med havbrugsproduktionen. Havbrugsproduktion i samspil med muslinge- og 
tangproduktion (IMTA = Integrated MultiTrophic Aquaculture) ligger centralt i for-
hold til både national og europæisk strategi for vækst     
 
Den hårde internationale konkurrence på laks- og ørredmarkedet samt produktion 
af skaldyr, især fra Norge og Chile, har i stadig højere grad gjort mindre havbrug 
urentable. Hvis havbruget skal overleve de skærpede markedsvilkår - og samtidig 
efterleve de særligt strenge danske miljøkrav - er det nødvendigt at etablere sto-
re og effektive produktionsenheder.  
 
Dette blev erkendt allerede i Havbrugsudvalgets rapport fra 2003, og er en del af 
grundlaget for strategien i regeringens ambitiøse handlingsplan: ”En ny fremtid 
for dansk fiskeri og akvakultur” fra 2008, hvor der arbejdes med et ønske om en 
5-dobling af den marine fiskeproduktion til i alt 40.000 tons/år inden 2015, uden 
proportional miljøbelastning. Bag handlingsplanen står et bredt flertal i Folketin-
get, som ønsker en væsentlig forøgelse af det danske fiskeopdræt, som bakkes 
op i Akvakulturudvalgets anbefalinger, hvor der var enighed om, at dansk hav-
brugsproduktion skal forsætte og kan udvide i det omfang, den er i stand til at 
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fjerne det tabte N. ”Udvalget finder, at en fortsat produktionsudvikling af dansk 
havbrug kan ske bl.a. ved en udvikling af fangkulturer som muslinger og tang, 
der kan sikre, at fiskeproduktionen efterhånden bliver kvælstofneutral, og som 
samtidig kan give grundlag for nye produkter, der kan anvendes kommercielt i 
fødevare‐ eller foderindustrien.” 
 
Hjarnø Havbrug A/S forfølger målene i den politiske handlingsplan og er en af de 
første virksomhed herhjemme, der arbejder med og dermed har indhøstet erfa-
ringer med etablering af kompenserende anlæg af fangkulturer med blåmuslinger 
og tang. Erfaringen er dels opbygget i forbindelse med pilotprojekter med muslin-
geopdræt og tangkultur udført af Hjarnø Havbrug A/S på eget initiativ, dels i for-
bindelse med GUDP-projektet KOMBI, som har opstart i begyndelsen af 2012, og 
som afsluttes i 2015. KOMBI-projektet har deltagelse af førende rådgivere og 
forskningsinstitutioner samt virksomheder, som henholdsvis producerer såliner til 
tangproduktion og fiskemel.      
 

4.2 Placering 

Projektet omfatter etablering af et nyt havbrug til ørredproduktion syd for øen 
Endelave i Kattegat, nord for Fyn, Figur 4.1 og Tabel 4.1. Anlæggets dimensioner 
er 0,7 * 1,3 km og omfatter således et område på 98 Ha.  Anlæggets placering 
ligger i et område, der i Miljøministeriets regelsæt om havbrug er udpeget som 
velegnet for havbrugsdrift (Miljøministeriet, 2006). Kendetegnende for disse om-
råder er, at de ud over de produktionstekniske kriterier opfylder de planmæssige 
krav og regler for myndighedsbehandling, herunder at tekniske anlæg ikke place-
res inden for Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endela-
ve.  
 
Der er taget hensyn til, at havbruget skal ligge i samme vandområde som kom-
pensationsopdrættet, og som i dette tilfælde er vandområdet ”Endelave og kyst-
vandet fra Norsminde Fjord” som hører til hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord, 
Figur 4.2. På grund af de lokale/regionale strømforhold ved Endelave vil de næ-
ringsstoffer som frigives ved produktion af fisk ved Endelave transporteres væk 
fra de belastede kystvande og ind i Storebælt-udstrømningen. Placeringen af 
havbruget sikrer således, at belastningen fra havbruget ikke vil få nogen negativ 
påvirkning af kystvande og fjorde i området. Kompensationsopdrættene, som om-
fatter 3 godkendt muslingeopdræt og 1 tangkultur er placeret kystnært i As Vig i 
det samme vandområde som havbruget (Vandområde ”Endelave og kystvandet 
fra Norsminde Fjord”). Placeringen af kompensationsopdrættene i den kystnære 
del af vandområdet medfører dels bedre produktionsforhold for blåmuslinger, dels 
at fjernelse af næringsstoffer fra vandområderne ved høst af biomasse får den 
maksimal positive effekt på miljøkvaliteten i form af mere klart vand. Derudover 
er der taget hensyn til vanddybde, strømforhold, saltholdighed, vandtemperatu-
rer, transporttid m.m. 
 

4.2.1 Dybdeforhold 

Havbunden syd for Endelave er kendetegnet ved kystnært at være svagt faldende 
væk fra øen. Fra 10 meter til 20 meter koten falder havbunden hurtigt til ca. 26 
meter. Havbruget er placeret i det dybeste område stik syd for Endelave, Figur 
4.1. Hjørnekoordinaterne er angivet i Tabel 4.1. 
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Figur 4.1. Placering af havbrug ved Endelave. Dybdeforhold er vist med 4 m opløsning.  

 
Tabel 4.1. Afgrænsning af havbruget med hjørnekoordinater i WGS84 (gg min.dec). 

Hjørne Længdegrad Breddegrad 
NV 10° 15,790 55° 42,724 
NØ 10° 17,035 55° 42,724 
SV 10° 15,790 55° 42,320 
SØ 10° 17,035 55° 42,320 
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Figur 4.2. Havbrugets placering i forhold til nærmeste internationale beskyttelsesområde Natura 
2000 område nr. 56, som inkludere habitatområde 52 og fuglebeskyttelsesområde F36 og græn-
serne for hovedvandopland Horsens Fjord 1.9. 

 
4.2.2 Sedimentforhold 

Havbruget er beliggende i et overgangsområde, hvor havbunden dels består af 
finkornet materiale som silt og sand og delvis af blotlagt moræne med sandsynlig 
forekomst af grus og sten, Figur 4.3. Der er en særlig bemærkning i Basisanalyse 
for Horsens Fjord Natura 2000 Nr. 56 om at arealet ”Rev” skønnes at være få 
procent af habitatområdets areal og ikke over halvdelen af arealet, som opgivet af 
Skov- og Naturstyrelsen (Miljøcenter Århus. 2007). 
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Figur 4.3. Beliggenheden af havbruget ved Endelave i forhold til havbundstyper (GEUS, 2006). 

 

4.2.3 Afstand til kyster 

Afstanden fra havbrugets nordøstligste hjørne til den sydlige grænse af Natura 
2000 område 56 er 1,3 km og ca. 2,9 km til Endelaves nærmeste sydvestlige 
kyststrækning. Afstand til de nærmeste kyststrækninger er nærmere specificeret i 
Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Afstand fra havbruget til den sydlige grænse af Natura 2000 område nr. 56 og nærme-
ste kyststrækninger. 

Afstand til nærmeste 
kyststrækninger   

Landområde Km 
Den sydlige grænse af  
Natura 2000 område 56 1,3 

Endelave  3,2 

As Hoved 13,2 

Æbelø og Nordfyn 9,1 
 
Den sydøstlige kyststrækningen på Endelave er, i modsætning til den nordlige 
kyststrækning, uden særlige geologiske interesser og kan karakteriseres som en 
typisk erosionskyst (Miljøcenter Århus, 2007).  
 

4.3 Beskrivelse af havbrugets anlæg 

Etablering af havbruget ved Endelave vil ikke medføre bygningsmæssige udvidel-
ser eller ændringer af faciliteter på land.  
 
I forbindelse med etableringen af det nye havbrug og den forøgede produktion af 
fisk er det nødvendigt sideløbende at etablere og drive produktion af fangkultur i 
form af kompensationsopdræt af muslinger og tang, som ved høst af biomasse 
kan aflaste vandområdet ved Horsens Fjord og Endelave med mængder af kvæl-
stof og fosfor, som svarer til den udledning der sker ved produktionen af fisk i 
havbruget. Den tekniske beskrivelse af anlæg og drift af kompensationsopdræt af 
muslinger og tang er beskrevet i afsnit 8 vedrørende afbødende foranstaltninger.  
 
Fiskeproduktionen vil foregå i 20 cirkulære flyderinge med en diameter på ca. 24 
m og en dybde af nettene på ca. 16 m, Figur 4.4. 
 
Der vil blive anvendt net af typen Dyneema. Dyneema net, der er produceret af 
verdens stærkeste fibre, er specielt velegnede til offshore akvakulturanlæg og kan 
modstå såvel bid fra fisk i selve anlægget samt bid fra eventuelt udefra kommen-
de rovfisk/pattedyr. Endvidere kræver nettene et minimum af vedligeholdelse og 
antifouling imprægnering (Dyneema, 2012), (Wageningen, 2012), idet Dyneema 
net har langt tyndere tråde end et traditionelt net af nylon (polyamid). 
 
Et Dyneema net vejer kun ca. en tredjedel af et traditionelt nylon net, hvilket og-
så, udover ovennævnte mindre belastning af miljøet, medfører fordele i forhold til 
produktion og arbejdsforhold. Da overfladen på nettene er mindre, medfører det 
en mindre vandmodstand og dermed en bedre vandudskiftning i nettene, hvilket 
giver bedre iltforhold m.m. i selve produktionsanlæggene.   
 
I produktionstiden fra april/maj til november/december vil havbruget beslaglægge 
et areal på havterritoriet på 98 Ha. De øverste dele af opdrætsburene vil hæve sig 
0,7 m over havoverfladen, Figur 4.4 og 4.5. Afmærkningen af havbrugets produk-
tionsareal vil følge krav fra Søfartsstyrelsen med udlægning af krydstopmarkerin-
ger i områdets hjørner og  ved hjælp af blåsere (runde flydende afmærkningsbø-
jer) 
 
Netburene bliver placeret i par, to og to spredt i projektområdet. Den geografiske 
orientering af hvert sæt af bure kan variere, alt efter hvad der viser sig at være 
praktisk, fordelagtigt og muligt i forhold til strøm.  
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Figur 4.4. Teknisk tegning af den type netbure, som forventes anvendt i det nye havbrug ved En-
delave. 
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Figur 4.5. Foto eksempel af et havbrug til at hjælpe visualisere hvordan den ser ud på havet. 

I forbindelse med etableringen af havbruget vil det ikke være nødvendigt at etab-
lere nye støttefaciliteter i form af slagteri, opsamlings- og opbevaringspladser til 
foder og driftsudstyr, herunder havnefaciliteter. Ovennævnte støttefaciliteter er 
allerede etableret i Snaptun af virksomheden. Ved slagtning vil restbiomassen i 
form af fiskehoveder og indvolde blive opsamlet til brug som minkfoder og ensila-
ge. Det producerede spildevand vil, efter aftale blive udledt til det lokale rens-
ningsanlæg hvor det behandles og vil dermed ikke få betydning på Natura 2000 
området.    
 
Havbrugsproduktionens udledning af næringsstoffer til vandmiljøet i vandområdet 
Endelave og kystvandet fra Norsminde Fjord, som hører til det yderste vandom-
råde af hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord, vil blive kompenseret ved en tilsva-
rende fjernelse af kvælstof ved produktion og høst af blåmuslinger og tang på 
planlagte opdrætsanlæg inden for den samme vandområde. For fosfor vil der ske 
en delvis kompensation. Der planlægges som tidligere nævnt i alt med 3 muslin-
geopdræt og 1 tangkultur.  Der er indhentet tilladelse til 3 muslingeopdræt (alle i 
As Vig) og 1 tangkulturen øst for Hjarnø, figur 4.6.  Tangkulturen ved Hjarnø Ha-
ge ligger inde i Natura 2000 område nr. 56.   
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Figur 4.6. Projektområdet ved Endelave med angivelse af placering af de 3 godkendte muslinge-
kompensationsopdræt i As Vig (blå rektangler med røde cirkler omkring) og tangkulturen (mør-
kegrøn firkant med rød cirkel omkring) øst for Hjarnø ved Hjarnø Hage i forbindelse med etable-
ring af det nye havbrug syd for Endelave (lysegrønt rektangel). 

 
4.4 Driftsforhold 

Havbrugsanlægget vil årligt være i drift døgnet rundt i sæsonen fra april/maj til 
november/december, hvor alle fisk er taget op, og produktionsanlæggene inkl. 
afmærkningsbøjer hjemtages til vedligeholdelse og opmagasinering på land.  
 
I produktionsperioden bliver der fodret dagligt, såfremt vejret tillader det. 
 
Ved fuldskala drift bliver der i april udsat 530 tons sættefisk, hver med en vægt 
på ca. 600 g. Sættefiskene er som hovedregel produceret i firmaets egne landba-
serede dambrug, men kan også tilkøbes fra andre ferskvandsdambrug.  
 
Ved fuldskala drift forventes en maksimal produktion på 2105 tons slagtefærdige 
fisk per år. 
 

4.4.1 Energi- og kemikalieforbrug 

Der vil i henhold til BAT princippet (Best Available Technology) blive anvendt det 
bedst mulige foder i forhold til minimering af tab af næringsstoffer.  
 
Fodringen vil som udgangspunkt ske ved manuel fodring som foretages af mand-
skab ude på havbruget. For at sikre en optimal anvendelse af foder varetages 
fodringen af ansatte med stor erfaring med fodring. Der vil løbende blive optime-
ret på foderforbruget ved manuelt (foderpersonalet er på havbruget store del af 
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dagen i forbindelse med fodring) at overvåge fiskenes vækst, adfærd og helbreds-
tilstand for at sikre bedst tilvækst og trivsel, minimering af spild og effektiv an-
vendelse af bæredygtige ressourcer.  
 
Der forventes anvendt foder af typen EFICO enviro 939, som produceres af firma-
et BioMar, (se bilag 4). BioMar har etableret et forsøgshavbrug ved Musholm. Er-
faringer herfra vil løbende blive implementeret i driften af havbruget ved Endela-
ve.  
 
Foderplaner og protokoller vil blive benyttet i overvågningen af tilvækst og æde-
lyst mm. I perioder, hvor fiskene stresses af f.eks. giftige alger, brandmænd, 
sygdom, høje temperaturer eller stærk strøm, vil fodermængden blive reduceret 
og tilpasset forholdene.  
 
Fuldskalaproduktionen i havbruget vil være på 2105/år tons ved et foderforbrug 
på 2.315,5 tons/år, Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3. Forudsætninger for produktion og forventet foderforbrug ved fuldskalaproduktion på 
Endelave Havbrug. 

Foderkvotient FQ Produktion (t/år) Anvendt foder (t/år) 
1,10 2105 2315,5 

 
Anvendelse af medicin og hjælpestoffer 
Ved valg af lokalitet til Endelave Havbrug er der lagt vægt på, at der er gode 
strømforhold og relativt lave temperaturer i overfladevandet, hvilket medfører, at 
vi forventer, at antibiotika forbruget på anlægget vil ligge lavere end gennemsnit-
tet for den danske havbrugsproduktion. Målet er helt at undgå medicinering ved 
at anvende dækkende vaccination og optimering af driftsrutinerne, herunder fod-
ringsstrategier. 
 
I tilfælde af akut bakteriel infektion af fiskene vil der efter dyrlægens ordination 
bliver iværksat en behandling med oxolinsyre. Envidere er der også mulighed for, 
at fiskene skal behandles med medicinfoder som indeholder det aktiv stof tribis-
sen, som består af sulfadiazin og trimethoprim. 
 
Den anbefalede dosering af medicin til syge fiske er givet nedenunder, Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4. Anbefalede doseringer af medicin. 

Medicin Dosering (mg/kg fisk/dag) 
Oxolinsyre 
Sulfadiazin 
Trimethoprim 

16,5 
22 
4,4 

 
Ved udsætning vil fiskene således være vaccineret mod de mest almindelige syg-
domme. For at nedbringe forbruget af medicin tilsættes foderet hver 3. uge et til-
skud vitaminer og glukaner. Tilskudsfoderet ”Biofocus”, som produceres af Bio-
Mar, vil blive anvendt, da Hjarnø Havbrug A/S har gode erfaringer med dette foer 
fra opdrætsaktiviteterne ved Hundshage, hvor der kun sjældent registreres syg-
dom. Hjarnø Havbrug har således gennem de seneste 2 år (2011 og 2012), med 
meget gode resultater, benyttet foderproduktet og har i disse år stort set ikke 
brugt medicin.  
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Der vil ikke blive anvendt kobberholdige antibegroningsmidler i forbindelse med 
brug af Dyneema netburene.  
 
Anvendelsen af udstyr, renseteknologier mv.  
Havbrugsanlægget vil blive serviceret af virksomhedens nye båd, ”THOR” der i 
øvrigt skal benyttes til servicering af virksomhedens øvrige anlæg med udgangs-
punkt i havnen i Snaptun.  
 
Der vil i driftsperioden være sejlads til og fra anlægget én gang om dagen. Den 
korteste rute (ca. 17 km) vil skære igennem det sydvestlige hjørne af Natura 
2000 område nr. 56, men dette kan, om nødvendigt dog undgås, ved at sejle 
langs med afgrænsningen af Natura 2000 området uden at komme ind i området. 
Dette vil medføre en sejlrute på ca. 21 km.  
 
Ved udsætning af fisk i havbruget i april/maj vil der forøges sejlaktivitet nogle 
dage med op til 5 besøg på havbruget dagligt.  
 
Ved høst i oktober/december vil der være 3 daglige sejladser.  
 
I forbindelse med udskiftning af netburene skal der fortages i alt ca. 5 sejladser. 
 
Derudover vil der være en intensiveret bilkørsel mellem virksomheden (Snaptun-
vej 57B) og Snaptun Havn i slagteperioden november-december. 
 
Rensning af driftsudstyr, herunder net, vil finde sted på virksomhedens landanlæg 
i Snaptun. 
 

4.4.2 Forureningskilder under anlæg og drift 

Produktionen af fisk vil medføre en afgivelse af affaldsstoffer, som udskilles fra fi-
skene i form af næringsstoffer og organisk stof. De maksimale planlagte produkti-
on i havbruget er på 2105 tons per år og vil medføre et produktionsbidrag af næ-
ringsstoffer og iltforbrugende organisk stof, se Tabel 4.5. og 4.6, som kan mod-
svares af kravværdierne til kompensationsopdrættene af biomasse i form af mus-
linger og f.eks. tang, for at nettoudledningen af N og P samt BI5 i forbindelse med 
den kombinerede produktion af fisk og muslinger skal være 0 ved høst. 
 
Tabel 4.5. Forventet maksimalt produktionsbidrag for kvælstof (N) fosfor (P) i forbindelse med 
produktion af regnbueørred for havbruget syd for Endelave samt kravværdierne for kompensati-
onsproduktionen, som er beregnet på baggrund af DTU-Aquas produktionsbidragsmodel med de 
aktuelle produktionsbetingelser (Foderspild 1 %, FQ 1,1 og foder med 0,8 % P). Arealbehovet til 
produktion af muslinger er 56,4 ha som svarer til 3 muslingeanlæg af 18.8 ha hver. 

 Tons 
Opfisket mængde 2582 tons fisk 
Tab (døde) (2% tab) 53 tons fisk 
Brutto produktion (Opfisket + tab) 2635 tons fisk  
Udsætning 530 tons fisk 
Netto produktion  2.105 tons fisk 
Foder 2.315 tons foder 
Tab til havet tons N 
Produktionsbidrag 

88 tons N 

Tab til havet tons P 
Produktionsbidrag  

9,6 tons P 
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Tabel 4.6.Kravværdierne for kompensationsproduktionen, som er beregnet på baggrund af DTU-
Aqua's model for produktionsbidrag med de aktuelle produktionsbetingelser (Foderspild 1 %, FQ 
1,1 og foder med 0,8 % P).  
 

Produktionsbidrag N P 

Produktionsbidrag beregnet ud 
fra DTU Aquas model   

42 kg N pr. tons fisk produceret 4,6 kg P pr. tons fisk produceret 

 
I forbindelse med medicinering vil noget af den anvendte medicin blive udskilt el-
ler tabt til det omgivende vandmiljø. 
 
Der er i vandrammedirektivet fastsat vandkvalitetskriterier for de højeste accep-
table koncentrationer i vandmiljøet for oxolinsyre, sulfadiazin og trimethoprim, 
både som generelle årlige gennemsnitsværdier (VKK) og som kortvarige maksi-
male koncentrationer (KVKK), Tabel 4.7 (Miljøstyrelsen, 2004).  
 
Ved fastsættelse af kvalitetskrav skal det sikres at der bl.a. må ikke ske ophob-
ninger i sedimentet (Miljøministeriet, 2010). 
 
Tabel 4.7. Udskillelsesmængde og vandkvalitetskriterier (VKK og KVKK) for oxolinsyre, sulfadi-
azin og trimethoprim i det marine miljø hvor udledningen finder sted (Naturstyrelsen 2010). Ge-
nerelle VKK gælder for de gennemsnitlige koncentrationer i behandlingsperioden (medicin) og 
kortids-VKK gælder for de maksimale koncentrationer under behandlingsperioden. 

Stof Generelt kvalitetskrav, VKK Ma-
rint (µg/l) 

Kortids kvalitetskrav, KVKK  
Marint (µg/l) 

Oxolinsyre 15 18 
Sulfadiazin 4,6 14 
Trimethoprim 10 160 
 
 
Der vil ikke bruges antibegroningsmidler på Dyneema net i det ny havbrugsan-
læg. Dansk havbrug anvendes to forskellige nettyper; traditionelt et af flettede 
polyamid og en nyere type af monofil ´garn´ kaldet Dyneema. I forhold til anti-
begroningsmidler vil forbruget af antibegroningsmidler være ca. 10 højere for de 
traditionelle polyamid net i forhold til Dyneema-net. Undersøgelser ved 2 havbrug 
der anvender polyamid- og Dyneema net har også vist at f.eks. kobbertabet til 
omgivelserne i løbet af en produktionsperioden på 6 måneder var ca. 20% for 
Dyneema net i forhold til 50% for de traditionelt anvendte polyamid net (DHI 
2008).  
 
Rensning af nettene vil foregå på virksomhedens arealer på land, hvor også gam-
le net opsamles og efterfølgende afskaffes i henhold til gældende regler. 
 
Da netburene ikke imprægneres vil der ikke sker afgivelser af kobber til miljøet. 
 

4.5 Kontrol og sikkerhed 

Produktionsområdet, vil blive afmærket efter gældende regler og indrapporteret 
til Søfartsstyrelsen og vil blive angivet på søkort. Produktionsområdet vil ikke væ-
re tilgængeligt for gennemsejling. I den forbindelse kan der opstå mindre gener 
for skibstrafik, den rekreative sejlads og havjagt i området. 
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Der vil ikke være tilstedeværelse af hårde strukturer, der ved evt. påsejling med 
lystfartøjer eller mindre både kan forårsage alvorligt havari med deraf følgende 
personskade.  
 
Den forøgede trafik i området som følge af serviceringen af havbruget, forventes 
ikke at medføre øget risiko for kollision med andre fartøjer.   
 
Risikoen for tab af større mængder foder og medicinberiget foder anses på grund 
af driftspersonalets rutine som yderst ringe. Tab af fisk fra havbruget, som følge 
af brud på netbure, anses ikke at udgøre nogen risiko for det omgivende miljø el-
ler for områdets bestand af vildfisk. 
 
Opblomstring af skadelige alger registreres i projektområdet med størst hyppig-
hed i forårsperioden, før der sættes fisk ud i havbruget. I resten af produktions-
perioden registreres skadelige alger sjældent. I forbindelse med en opblomstring 
af skadelige alger kan fiskene blive stressede, hvilket kan medføre manglende 
ædelyst, sygdom og i værste fald fiskedød. For at minimere risikoen for påvirk-
ningen fra opblomstring af skadelige alger, følges algeforekomsternes koncentra-
tion og sammensætning sammen med temperatur, klorofylindhold og strømfor-
hold meget nøje både før udsætning og i produktionsperioden i forbindelse med 
opblomstringer. Ved forekomst af skadelige alger inden for et nærmere defineret 
koncentrationsinterval vil eventuelle afværgeprocedurer, såsom nedsættelse af 
mængden af foder og stop af fodring etc. blive iværksat. Eventuelt døde fisk vil 
blive opsamlet dagligt og destrueret på land. 
 

4.6 Tidsplan 

Projektet ønskes igangsat i starten af 2014. Der arbejdes derfor for, at miljøgod-
kendelse og VVM vil foreligge i februar 2014, så opbygningen af fuldskala anlæg-
get kan iværksættes.  
 
Opbygning af storskala N-kompensation ved muslinge- og tangproduktion er øko-
nomisk afhængig af en tilsvarende kapacitetsopbygning i havbruget pga. de rela-
tivt store omkostninger til Smartfarm systemet, til muslingebåd og tangliner. 
 
Det foreslås, som udgangspunkt, at der startes ud med en produktion i 2014 på 
1523,8 tons fisk, svarende til en kvælstoframme på 64 tons, og at kvælstofram-
men forøges til 88 tons N per år i 2016, se Tabel 4.8. Fosforrammen er tilsvaren-
de 7,0-9,6 tons. Udvikling af muslingeproduktion og arealbehov som svarer til 
kvælstoframme er også givet i Tabel 4.6 samt produktion af sukkertang som sup-
plement. Et standard muslingeanlæg er 750 x 250m som svarer til 18,8 hektar 
(ha). Det opbyggede kompensationsopdræt har en kapacitet til overkompensation 
for kvælstof på 5,8-14 %, hvorimod 17-30 % af udledte fosfor ikke kan samles op 
ved kompensationsproduktion.  
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Tabel 4.8. Forslag til opbygning af fuld produktion fra 2014 til 2016.  Kompensationsopdrættet er 
konservativt estimeret. Således regnes der i 2014 kun med en produktion på 20 tons per Smart-
Farm rør, hvorimod værdien i 2015 og 2016 er 25 tons. Muslingernes indhold af kvælstof er lige-
ledes i 2014 fastsat til 1,1 % og i 2015-2016 til 1,3 %. Indholdet af fosfor er sat til 0,08 % Både 
produktion samt kvælstof vil blive optimeret når der opnås storskala drift-erfaringer 

 
År 2014 2015 2016 
Fiskeproduktion  
Tons fisk/år 

 
1523,8 

 
1904,8 

 
2105,0 

Kvælstof ramme  
Tons N/år 

 
64 

 
80 

 
88 

Fosfor ramme 
Ton P/år 

 
7,0 

 
8,7 

 
9,6 

Muslingeproduktion  
Tons muslinger / år 

 
6000 

 
7500 

 
7500 

Kompensation N og P (Tons/år) N:66 
P:4,8 

N:82,5 
P:6,0 

N:97,5 
P:6,4 

Muslingeproduktion ca. arealbehov ( ha) 56,4 56,4 56,4 
Tangproduktion som supplement 
Tangproduktion 
Tons tang / år 

 
700 

Tangproduktion  
ca. arealbehov  (ha) 

 
100 

 
100 

 
100 

Kompensation N og P 
Tons/år 

N:1,7 
P:0,2 

N:1,7 
P:0,2 

N: 2,8 
P: 0,28 

Samlet kompensation  Tons N/år                                    
                                    Tons P/år 

67,7 
5,0 

84,2 
6,2 

100,3 
6,7 

Kapacitet til overkompensation N 
                                                  P 

+5,8 % 
-17 % 

+5,3 % 
-29 % 

+14 % 
-30 % 
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5 Alternativer 

 
5.1 Havbrugsanlæggets placeringer 

Den søgte placering til havbruget er identificeret pga. placering i et område, som 
er udpeget som egnet til havbrugsproduktion i ”åbent vand” med strømforhold, 
som vil transportere N og P fra fiskeproduktionen mod nord og nord-øst, ind i den 
nordgående Storebæltstrøm. Dette medfører, at belastningen kun i ringe omfang 
vil berøre vandkvaliteten i det nordlige Lillebælt. Samtidig er kompensationspro-
duktionen planlagt til at ligge i kystvandene uden for Horsens Fjord. Det samlede 
projekt med havbrugsproduktion i  mere åbne farvande og kompenserende pro-
duktion af biomasse i kystvandene vil således medføre en neutral belastning af 
havområdet med kvælstof. 
 
Alternative placeringer af selve havbruget kan omfatte små flytninger henholdsvis 
øst og syd for projektlokaliteten.   
 
Placeringen af muslingeopdræt ved As Vig afspejler kravet om at kompensations-
opdræt skal være i det samme vandområde som havbrugsanlægget. Formålet 
med placering af muslingeopdræt og tangkulturen ved Hjarnø Hage skal tilgodese 
de bedste placeringer til deres produktion samt forbedringer af miljøforholdene i 
den kystnære del af Horsens fjord, samtidig med at kvælstof fjernelse anerkendes 
som kompensation for belastning ved havbrugsdriften ved Endelave. Såfremt det 
er nødvendigt at udnytte alternative placeringer til muslingeopdræt for at dække 
behovet for kompensation i forhold til fiskeproduktionen, vil der blive ansøgt om 
tilladelse til etablering af opdræt og efterfølgende etablering af godkendte opdræt 
på nye lokaliteter i vandområdet Endelave og kystvandet fra Norsminde Fjord 
som hører til hovedvandopland 1,9 Horsens Fjord.   
 
 

5.2 Alternative produktionsniveauer 

I det omfang der ikke kan gives tilladelse til den fulde ansøgte produktion, kan 
det overvejes at søge alternative projekter med reducerede maksimale produkti-
onsniveauer. I denne forbindelse vil øget placeringen langt fra landfaciliteterne i 
Snaptun, medfører omkostninger i form af mandtimer og skibstid til transport til 
og fra havbruget. 
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6 Metode 

De eksisterende miljøforhold i projektområdet beskrives indledningsvis, og den 
eksisterende viden om de enkelte miljøvariables status samt om, hvordan de for-
skellige variable påvirker hinanden, vil blive anvendt ved de efterfølgende vurde-
ringer af miljøeffekterne ved etablering og drift af havbrugsproduktionen. 
       
Udover den eksisterende viden om projektområdet vil konsekvensvurderingerne 
også blive baseret på resultaterne af dynamisk økologisk modellering af ændrin-
gerne i miljøforholdene i forbindelse med fuldskala produktion på havbruget ved 
Endelave samt den nødvendige kompenserende produktion af muslinger i Horsens 
Fjord området.    
 
Konsekvensvurderingerne for arter og naturtyper omfattet af habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet bliver gennemført på grundlag af den foreliggende be-
skrivelse af projektets udformning og mulige miljøeffekter, herunder de mulige al-
ternative forslag til placering og produktionskapacitet for havbruget.  
 
De mulige alternativer til havbrugets placering vil blive behandlet med den øn-
skede placering under ét, da disse ligger forholdsvis tæt, og det vurderes, at 
eventuelle påvirkninger af naturtyper og arter vil være de samme uanset valg af 
placering for udledningen.  
 
Ved konsekvensvurderingerne vil der blive fokuseret på fuldskala produktion på 
anlægget, mens alternative produktionsniveauer kun vil blive summarisk behand-
let. 
  
Vurderingerne omfatter projektets to faser, anlægsfasen og driftsfasen, med fo-
kus på driftsfase, da etableringsfasen er meget kortvarig. 
 
Vurderingen af, hvordan de enkelte arter og naturtyper forventes at blive påvirket 
i anlægsfasen/driftsfasen, er gennemført med udgangspunkt i DMU’s fastsatte kri-
terier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter (Søgaard et al., 2003; 
Dahl et al., 2005) samt de væsentlige trusler mod de direktivudpegede naturtyper 
og arter. 
 
Vurderingerne af de mulige påvirkninger af miljøkvaliteten i forbindelse med etab-
lering og drift af havbruget ved Endelave vil fokusere på udpegningsgrundlaget i 
form af arter og naturtyper samt status og trusler i forhold til Natura 2000 basis-
analysen. 

 
De mulige påvirkninger af natur og miljøforhold, som danner grundlag for konse-
kvensvurderingen, er anført i Tabel 6.1. 
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Tabel 6.1. Årsager til og mulige påvirkninger af natur og miljøforhold i forbindelse med etablering 
og drift af et havbrug syd for Endelave. 

Årsag til påvirkning Type af påvirkning Ressource som påvirkes 
Sejlads til og fra havbrug i 
forbindelse med etable-
ring, tilsyn og vedligehold 
og fodring 

• Forstyrrelse / støj  
• Udledning af NOx 

ved forbrænding af 
brændstof 

• Spild af brændstof 
ved uheld 

• Fisk, fugle, pattedyr 
• Luftkvalitet  
• Vandkvalitet 

Foderspild og fækalier 
som sedimenterer 

• Spredning af fo-
der/fækalier til 
vandfasen  

• Tilførsel af organisk 
stof (C,N,P) til se-
diment 

• Forøget iltforbrug 
ved sediment  

• Sigtbarhed i vandet 
omkring netbure 

• Frigivelse af nærings-
stoffer ved mineralise-
ring 

• Reducerede iltforhold 
ved bunden 

 
Fiskenes omsætning • Forøget nærings-

stoftilførsel (NH4 ) i 
vandet CO2 og  

• Reduceret iltindhold 
lokalt ved bur 

• Forøget algevækst – 
plankton og epifytter 

Medicinering ved sygdom 
hos fisk 

• Forøgelse af medi-
cinrester i vand og 
sediment ved ned-
fald af foder og fæ-
kalier samt ved fi-
skens udskillelse af 
medicin 

• Naturlig bakterieflora 
inkl. cyanobakterier (= 
blågrønalger) hæmmes 

• Resistensudvikling hos 
sygdomsfremkaldende 
bakterier 

6.1 Væsentlige begreber 

6.1.1 Gunstig bevaringsstatus 
I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtiget til at opretholde en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som Natura 2000 områderne er udpe-
get for (udpegningsgrundlaget). Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebæ-
rer er specifikt for de enkelte arter og naturtyper, men begrebet er søgt kvantifi-
ceret og gjort målbart i bl.a. Søgaard et al. (2003).  

 
For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende ar-
ter eller deres levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, 
og arealerne af de levesteder, som arterne er afhængige af, skal enten være 
uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for områdets udpegning.  

 
For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at arealet skal være stabilt el-
ler stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus. Sammenfattende opstil-
les følgende generelle krav til opfyldelsen af en ”gunstig bevaringsstatus”: 
Naturtyper: 

• Naturtypens areal skal være stabil eller i fremgang. 
• Naturtypens struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for na-

turtypens tilstedeværelse på lang sigt, skal være til stede nu og i oversku-
elig fremtid.  

• Arter, der er karakteristiske for naturtypen, skal have en gunstig beva-
ringsstatus, jf. nedenfor. 

Arter: 
• Arten skal på lang sigt kunne opretholde sig selv som en levedygtig be-

standdel af dens naturlige omgivelser. 
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• Artens naturlige udbredelsesområde må ikke være i tilbagegang eller blive 
mindsket i en overskuelig fremtid. 

• Der skal være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare be-
standen. 

6.1.2 Bevaringsmålsætning 
Vurdering af en plan eller et projekts konsekvenser for et berørt Natura 2000 om-
råde skal foretages ud fra områdets bevaringsmålsætninger (se senere vedrøren-
de bevaringsmålsætningen for Natura 2000 område nr. 56). 

 
Den overordnede bevaringsmålsætning for områderne er at sikre eller genoprette 
en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget 
for. Konsekvensvurderingen skal derfor forholde sig konkret til, om den ønskede 
plan eller projekt påvirker det pågældende udpegningsgrundlag.  

 
Det betyder, at hvis en art eller naturtype ikke optræder på listen over områdets 
udpegningsgrundlag, er et projekt som udgangspunkt ikke i modstrid med Natura 
2000 forpligtelserne, selvom projektet kan skade denne naturtype eller art. 

 
6.2 Konsekvensvurderingens indhold 
Habitatbekendtgørelsens vejledning og Europa-Kommissionens officielle vejled-
ning om ”Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 si-
tes”, stiller en række krav til konsekvensvurderingens indhold, men ikke til dens 
overordnede struktur. 
 
Beskrivelsen skal ifølge de to nævnte vejledninger indeholde følgende oplysnin-
ger: 

• Planen eller projektet. Hvilket anlæg/bygning/drift mv., areal-
mæssigt omfang, beliggenhed, mm. 

• Hvilke arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget i 
det berørte område, dvs. de beskyttelsesinteresser, der er 
knyttet til Natura 2000 området. 

• Den påvirkning, som planen eller projektet vil have på Natura 
2000 områdets udpegningsgrundlag: 

 
Naturtyper: Påvirkningen på naturtyperne og de forventede eller forudsigelige 
ændringer i disse. Der kan være tale om areal-, karakter- eller kvalitetsmæssige 
ændringer i forhold til den eksisterende arealmæssige udbredelse og beliggenhed, 
ændring af sammensætningen af relevante eller karakteristiske arter af dyr og 
planter, den procentvise fordeling af naturtyper inden for det berørte område, na-
turtypernes sårbarhed, funktion som spredningskorridorer eller lignende. 
 
Arter: Påvirkningen på arterne og de forventede eller forudsigelige indvirkninger 
på f.eks. bestandsstørrelse, sårbarhed, artens fødegrundlag, yngleaktivitet og yn-
gelpleje, muligheder for at raste, fouragere, overvintre eller skifte svingfjer (fæl-
de), samt oplysninger om hvorvidt artens konkurrenceevne ændres som følge af 
ændrede levestedsvilkår, f.eks. på grund af mindre eller fragmenterede leveste-
der, væsentlige forstyrrelser mv. 

 
6.3 Datagrundlag 
Til brug for Natura 2000 konsekvensvurderingen er det nødvendige datagrundlag 
fremskaffet fra en række kilder: 
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• Basisanalyse for Natura 2000 område nr. H52 (Miljøcenter År-
hus 2007). 

• Natura 2000 plan 2010-2015 for Horsens Fjord, havet øst for 
og Endelave, Natura 2000 område nr. 56 (Miljøministeriet 
2011).  

• Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 
marine naturtyper (DMU 2005) 

• Kriterier for gunstig bevaringsstatus - Naturtyper og arter om-
fattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet (DMU 2003) 

• Publicerede data fra www.naturdata.dk 
• Publicerede data fra www.dofbasen.dk 
• Naturstyrelsen.dk (udpegningsgrundlag, områdegrænser 

m.m.) 
 

 Se også referencelisten bagest i rapporten. 
 

Natura 2000 konsekvensvurderingen bygger på data indsamlet og analyseret i 
ovennævnte vurderingsrapporter og undersøgelser, idet der særligt fokuseres på 
bevaringsmålsætning af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000 område nr. 56, og som derfor er relevante for konsekvensvurde-
ringen. 
 
Formålet med at lave denne Natura 2000 konsekvensredegørelse er at belyse po-
tentielle påvirkninger på Natura 2000 området som følge af etablering og drift af 
et havbrug syd for Endelave, og om de planlagte aktiviteter og miljøpåvirkninger 
kan skade området og om eventuelle skader på udpegningsgrundlag og beva-
ringsmålsætninger kan afvises. 
 
Formålet med at lave denne Natura 2000 konsekvensredegørelse er at belyse po-
tentielle påvirkninger på Natura 2000 området som følge af etablering og drift af 
et havbrug syd for Endelave. Vurdering af projektets konsekvenser for et berørt 
Natura 2000-område skal foretages ud fra områdets bevaringsmålsætninger. Alle 
aspekter, som vil kunne påvirke et områdes bevaringsmålsætning, skal inddra-
ges. Den overordnede bevaringsmålsætning for områderne er at sikre eller gen-
oprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er 
udpeget for. Konsekvensvurderingen skal forholde sig konkret til, om den ønske-
de plan eller projekt påvirker det konkrete udpegningsgrundlag. Når Natura 2000-
planen er vedtaget, vil det være det enkelte Natura 2000-områdes bevaringsmål-
sætninger, der vil være udgangspunkt for vurderingen. 
 
Det antages i Natura 2000 konsekvensvurderingen, at niveauerne ”ingen” eller en 
midlertidig ”lille” påvirkning ikke har væsentlige negativ påvirkning og dermed ik-
ke indebærer skade på Natura 2000 området eller påvirkning/forringelse af beva-
ringsstatus eller bevaringsmålsætning for de udpegede arter og naturtyper. 
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7 Vurdering af overordnede miljøkonsekvenser samt vurdering af 
konsekvenser for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 om-
råde nr. 56. 

7.1 Indledning 

I dette kapitel vurderes først de overordnede mulige konsekvenser af projektet på 
miljøkvaliteten i Natura 2000 område nr. 56 ved anvendelse af den metodik, der 
er beskrevet i kapitel 4. Dernæst gennemføres en vurdering af miljøkonsekven-
serne for de naturtyper og arter i anlægs og driftsfasen af havbruget, som udgør 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 56 i forhold til kriterierne for 
gunstig bevaringsstatus.  
 

 
Figur 7.1. Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde 
H52 (rød afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområde F36 (blå skravering).  

 
Projektområdet syd for Endelave er valgt, fordi det ligger i et område, som er ud-
peget som egnet til havbrugsproduktion, i ”åbent vand” med strømforhold, som 
vil transportere N og P fra fiskeproduktionen mod N, ind i den nordgående Store-
bæltstrøm. Dette medfører, at belastningen kun i ringe omfang vil berøre vand-
kvaliteten i Natura 2000 område nr. 56. Samtidig er kompensationsproduktionen 
planlagt til at ligge i den mere kystnære del af den ydre Horsens Fjord området 
(As Vig) – ved kilderne til belastningen af Natura 2000 område 56.  
 
Ved fuld skala produktion af fisk i havbruget syd for Endelave på 2.105 tons 
fisk/år sker en afgivelse af kvælstof på 88 tons N/år som alt overvejende vil blive 
transporteret mod N og NØ uden at ”ramme” Natura 2000 området. Den kompen-
serende produktion af biomasse af muslinger og tang skal således fjerne tilsva-
rende 88 tons N/år fra det samme vandområde i hovedvandopland 1.9, for at ba-
lancere fiskeproduktionens kvælstofbelastning. I den sammenhæng kan det næv-
nes, at det i vandplanen for Horsens Fjord angives, at det er nødvendigt at redu-
cere belastningen med godt ca. 115 tons N/år, for at der kan opnås god tilstand i 
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området, en mængde, som er af samme størrelse som den nuværende belastning 
fra renseanlæg til Horsens Fjord. Den planlagte kompensationsproduktion i og ved 
Horsens Fjord vil således fjerne en mængde N, som svarer til den nødvendi-
ge/ønskede reduktion i belastningen af området for at opnå god tilstand i Horsens 
Fjord (inder- og yderfjord).     
 
Etablering af havbrugsproduktionen syd for Endelave og den tilhørende 
kompensationsproduktion af muslinger og tang vil desuden betyde, at 
mængderne af organisk stof og næringsstoffer, som kan tilføres fra det 
næringsrige fjordområde til den mindre belastede ydre del af Natura 2000 
området ved Endelave, reduceres.  
  
Som udgangspunkt vil der blive fokuseret mest på miljøeffekter i driftsfasen da 
etableringsfasen er kortvarig og omfatter få aktiviteter som kan have negative 
påvirkninger af miljøet. 
 
Vurderingerne af de mulige miljøkonsekvenser i Natura 2000 området tager ud-
gangspunkt i bl.a. modelberegninger af projektets påvirkning af miljøforholdene i 
projektområdet og Natura 2000 området. 
 
Modelberegningerne, som er udført af DHI, er baseret på fuldskalaproduktion i 
havbruget, samt fuld kompensation primært ved produktion af blåmuslinger i 
Horsens Fjord området, på tre etablerede muslingeopdrætsanlæg, som alle er 
placeret udenfor Natura 2000 området.  
 
Da der ikke er noget grundlag for at forvente negative miljøpåvirkninger fra den 
igangværende tangkultur i området er tangkulturen ikke omfattet af modellerin-
gen.  
    
Modelberegningerne omfatter et helt år fra januar-december med fuldskala fiske-
produktion i perioden april-november og muslingeproduktion hele året. 
 
Beskrivelse af modelberegningerne og resultaterne af modelberegningerne er 
vedhæftet i bilag 1. 
 
Vurderingen af, hvordan de enkelte udpegede arter og naturtyper som forventes 
at kunne blive påvirket i anlægsfasen og i driftsfasen, er efterfølgende gennem-
ført med udgangspunkt i de oplistede trusler som påvirker disse naturtyper og ar-
ter (Naturstyrelsen 2011) og DMU’s fastsatte kriterier for gunstig bevaringsstatus 
for disse naturtyper og arter (Søgaard et al., 2003; Dahl et al., 2005). 
 
De mulige påvirkninger af natur og miljøforhold, som danner grundlag for konse-
kvensvurderingen er anført i Tabel 7.1. Disse mulige påvirkninger skal holdes op 
mod de identificerede trusler mod miljøforholdene i Natura 2000 område nr. 56 
som er sammenfattet i Tabel 7.2.  
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Tabel 7.1. Mulige påvirkninger af natur og miljøforhold i forbindelse med etablering og drift af 
havbruget syd for Endelave. 

Årsag til påvirkning Type af påvirkning Ressource som påvirkes 
Sejlads til og fra havbrug i 
forbindelse med etable-
ring, fodring, tilsyn og 
vedligeholdelse og slagt-
ning 

• Støj/forstyrrelse 
• Udledning af NOx 

ved forbrænding af 
brændstof 

• Spild af brændstof 
ved uheld 

• Fisk, fugle, pattedyr 
• Luftkvalitet  
• Vandkvalitet 

Foderspild og fækalier 
som sedimenterer 
 
 

• Spredning af fo-
der/fækalier til 
vandfasen 

• Tilførsel af organisk 
stof (C,N,P) til se-
diment 

• Forøget iltforbrug 
ved sediment  

• Sigtbarhed i vandet 
omkring netbure 

• Frigivelse af næring-
stoffer ved mineralise-
ring 

• Reducerede iltforhold 
ved bunden 

 
Fiskenes omsætning • Forøget CO2 og NH4 

i vandet 
• Reduceret iltindhold 

lokalt ved bur 

• Forøget algevækst – 
plankton og epifytter 

Medicinering ved sygdom 
hos fisk 

• Forøgelse af medi-
cinrester i vand og 
sediment ved ned-
fald af foder og fæ-
kalier samt ved fi-
skens udskillelse af 
medicin 

• Naturlig bakterieflora 
inkl. cyanobakterier (= 
blågrønalger) hæmmes 

• Resistensudvikling hos 
sygdomsfremkaldende 
bakterier 
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Tabel 7.2. Trusler og bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000 område nr. 
56.(Kilde: Miljøministeriet 2011).  

Udpegningsgrundlag Trusler Bevaringsstatus 
Naturtyper   

Sandbanke (1110)  
Rev (1170) 

• Næringsstofbelastning 
• Fiskeri med slæbende redska-

ber ved bunden 
• Invasive arter 
• Olieforurening (miljøfremmede 

stoffer)  

Ugunstig 

Vadeflade (1140) 

• Næringsstofbelastning  
• Tilgroning med uønsket arter 

Olieforurening (miljøfremmede 
stoffer) 

Ugunstig 

Lagune (1150) 

• Næringsstofbelastning 
• Invasive arter  
• Tilgroning med uønsket arter 
• Tilgroning 

Olieforurening (miljøfremmede 
stoffer) 

Ugunstig 

Bugt (1160) 

• Næringsstofbelastning  
• Fiskeri med slæbende redska-

ber (trawl)  
Olieforurening (miljøfremmede 
stoffer) 

Ugunstig 

Marine arter   

Spættet sæl (1365) 
Gråsæl (1364) 

• Forstyrrelser, hovedsageligt på 
hvile- og ynglepladser  

• Olieforurening (miljøfremmede 
stoffer) 

Spættet sæl - Gunstig 
 
Gråsæl – Ugunstig 

Fugle   

Bjergand 

• Næringsstofbelastning 
• Fiskeri med slæbende redska-

ber ved bunden (bundtrawl) 
• Forstyrrelser  
• Olieforurening (miljøfremmede 

stoffer) 

Ugunstig 

Ederfugl 

• Næringsstofbelastning 
• Forstyrrelser (Jagt, sejlads og 

skibsfart)  
• Fiskeri med slæbende redska-

ber ved bunden 
• Olieforurening (miljøfremmede 

stoffer) 

Ugunstig 

Fløjlsand 

• Næringsstofbelastning  
• Forstyrrelser (jagt, sejlads og 

skibsfart) 
• Olieforurening (miljøfremmede 

stoffer) 
 

Ugunstig 

Hvinand 

• Næringsstofbelastning  
• Fiskeri med stående redskaber, 

eller slæbende redskaber ved 
bunden  

• Forstyrrelser (jagt, sejlads og 
skibsfart) 

• Olieforurening (miljøfremmede 
stoffer) 

Gunstig 

Klyde 

• Forstyrrelser (færdsel på stran-
de og løse hunde).  

• Klyden trues desuden af tilgro-
ning og prædation. 

 

Ugunstig 

Hjejle  
Lille kobbersneppe 

• Forstyrrelser  
• Tilgroning med græs og høje 

urter 

Hjejle – ukendt 
 
Lille kobbersneppe  
– Ugunstig 

Stor skallesluger • Næringsstofbelastning,  Gunstig 
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• Fiskeri med slæbende redska-
ber ved bunden (bundtrawl) 

• Forstyrrelser (jagt, sejlads og 
skibsfart) 

• Olieforurening (miljøfarlige stof-
fer) 

Skarv 

• Forstyrrelser (sejlads, skibsfart, 
jagt) 

• Olieforurening 
• Mangel på egnede fourage-

rings/rasteområder 
• Fældning af egnede redetræer 
• Predation 

Ugunstig 

Havterne 
Dværgterne 
Splitterne  

• Forstyrrelser (løse hunde og 
færdsel på strande)  

• Arealreduktion / fragmentering 
• Prædation  

Ugunstig 

 
Bevaringsstatus for de udpegede naturtyper er i alle tilfælde ugunstig.  De trusler 
man skal være mest opmærksomme på i forbindelse med naturbeskyttelse af alle 
naturtyper, i forhold til den potentielle påvirkning fra havbrug er, at havbruget ik-
ke må forøge belastningen med næringsstoffer, og at belastningen med miljø-
fremmede stoffer som medicinrester skal minimeres mest muligt.  
 
Endvidere, for de marine arter og mange af de fuglearter som potentielt kan blive 
påvirket af havbrugsdriften, skal det tilstræbes at minimere trusler i form af for-
styrrelser som f.eks. kunne stamme fra bådsejlads til og fra havbruget og i form 
af reducerede muligheder for at finde egnet føde pga. dårlige iltforhold ved bun-
den og fiskeri med bundskrabende redskaber. 
 

7.2 Hydrografiske forhold     

Ifølge vurderinger fra DHI (Birkeland, pers. komm.) forventes der kun små og ik-
ke målbare, lokale øgninger i strømhastigheden ved netburene. I praksis vil æn-
dringerne i strømhastigheder og retninger ikke kunne påvirke hverken strømfor-
hold (strømhastigheder og retning) eller opblandingsforhold (springlagsdynamik) i 
selve projektområdet og dermed heller ikke i det tilstødende Natura 2000 områ-
de. 
 

7.3 Vandkvalitet 

I forbindelse med driften af fiskeproduktionen på havbruget ved Endelave vil der 
ske en lokal forøgelse i koncentrationerne af uorganiske næringsstoffer i forbin-
delse med fiskenes omsætning af foder. For kvælstofs vedkommende vil belast-
ningen primært ske i form af udskillelse af ammonium. 
 
Desuden vil de frie vandmasser også blive tilført uorganiske næringsstoffer fra 
sedimentet i forbindelse sedimentets omsætning af fækalier og foderrester. Sam-
let set vil tilførslen af uorganiske næringsstoffer medføre en forøget primær pro-
duktion i de frie vandmasser. I forbindelse med den forøgede primærproduktion 
kan der forventes forøgede mængder af planktonalger og en forringelse af sigt-
dybden. 
 
I forbindelse med driften af Endelave Havbrug vil der, helt lokalt i projektområ-
det, ske forøgelse i NH4 koncentrationen på lokalt op til 40 %. Det skal dog næv-
nes her, at den markante forøgelse i % er resultatet af, at koncentrationen af 
uorganisk N i produktionsperioden ofte er meget lav, da den er begrænsende for 
planktonalgernes produktion. Så selv beskedne tilførsler vil betyde markante pro-
centvise stigninger, da udgangspunktet er nær ved 0 ug N/l. Modelberegningen 
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viser, at der vil kunne forventes en forøgelse i primærproduktionen på 1-2 % ved 
selve havbruget.   
 
I Natura 2000 området forventes der ingen stigning i NH4 koncentrationen pga. 
havbrugsproduktionen i projektområdet og dermed heller ikke nogen målbar stig-
ning i primærproduktionen i den del af Natura 2000 området. 
 
Modelberegningerne viser dog, at driften af kompensationsopdræt kystnært ved 
As Vig vil betyde stigninger i NH4 koncentrationerne lokalt ved muslingeopdrætte-
ne, figur 7.2., som et resultat af muslingernes omsætning af planktonalger og ud-
skillelse af NH4. De lokalt forøgede koncentration af NH4 (regenereret N) som 
stammer fra muslingernes omsætning af føde i form af planktonalger, medfører 
ingen netto-tilførsel (berigelse) af området. Der ses således ingen respons i form 
af forøget primærproduktion, figur 7.4., klorofyl (planktonalger), figur 7.3., eller 
sigtdybde, figur 7.5., hverken i kompensationsområderne eller i Natura 2000 om-
rådet i det hele taget. Pga. muslingernes græsning kan der derimod forventes fald 
i planktonalgernes biomasse, primærproduktionen og en stigende sigtdybde lokalt 
i den indre del af vandområdet som hører til hovedopland Horsens Fjord og som 
også udgør en del af Natura 2000 området. (stigende klarhed= forbedret beva-
ringsstatus). 
 
Det interessante i forbindelse med Natura 2000 området er således, at resultater-
ne af modelberegningerne viser at græsningen på planktonalgerne fra muslinger-
ne i kompensationsopdrættene medfører, at planktonalgernes biomasse reduceres 
markant i As Vig området. Dette medfører, at der også kan beregnes en reduktion 
i planktonalgernes samlede primærproduktion.  
 
Så netto forventes der reducerede mængder af planktonalger i den del af Natura 
2000 området, som ligger ved mundingen af Horsens Fjord og en stigning i sigt-
dybden pga. forøgelsen i vandets klarhed, mens forholdene i den del af Natura 
2000 området, som ligger ud mod Endelave, vil være uændrede. 
 
De forbedrede miljøforhold i den helt kystnære del af Natura 2000 området kan 
betyde, at f.eks. ålegræssets dybdegrænse kan forøges, mens den vil være uæn-
dret i den mere åbne del af Natura 2000 området ude omkring Endelave. 
  
I forbindelse med de muslingeopdræt som etableres til kompensationsproduktion 
ses markante lokale reduktioner i mængderne af planktonalger og forøgede 
sigtdybder.  
 
Reduktionen i mængderne af planktonalger , som skyldes muslingernes græsning 
sammenholdt med at der fjernes store mængder af organisk stof og 
næringsstoffer ved høst af muslingerne betyder, at mængderne af organisk stof 
og næringsstoffer, som kan tilføres fra As Vig til den mindre belastede ydre del af 
Natura 2000 området ved Endelave, reduceres. Det vil, alt andet lige, betyde en 
forbedring i miljøkvaliteten i den ydre del af Natura 2000 området, som dog ikke 
umiddelbart ses af modelberegningerne.  
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Figur 7.2. Beregnede gennemsnitlige koncentrationer af NH4 samt ændringer i procent i for-
hold til de gennemsnitlige koncentrationer i projektområdet og andre dele af vandopland 1.9 Hor-
sens Fjord over en produktionssæson ved etablering af havbrug ved Endelave og de 3 planlagte 
muslingeopdræt i As Vig. Endelave havbrug er repræsenteret med en rød firkant og indrammet 
med sort firkant for at kunne lokalisere området på kortet. 
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Figur 7.3. Beregnede gennemsnitlige koncentrationer af klorofyl samt ændringer i procent 
i forhold til de gennemsnitlige koncentrationer i projektområdet og andre dele af vandopland 1.9 
Horsens Fjord over en produktionssæson ved etablering af havbrug ved Endelave og de 5 plan-
lagte muslingeopdræt. Endelave havbrug er repræsenteret med en rød firkant og indrammet med 
sort firkant for at kunne lokalisere området på kortet. 
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Figur 7.4. Beregnede gennemsnit af den pelagiske primærproduktion samt ændringer i 
procent i forhold til de gennemsnitlige primærproduktionsrater i projektområdet og andre dele af 
vandopland 1.9 Horsens Fjord over en produktionssæson ved etablering af havbrug ved Endelave 
og de 5 planlagte muslingeopdræt. Endelave havbrug er repræsenteret med en rød firkant og 
indrammet med sort firkant for at kunne lokalisere området på kortet. 
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Figur 7.5. Beregnede ændring i sigtdybden i procent i forhold til de gennemsnitlige sigtdyb-
der i projektområdet og andre dele af vandopland 1.9 Horsens Fjord over en produktionssæson 
ved etablering af havbrug ved Endelave og de 3 planlagte muslingeopdræt i As Vig. Endelave 
havbrug er repræsenteret med en rød firkant og indrammet med sort firkant for at kunne lokali-
sere området på kortet. 

 
7.3.1 Overordnet konklusion  

Modelberegningerne af påvirkningen af vandkemi og plankton ved havbruget og i 
Natura 2000 område nr. 56 viser, at der kan forventes meget små forøgelser i 
planktonalgernes primærproduktion lokalt ved selve havbruget, og at hverken 
primærproduktion, klorofylkoncentration eller sigtdybde vil være påvirket ved 
driften af havbruget i den åbne del af Natura 2000 område nr. 56. I den fjordnæ-
rer del af Natura 2000 område nr. 56 forventes der markante forbedringer i mil-
jøkvaliteten i form af reducerede koncentrationer af planktonalger og en forøget 
sigtdybde pga. muslingeopdrættenes fjernelse/græsning af planktonalger, tabel 
7.3. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at den beregnede 
forøgelse i tilgængeligheden af NH4 ikke medfører en forøget nettobelastning af 
området, da NH4 er regenereret N som stammer fra muslingernes omsætning af 
planktonalger. Kompensationsopdrættenes effekt på vandkvaliteten i den kystnæ-
re del af vandområderne som hører til hovedvandopland 1.6 Horsens Fjord er så-
ledes langt overvejende positiv og vil betyde at kravene i vandplanen for området 
delvis opfyldes pga. kompensationsopdrættes bidrag, både mht. aflastning af 
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kystvandene med N og P ved høst af den producerede biomasse og ved at sigt-
dybden forøges til gavn for dybdeudbredelsen af ålegræs.      
 
Ved totalt ophør af projektaktiviteter forventes det, at miljøforholdene vil vende 
tilbage til basisniveauerne.  
 
Tabel 7.3. Opsummering af forventede effekter af havbrugsdriften ved Endelave på miljøkvalite-
ten i det tilstødende Natura 2000 område nr. 56. 

Effekt Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Koncentrationer af 
næringssalte 

Lille lokal Reversibel –  
ophørende ved 
projektafslutning 

ingen 

Koncentration og 
produktion af 
planktonalger 

Lille lokal Reversibel –  
ophørende ved 
projektafslutning 

Ingen negativ 
betydning – 
men positiv  
effekt i de 
fjordnære om-
råder 

Sigtdybde Lille lokal Reversibel –  
ophørende ved 
projektafslutning 

Ingen negativ 
betydning – 
men positiv ef-
fekt i de fjord-
nære områder 

 
7.4 Sedimentforhold  

I forbindelse med driften af fiskeproduktionen på havbruget ved Endelave vil der 
ske en lokal forøgelse i sedimentationen af organisk stof i form af fækalier fra fisk 
og foderspild som synker ud til sedimentet. Effekten vil være størst lokalt under 
selve havbruget, hvor det vil give anledning til et forøget iltforbrug ved nedbryd-
ningen af det organiske stof. Desuden vil sedimentet blive tilført kvælstof og fos-
for som efterfølgende kan frigives til de oven liggende vandmasser hvor det kan 
give anledning til forøget vækst af planteplankton. 
 
I forbindelse med den årlige fuldskala drift af Endelave Havbrug viser modelbe-
regninger at der, lokalt i projektområdet og i det tilstødende Natura 2000 område 
nr. 56, vil ske kun en lille forøgelse i sedimentindholdet af kulstof (<0,1 %) og 
kvælstof (<0,5 %). For fosfors vedkommende beregnes en helt lokal forøgelse 
under selve havbruget på <0,5 % per år og mindre end 0,05 % i det tilstødende 
Natura 2000 område Nr. 56. Påvirkningen af miljøforholdene i Natura 2000 områ-
det fra havbruget ved Endelave er således ubetydelige. 
 
Kompensationsanlæg i As Vig 
Modelberegningerne viser at de procentvise forøgelser i kulstof (0,1-1 %), kvæl-
stof (<0,5-5 %) og fosfor (<0,5-5 %) koncentrationerne i sedimentet lokalt i for-
bindelse med muslingeopdrættene i As Vig, er lidt større end i forbindelse med 
havbruget. Dog i det tilstødende Natura 2000 område Nr. 56 er forøgelsen af kul-
stof, kvælstof og fosfor fra muslingeanlæggene faldet til <0,5 % i alle tilfælde, fi-
gur 7.6.  
 
DHI oplyser, at de beregnede forhøjede procentvise forøgelser ved muslingeop-
drættene kan skyldes at kalibreringen af den dynamiske model m.h.t processerne 
ved muslingeopdræt og specielt for fosfor i sedimentets vedkommende, ikke er 
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gennemført i samme omfang som i forbindelse med modellering af processerne 
ved havbrug og at de således kan være behæftede med større usikkerhed, (Birke-
land, pers. komm.). Det bør nævnes, at den højere procentvise forøgelse ses i 
området hvor baggrundskoncentrationerne i sedimentet er meget lave. Dette 
medfører at selv små og usikkert beregnede absolutte ændringer vil resultere i 
relativt store procentvise ændringer.  
 
Disse små forøgelser i de absolutte koncentrationer af kulstof, kvælstof og fosfor i 
sedimentet, vil medføre marginale forøgelser i omsætningen i sedimentet og mu-
ligvis over en årrække. På sigt kan/vil det derfor forventes at der vil indstille sig 
en ny ligevægt mellem tilførsel og nedbrydning af det organiske kulstof og frigi-
velse af uorganisk kulstof, kvælstof og fosfor fra sedimentet, så der ikke vil ske 
en ophobning i sedimentet. 
 
Iltforhold 
Omsætningen af organisk stof i form af overskydende foder og fækalier fra fiske-
ne vil primært finde sted i/på sedimentet. Det forventes derfor ikke at iltforholde-
ne i de frie vandmasser vil blive påvirket af havbrugsdriften. 
 
I forbindelse med den årlige fuldskala drift af Endelave Havbrug viser modelbe-
regninger at der, lokalt i projektområdet og i det tilstødende Natura 2000 område 
nr. 56, vil ske kun en lille (<0,05 %) forøgelse i iltforbruget i sedimentet (Figur 
7.7). 
 
De marginale øgninger i sedimentets belastning med organisk stof, og de deraf 
følgende meget små ændringer i sedimentets iltforbrug betyder, at etablering af 
havbruget og kompensationsopdræt ikke vil medføre forøget risiko for iltsvind i 
området. Beregning af iltkoncentrationen i bundevandet i projektområdet med og 
uden havbrugsdrift og kompensationsopdræt viser således ikke nogen målbar for-
ringelse af iltforholdene. Dette betyder, at etablering af havbruget ikke vil have 
nogen målbar indflydelse på iltforholdene i bundvandet i Natura 2000 som helhed 
eller lokalt omkring Endelave. 
 
Risikoen for iltsvind i Natura 2000 område nr. 56 er således ikke målbart forøget i 
forbindelse med havbrugsdriften. 
 
Kompensationsopdræt 
I forbindelse med de godkendte og planlagte muslingeopdræt som forventes 
etableret til kompensationsproduktion, ses som nævnt ovenfor, mindre lokale 
ophobninger af kulstof, kvælstof og fosfor i sedimentet (Figur 7.6). For de 3 
opdrætsanlæg i As Vig, som ligger uden for Natura 2000 området, vil forøgelserne 
af sedimentets indhold af kulstof, kvælstof og fosfor ved muslingeopdrættene ikke 
kunne påvirke miljøforholdene i det tilstødende Natura 2000 område. Den lokale 
akkumulering vil således ikke få nogen negativ målbar indflydelse på 
bundvandskoncentrationerne af ilt ved opdrættet og således heller ikke i Natura 
2000 område nr. 56, Figur 7.9.    
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Figur 7.6. Beregnede procentvise ændringer i sedimentkoncentrationerne af kulstof, kvælstof og 
fosfor i projektområdet ved Endelave Havbruget og 3 muslingeopdræt i As Vig over hele året, 
som inkluderer perioden om vinteren, hvor der ikke foregår produktion på havbruget ved Endela-
ve og aktivitet på de 3 muslingeopdrætsanlæg.  
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Figur 7.7. Beregnede ændringer i procent af sedimentets iltforbrug i projektområdet og andre 
del af vandopland 1.9 Horsens Fjord over en produktionssæson ved etablering af havbrug ved 
Endelave og de 3 muslingeopdræt i As Vig.  

 
 

 
Figur 7.8. Beregnede iltkoncentrationer i bundvandet i projektområdet uden havbrug (basis) og 
med havbruget etableret. NB: i de tilfælde hvor der kun ses en blå linje betyder det at der er 
sammenfald i iltkoncentrationerne mellem de to situationer. 
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Figur 7.9. Beregnede iltkoncentrationer (mg/l) i bundvandet uden havbrug og opdræt (basis) og 
med havbruget og 3 muslingeopdræt etableret. NB: i de tilfælde, hvor der kun ses en blå linje 
betyder det, at der er sammenfald i iltkoncentrationerne mellem de to situationer. 
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7.4.1 Overordnet konklusion 

Modelberegningerne af belastningen af sedimentet ved havbruget ved Endelave 
og ved kompensationsopdrættene i nærheden af Natura 2000 område nr. 56 vi-
ser, at der kun kan forventes meget små procentvise forøgelser i sedimentets 
indhold af C, N og P samt sedimentets iltforbrug lokalt ved selve havbruget og 
muslingeopdrættene, og at sedimentforholdene ikke vil blive målbart påvirket i 
Natura 2000 område nr. 56 på grund af driften af havbruget og kompensations-
opdrættene, tabel 7.4.  
 
Der forventes således ingen akkumulerende effekter på sedimentforholdene i Na-
tura 2000 området.  
 
Ved totalt ophør af projektaktiviteter forventes det tilsvarende, at miljøforholdene 
vil vende tilbage til basisniveauerne i løbet af måneder.   
 
Tabel 7.4. Opsummering af forventede effekter af havbrugsdriften ved Endelave på miljøkvalite-
ten i det tilstødende Natura 2000 område nr. 56. 

Effekt Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 
betydning 

Akkumulering af 
C, N og P i sedi-
ment 

Lille Lokal Reversibel - ophø-
rende ved pro-
jektafslutning 

Ingen 

Ændring i sedi-
mentets iltforbrug 

Lille Lokal Reversibel - ophø-
rende ved pro-
jektafslutning 

Ingen 

Ændring i bund-
vandets koncen-
tration af ilt 

Lille Lokal Reversibel – op-
hørende ved pro-
jektafslutning 

Ingen 

  
 

7.5 Miljøfremmede stoffer  

Kobber 
Der vil ikke blive anvendt net imprægneret med kobberholdige antibegronings-
midler og der vil ikke ske tab til vandmiljøet. Denne praksis anses for mulig pga. 
havbrugets mere offshore placering, og en forventelig reduceret begroning af 
uønskede organismer.  
 
I forbindelse med medicinering af fisk på netburene vil en del af disse anvendte 
miljøfremmede stoffer blive udskilt eller tabt til det omgivende vandmiljø. Frigi-
velsen af medicin ved nedfald af foder og fækalier har i høje koncentrationer en 
potentiel effekt på miljøet og kan anses for at være en væsentlig potentiel påvirk-
ning på miljøet fra havbruget.  
 
Medicin 
Ved udsætning vil fiskene være vaccineret mod de mest almindelige sygdomme. 
For at nedbringe forbruget af medicin tilsættes foderet hver 3. uge et tilskud vi-
taminer og glukaner. Ved dokumenteret sygdom vil der blive anvendt medicin ef-
ter dyrlæge ordination. Præparaterne oxolinsyre, sulfadiazin og trimethoprim er 
godkendt til anvendelse i havbrug.  
 
Fastsat kvalitetskrav 
Der er fastsat vandkvalitetskriterier for de højeste acceptable koncentrationer i 
vandmiljøet for oxolinsyre, både som generelle årlige gennemsnitsværdier (VKK) 
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og som kortvarige maksimale koncentrationer (KVKK). Disse værdier er angivet i 
Tabel 7.5. 
 
I driftsfasen vil der forekomme et lille forhøjelse af medicinrester (oxolinsyre, sul-
fadiazin eller trimethoprim) fra fiskefoder og fækalier under brug af medicin.  
 
Som et led i at estimere spredning af disse stoffer, og for at vurdere omfanget af 
deres potentielle påvirkninger på miljøet i området omkring havbrugsanlægget og 
regionen, som inkluderes Natura 2000-området, er der lavet modelleringer for at 
simulere spredning af disse miljøfremmede stoffer. 
 
Resultater for beregnede spredning af oxolinsyre, sulfadiazin og trimethoprim i 
kortvarige maksimale koncentrationer er vist i Figur 7.10-7.12. 
 
 

 
Figur 7.10. Moduleret spredning af oxolinsyre (µg per l) i kortvarige maksimale koncentrationer 
(DHI). 
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Figur 7.11. Moduleret spredning af sulfadiazin (µg per l) i kortvarige maksimale koncentrationer 
(DHI). 

 
 
 

 
Figur 7.12. Moduleret spredning af trimethoprim (µg per l) i kortvarige maksimale koncentratio-
ner (DHI). 

 
Ifølge spredningsprognosen fra DHI´s modellering vil spredning og potentiel be-
lastning af middel- og maksimalkoncentrationer af medicinrester, oxolinsyre, sul-
fadiazin og trimethoprim, over længere tid, kun have helt lokal betydning lige 
omkring burene og ved selve havbruget (moduleret spredning af kortvarige mak-
simaleværdier er vist i Figurerne 6.10-6.12). I alle tilfælde var de middel og be-
regnede middel- og maksimalkoncentrationer langt under de fastsatte vandkvali-
tetskriterier, se tabel 7.5.   
 
Tabel 7.5. Spredningsprognose for modelberegningerne og den maksimale belastning ifølge be-
regninger af middel og maksimalkoncentrationer af medicinrester oxolinsyre, sulfadiazin og tri-
methoprim ved havbruget i drift samt de tilladte vandkvalitetskrav ifølge Naturstyrelsen 2010. 

Medicintype 
Middel (µg l-1) 
generelt tab 
beregninger 

Generelt  
kvalitetskrav (µg l-1)  
KVKK marint  

Maks (µg l-1) 
kortids tab 
beregninger 

Kortids  
kvalitetskrav (µg l-1)  
KVKK marint 

Oxolinsyre 0,25-1,0 15 2,0-6,0 18 

Sulfadiazin 0,38-0,46 4,6 2,0-6,0 14 

Trimethoprim 0,08-0,1 10 0,8-1,07 160 

 
7.5.1 Overordnet konklusion  

Modelberegningerne viser, at belastningen med miljøfremmede stoffer, så som 
kobber fra netburene og medicinrester fra foder og fækalier, kun er målbar umid-
delbart ved netburene og at belastningen potentielt kun vil have en helt lokal be-
tydning ved selve havbruget. Det betyder at Natura 2000 området ikke vil blive 
påvirket målbart ved havbrugsdriften, tabel 7.6. 
 
Ved totalt ophør af projektaktiviteter forventes det, at miljøforholdene vil vende 
tilbage til basisniveauerne.   
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Tabel 7.6. Opsummering af forventede effekter af havbrugsdriften ved Endelave på belastningen 
af det tilstødende Natura 2000 område nr. 56 med kobber og medicin. 

Effekt Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-
tydning 

Tab af  
medicin  

Lille  lokal Reversibel - ophø-
rende ved projekt-
afslutning 

Ingen 

 
7.6 Forstyrrelse i form af skibstrafik og drift 

Havbrugsanlægget vil være i drift døgnet rundt i sæsonen fra april/maj til novem-
ber/december, hvorefter alle fisk er taget op, og produktionsanlæggene inkl. af-
mærkningsbøjer hjemtages til vedligeholdelse og opmagasinering på land.  
 
Sejlruten mellem Snaptun og havbrug med fiskeproduktion fastligges, så der er 
en minimums afstand på 300 meter til Natura 2000 området (Fig. 7.13). Generelt 
vurderes forstyrrelsen langs sejlruten til at være lokal og kortvarig, da sejlads kun 
er intensiv (3-5 gange dagligt) ved etablering og udsætning af fisk om foråret (2-
3 uger) og ved høst af fisk om efteråret (4-6 uger). Resten af produktionsperio-
den er der kun sejlads frem og tilbage til anlægget en gang om dagen i forbindel-
se med fodring.  
 
De marine arter i udpegningsgrundlaget, den spættede sæl og gråsælen, er beg-
ge følsomme over for forstyrrelse og støj, hovedsageligt på deres hvile- og yngle-
pladser. Det betyder at begge sælarter potentielt kan blive påvirket af skibstrafik i 
anlægs- og driftsfasen.  
 
Det vurderes, at alle fugle, som indgår i udpegningsgrundlaget, i større eller min-
dre grad anvender området ved og omkring Endelave som fourageringsområde. 
Men det er de fugle, der primært befinder sig ofte på vandet (havfugl og dykæn-
der), såsom edderfugl, bjergand, fløjlsand, hvinand, skarv, stor skallesluger og al-
le 3 ternefugle (havterne, dværgterne og splitterne) som forventes at være mest 
sårbare overfor forstyrrelse fra sejlads til og fra havnen og havbrugsanlægget, og 
aktiviteterne omkring havbruget. Fuglearter i fældningsperioden, hvor de ikke kan 
flyve, er særligt følsomme for forstyrrelser. Fældningsperioder varierer tidsmæs-
sige for de enkelte arter.  
 
For alle disse arter kan påvirkning fra forstyrrelsen føre til en kortvarig forstyrrel-
se af bl.a. fødesøgning og et kortvarigt tab af fødesøgningsområder svarende til 
området omkring selve sejlruten og området omkring havbrugsburene.   
 
Forstyrrelse af disse dyr i Natura 2000 området er afhængig af, om sejlads frem 
og tilbage til havbrugsanlægget forgår på tværs af den sydvestlige del af Natur 
2000 området.  For at reducere potentielle forstyrrelse af sæler og undgå, at for-
styrre rastefuglene, vil ruten på sejlads ved etablering af anlægget og den daglige 
drift af havbruget, gå udenom Natura 2000 området nr. 56. En sejlrute på mere 
end 300 meter langs grænsen til Natura 2000 området (Figur 7.13) vil skabe en 
afstand fra en eventuelt forstyrrelseskilde, og vil formindske eller fjerne eventuel-
le flugterespons fra sæler og fugle i Natura 2000 området. Hvis det vurderes at 
det er nødvendigt at dokumentere sejlruten kan sejladsen dokumenteres ved 
hjælp af den enkelte skibs kortplotter som kan bruges til at logge det daglig sej-
lads.    
 
Generelt forventes forstyrrelse fra sejladsen kun at være kortvarig og ikke at ha-
ve en mærkbar indflydelse på dyrenes udbredelse. Påvirkningen fra anlægsarbej-
det og sejladsen frem og tilbage til burene ved den daglig drift vil være begræn-
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set til meget kort tid langs sejlruten og kun i nærområdet omkring burene. Erfa-
ringer med sælers adfærd ved havbrug viser, at dyrene meget hurtigt vænner sig 
til driftsaktiviteterne og ses ofte helt tæt på netburene. I tilfælde af forstyrrelser 
vil fugle, som befinder sig i en afstand på mindre end ca. 300 meter fra forstyrrel-
seskilden, sandsynligvis flygte til nærliggende område hvor det er sandsynligt at 
de kan finde egnede habitater uden for påvirkningsområdet. 
 

 
 

 
Figur 7.13. Et forslag til sejlruten til og fra havbrugsanlægget udenfor Natura 2000 området i 
forhold til forstyrrelse af fugle og sæler i udpegningsgrundlag for Natura 2000 Nr. 56.  

 
7.6.1 Overordnet konklusion  

Påvirkningen fra anlægsarbejdet og sejladsen frem og tilbage til burene ved den 
daglig drift vil være begrænset til meget tidstum, og begrænse sig til nærområdet 
omkring burene. Erfaringer med sælers adfærd ved havbrug viser, at dyrene me-
get hurtigt vænner sig til driftsaktiviteterne, og at sælerne ses ofte helt tæt på 
netburene. I tilfælde af forstyrrelser vil fugle, som befinder sig i en afstand på 
mindre end ca. 300 meter fra forstyrrelseskilden, sandsynligvis flygte til nærlig-
gende område hvor det er sandsynligt at de kan finde egnede habitater uden for 
påvirkningsområdet. 
 
Forstyrrelse fra sejladsen til og fra havbruget vil være uden for Natura 200 områ-
det og vil kun være kortvarig. I forbindelse med fordring vil der kun være sejlads 
en gang om dagen, Hyppighed af sejllads vil være højere ved udsætning eller 



Endelave Havbrug 
Natura 2000 konsekvensredegørelse  

57/154 

 

slagtning.  Aktiviteter omkring havbruget ligger også udenfor Natura 2000 områ-
det (1,3 km). Overordnet vurderes det, at forstyrrelse fra skibstrafik som følge af 
sejlads til og fra havbrugsanlægget i forbindelse med anlæggelse af havbruget, 
udsætning af fisk og slagtning ikke vil have en mærkbar indflydelse på dyrenes 
udbredelse og ikke vil have en effekt på de arter er udpeget for at bevare, tabel 
7.7. 
 
Tabel 7.7. Opsummering af forventede effekter af havbrugsdriften ved Endelave på forstyrrelses-
niveauet i det tilstødende Natura 2000 område nr. 56. 

Effekt Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet 
betydning 

Skibstrafik til og fra 
havbrug 

Lille Lokal Kortvarig og reversi-
bel - ophørende ved 
projektafslutning 

Ingen 

Driftsaktiviteter på 
selve havbruget 

Lille Lokal Kortvarig og reversi-
bel - ophørende ved 
projektafslutning 

Ingen 

 
7.7 Områdeudpegninger - eksisterende tilstand af naturtyper og dyr- og 

fuglearter som udgør udpegningsgrundlaget  

 
Den planlagte beliggenhed af et nyt havbrug ligger syd for Natura 2000 område 
nr. 56 (Horsens Fjord, havet øst for og Endelave), som er omfattet af national og 
international naturbeskyttelse. 
 
I henhold til habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter (Miljøministeriet 2008 - BEK nr. 408 af maj 2007)) skal der i forbindelse med 
projektet foretages en vurdering af påvirkningen af de beskyttede områder under 
hensyntagen til områdernes bevaringsmålsætninger. 
 
I dette afsnit beskrives først selve Natura 2000 området og de beskyttede natur-
typer og arter, som udgør udpegningsgrundlaget. Efterfølgende beskrives og vur-
deres de kriterier for gunstig bevaringsstatus for de enkelte naturtyper og arter, 
som potentielt kunne blive påvirket i forbindelse med etableringen og driften af et 
nyt havbrug.   
 

7.7.1 Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 

Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's med-
lemslande og levere et globalt bidrag. Natura 2000 beskytter europæisk natur i 
EU-landene og er et vigtigt omdrejningspunkt for naturbeskyttelsen også i Dan-
mark (www.blst.dk). 
 
Habitatdirektivet er udvalgte naturtyper, planter og dyr med undtagelse af fugle. 
Fuglebeskyttelsesdirektivet beskytter fuglene. Efter direktiverne skal EU's med-
lemslande blandt andet udpege og forvalte såkaldte Natura 2000 områder samt 
beskytte en række udvalgte dyre- og plantearter mod efterstræbelse over hele 
landet (bilag IV-arter). 
 
Natura 2000 områderne beskytter særligt værdifulde naturområder. Forvaltningen 
sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbeskyttelsesloven og 
et specifikt udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper (udpegnings-

http://www.blst.dk/
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grundlaget). Der er krav om aktivt at forvalte Natura 2000 områderne, så udpeg-
ningsgrundlaget sikres gunstig bevaringsstatus eller genoprettes. 
 
Det er staten, der fastsætter mål og retningslinjer for indsatsen i en naturplan og 
kommunerne, der udarbejder en handleplan og forestår aftaler med lodsejere. I 
skov og på havet samt egne arealer forestår staten den aktive indsats. 
 

7.7.2 Baggrund for vurdering af tilstand og bevaringsstatus 

Til nogle naturtyper er der udviklet et system til vurdering af den enkelte naturty-
pes tilstand, som er et udtryk for typens aktuelle naturindhold og en række andre 
målbare faktorer (Miljøministeriet, 2010a).  
 
Bevaringsstatus for naturtyper og arter er derimod en vurdering af, hvordan de-
res tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og 
i de trusler, der eksisterer i dag. Der er således tale om en prognose for arternes 
og naturtypernes udviklingsretning (Miljøministeriet, 2010a).  
 
Miljømålsloven og EU’s habitatdirektiv fastsætter som overordnet mål, at alle na-
turtyper og arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder, 
skal have en gunstig bevaringsstatus.  
 
Ved anlæggelsen og driften af et havbrug er det en forudsætning, at miljøforhol-
dene i Natura 2000 områderne ikke påvirkes, således at en gunstig bevaringssta-
tus for arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, kan opretholdes. 
 
 
7.7.2.1 Kriterier for gunstig bevaringsstatus 

Der er udarbejdet kriterier for vurdering af gunstig bevaringsstatus af alle arter 
og naturtyper, som er omfattet af habitatdirektivets bilag I og II, der ligger til 
grund for udpegningen af de danske habitatområder. Desuden for arter i fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag I, som yngler regelmæssigt i Danmark, og arter af re-
gelmæssigt tilbagevendende fugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for de dan-
ske fuglebeskyttelsesområder (Dahl et al., 2005; Søgaard et al., 2003).  
 
Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af tilstanden af bl.a. en lang 
række marine naturtyper og arter (Miljøministeriet 2010a).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus i den rapport angives på lokalt niveau. På lo-
kalt niveau repræsenterer kriterierne forhold, som kan måles eller beskrives på 
en standardiseret måde inden for den enkelte lokalitet (Søgaard et al., 2003). 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-
habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fremgår af Søgaard et al. 
(2003), og kriterier for gunstig bevaringsstatus for 8 marine naturtyper fremgår 
af Dahl et al. (2005). De generelle kriterier for gunstig bevaringsstatus ses i Tabel 
7.8.  
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Tabel 7.8. Generelle kriterier for gunstigbevaringsstatus. 

Gunstig bevaringsstatus 
 
En naturtype har gunstig bevaringsstatus, når:  

• Det naturlige udbredelsesområde og samlede areal med naturtypen er stabilt 
• De særlige strukturer og funktioner, der er nødvendige for typens opretholdelse 

på langt sigt, er til stede nu og i overskuelig fremtid 
• Typens karakteristiske arter har en gunstig bevaringsstatus 

 
En art har en gunstig bevaringsstatus, når: 

• Den på langt sigt kan opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens 
naturlige levesteder 

• Dens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller at der er sand-
synlighed herfor inden for en overskuelig fremtid 

• Der både nu og i fremtiden vil være tilstrækkeligt store levesteder til at bevare 
dens bestande 

 
 

 
7.7.2.2 Trusler mod områdets naturværdier 

I de foreslåede naturplaner for Natura 2000 områder nr. 56 er oplistet ”trusler” af 
naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget (Miljøministeriet, 2010a).  
 
Trusler skal forstås som påvirkninger, der enkeltvis eller tilsammen vil kunne for-
hindre, at naturtyperne og arterne bevarer eller opnår gunstig bevaringsstatus. 
Trusler kan være aktuelt forekommende eller potentielle trusler, som muligvis kan 
forekomme i fremtiden, men som aktuelt ikke er til stede. 
 

7.7.3 Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord – farvandet øst for og 
Endelave 

Horsens Fjord og farvandet øst for og Endelave er udpeget som nationalt og in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde og er omfattet af habitatdirektivet og EU’s 
fuglebeskyttelsesdirektiv, Figur 7.14.  
 
Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. H52 og EF fuglebeskyttelses-
område nr. F36 og Ramsarområde nr. R13 og har et areal på 45.823 hektar.  
 
Ramsarområdet falder sammen med EF fuglebeskyttelsesområderne og behandles 
derfor ikke særskilt i denne rapport.  
 
Horsens Fjord er et karakteristisk østjysk fjordlandskab med fligede moræneky-
ster og lavt vand. I fjorden ligger øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø, som alle er lave og 
flade med strandenge og laguner langs kysterne. Mens Alrø og Hjarnø er domine-
ret af intensivt landbrug, ophørte landbrugsmæssig udnyttelse af Vorsø for over 
50 år siden, og øen henligger som urskov (Naturstyrelsen 2011). 
 
Både i og uden for fjorden foregår der en evig vandring af materialer hvor bunden 
i det lavvandet Horsens Fjord består af aflejret materiale som sand og silt. Tide-
vandsskiftet og vinden blotlægger vadeflader, der er nogle af de største i Øst-
danmark. Nogle steder udlignes kysten, og ved øerne dannes forland med strand-
volde og laguner. Mellem Endelave og Tunø opbygges lave sandgrunde, der blot-
tes ved ebbe. Uden for fjorden opbygges rev og holme. Store, veludviklede sten-
rev findes ved Søby Rev og ved Endelave. 
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På land findes der på alle områdets øer og på nordsiden af Horsens Fjord store 
veludviklede strandenge med enkelte kystlaguner. Flere steder er der på de mere 
tørre dele af strandengene forekomst af gul engmyre, hvis tuer indikerer lang tids 
uforstyrret græsningsdrift. 
 
Områdets mange øer og holme med lav vegetation er ideelle ynglelokaliteter for 
en række arter af havfugle, som er på udpegningsgrundlaget, Tabel 7.9. 
 
Af havfuglene har havterne en stor og stabil yngleforekomst, og splitterne er for 
nylig genindvandret til området. Der er også pæne ynglebestande af klyde og Ed-
derfugl. Vadefladerne og strandengene er i efterårsperioden vigtige rasteområder 
for et stort tal af lille kobbersneppe, hjejle og andre vadefugle mens dykænderne 
hvinand, Edderfugl, fløjlsand og bjergand udnytter de lavvandede områders fore-
komst af bunddyr (Naturstyrelsen 2011). 
 
Stor skallesluger og skarv lever i området og fouragerer på en række 
fiskearter. 
 
De primære naturværdier i habitatområdet knytter sig til de lavvandede kystarea-
ler med forekomst af en række arter og marine naturtyper, som også udgør ud-
pegningsgrundlaget for Natura 2000-området, Tabel 7.9.  
 
Det vurderes, at kun den sydlige del af Natura 2000-området potentielt vil kunne 
påvirkes indirekte af det ny havbrug. Hvad med muslinger. Kumulative effekter. 
 

 
Figur 7.14. Natura 2000 området nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Miljøministeri-
et, 2010a) som består af Habitatområde H52 (rød afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområde F36 
(blåskravering) (Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen).  

 
7.7.3.1 Udpegningsgrundlaget 

Natura 2000 område nr. 56 er udpeget af hensyn til 22 naturtyper og 2 dyr arter, 
og fuglebeskyttelsesområderne F36 er udpeget for 12 arter, Tabel 7.9. 
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Tabel 7.9. Liste over arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 
område H56.  Tallet i parentes angiver artens/naturtypens nr. (Miljøministeriet, 2011) 
(www.blst.dk). 

Habitatområde H52 Fuglebeskyttelse F36 
Arter knyttet til de marine områder 
Gråsæl (1364) 
Spættet sæl (1365) 
 
 
 

Ynglende arter af vandfugle 
Klyde (A132) 
Havterne (A194) 
Dværgterne (A195) 
Splitterne (A191) 
Skarv (A017) (Ynglende/Trækkende) 
 
Trækkende arter af vandfugle 
Bjergand (A062) 
Edderfugl (A063) 
Fløjlsand (A066) 
Hvinand (A067) 
Stor skallesluger (A070) 
Hjejle (A140) 
Lille kobbersneppe (A157) 

Marine naturtyper 
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 
havvand (1110) 
Vadeflade - mudder- og sandflader, der er blottet 
ved ebbe (1140) 
Lagune - kystlaguner og strandsøer (1150)  
Bugt - større, lavvandede bugter og vige (1160)  
Rev (1170) 

 

Terrestriske naturtyper 
Strandvold med flerårige planter (1220) 
Enårig standengsvegetation - vegetation af kvel-
ler eller andre enårige strandplanter, der koloni-
serer mudder og sand (1310) 
Strandeng (1330) 
Grå/grøn klit - Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit) (2130) 
Kransnålalge-sø (3140) 
Brunvandet søer og vandhuller (3160) 
Tør hede - tørre dværgbusksamfund (4030) 
Kalkoverdrev - overdrev og krat på mere eller 
mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) 
(6210) 
Surt overdrev - artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund (6230) 
Tidvis våd eng (6410) 
Rigkær (7230) 
 
Skovnaturtyper 
Bøg på mor med kristtorn (9120) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Stilkege-krat - stilkegeskov og krat på meget sur 
bund (9190) 
Skovbevokset tørvemose (91D0) 
Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld 
(91E0) 
 

 

 
7.7.4 Terrestriske naturtyper og skovnaturtyper 

Der findes 17 terrestriske/skov naturtyper i habitatområde H52, Tabel 7.9.  
 
Da der forekommer ingen potentielle påvirkninger på de terrestriske naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som følge af an-
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lægs- og driftsaktiviteterne ved etablering af et havbrug syd for Endelave, vil de 
ikke blive behandlet i det nedenstående. 
 
 

7.7.5 Terrestriske arter 

Der er ingen terrestriske arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000 området nr. 56.  
 
 

7.7.6 Beskrivelser af marine naturtyper og vurdering af potentiel 
påvirkning  

Ifølge Natura 2000 basisanalysen (Miljøcenter Århus, 2007) rummer havområdet 
fem marine naturtyper:  
 

• Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 
• Vadeflade - mudder- og sandflader, der er blottet ved ebbe (1140) 
• Lagune - kystlaguner og strandsøer (1150) 
• Bugt - større, lavvandede bugter og vige (1160) 
• Rev (1170) 

  
Tabel 7.10. Oversigt over arealet af de marine naturtyper der gør grundlaget for udpegning af 
habitatområde H52. Arealet fremgår af Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Marine naturtyper 
Kortlagt 
areal (ha) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 10.039 
1140 Vadeflade – mudder- og sandflader, der er blottet ved ebbe 467 
1150 Lagune - kystlaguner og strandsøer 58,3 
1160 Bugt - større, lavvandede bugter og vige 2.628 
1170 Rev 16.704 
 
Fordi Horsens Fjord er lavvandet, og bunden hovedsagelig består af aflejret mate-
riale foregår der en evig vandring af materialer både i og uden for fjorden.  Det 
betyder, at der er store områder hvor havbunden er dækket af sand. I habitatom-
råde H52 dækker ”sandbanker med vedvarende dække af havvand” 10.039 ha, 
og tidevandskiftet og vinden blotlægger ”vadeflader”, der er nogle af de største i 
Østdanmark, hvoraf 467 ha er inden for habitatområde H52, Tabel 7.10 og Figur 
7.15.  
 
Uden for Horsens Fjord opbygges rev og holme og veludviklede stenrev findes ved 
Endelave og Søby Rev. Ifølge basisanalyse udgør naturtypen Rev (16.704 ha) det 
største del af de marine naturtyper i Natura 2000-området 52 (Miljøministeriet, 
2010a), Figur 7.15. Dog er det nævnt at naturtypen Rev sandsynligvis dækker 
langt mindre end opgivet (Miljøcenter Århus, 2007) og disse udpeget områder er 
sandsynligvis af andre karakter f.eks. sand osv. 
 
Naturtyperne ”større, lavvandede bugter og vige - Bugt” forekommer i områder 
spredt langs kysten og ”kystlaguner og strandsøer - Lagune” forekommer i delvis 
lukket habitatområder, mere isoleret fra det marine miljø. 
 
Af ovennævnte naturtyper er kun sandbanke (1110) og rev (1170) relevant for 
projektet. Naturtyperne vadeflader (1140), bugt (1160) og laguner (1160) er kun 
i de regionale marine område og i delvis lukket habitatområder, og mere isoleret 
fra det marine miljø.  
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Samtlige nævnte arter, med vægt på sælerne samt havfuglene, er af relevans for 
projektet.  
 
For de marine naturtyper skal det nævnes, at der mangler et udviklingsarbejde, 
som kan verificere, hvorvidt de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige 
til vurdering af naturtypens status. Endvidere er niveauerne for gunstig beva-
ringsstatus ikke fastlagt (Dahl et al., 2005). 
 
Nedenstående oplysninger om naturtyperne er baseret på ”Danske naturtyper” 
(Miljø- og Energiministeriet, 2000), ”Natura-2000 Basisanalyse for Horsens Fjord, 
Havet øst for Endelave (Miljøcenter Aarhus, 2007), ”Natura 2000-plan 2010-
2015” (Miljøministeriet, 2010a) og ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-
habitatdirektivets 8 marine naturtyper (Dahl et al., 2005).  
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Figur 7.15. Udpegede marine naturtyper i habitatområde H52. 

 
7.7.6.1 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

(1110) 

Beskrivelse 
Sandbankerne er konstant dækket af vand ned til dybder på 20 meter. De er hæ-
vet som banker over den omgivende bund og kan være med - eller uden bevoks-
ning.  
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Graden af eksponering er væsentlig for naturtypens biologiske sammensætning. 
Ud fra den eksisterende viden kan det være relevant at underopdele naturtypen i 
følgende undernaturtyper: 
 

- Ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med undervandsvegetation 
- Eksponerede sandbanker på lavt vand med undervandsvegetation 
- Sandbanker på dybt vand med undervandsvegetation 

 
Tilstand og bevaringsstatus 
Bevaringsstatus for naturtypen sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 
havvand i Natura 2000 område nr. 56 er vurderet ugunstig. 
 
Trusler og mulige tiltag 
De væsentligste lokale trusler for naturtypen sandbanker med lavvandet vedva-
rende dække af havvand er: 

- Næringsstofbelastning 
- Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden 
- Invasive arter 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer)  

 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus fremgår af Tabel 7.11.  
 
Tabel 7.11. Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110). Kriterier for gun-
stig bevaringsstatus på lokalt niveau og vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et 
havbrug syd for Endelave.  Kriterier for gunstig bevaringsstatus er baseret på Dahl et al. (2005). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Areal og udbredelsesområde  
Areal. 
 
Arealet skal være stabilt eller stigende og 
alene være reguleret af naturlige dynami-
ske processer.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning       

Struktur og funktion  
Areal af uforstyrret havbund.  
 
Forekomst af sammenhængende arealer 
med bentisk vegetation og følsomme fau-
naarter skal være stabile eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning 

Næringssaltniveauet i vandsøjlen skal væ-
re stabilt eller faldende.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning 
Driftsfasen 
Stigninger i næringssaltniveauer vil være 
koncentreret lokalt omkring havbrug bu-
rene, og i strømmens spredningsfane der-
fra. Der vurderes at ændringer i niveau-
erne af kvælstof og fosfor regionalt vil 
være inden for den naturlige variation. 
 
Ingen påvirkning  

Vandets klarhed.  
Lysgennemtrængning i vandet skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Stigninger i næringssaltniveauer af betyd-
ning vil være koncentreret lokalt omkring 
havbrug burene, og i strømmens spred-
ningsfane derfra. Der vil ikke ske en stig-
ning i algevækst som følge af forøget næ-
ringsstofniveauer, da niveauerne af kvæl-
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stof og fosfor vil være meget lav og inden 
for den naturlige variation for naturtypen i 
det regionale område. 

Bundvegetationens dækning og dybde-
grænser. Dybdeudbredelse af bentisk ve-
getation skal være stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Potentiel mindre påvirkning 
 
Den øgende mængde næringsstoffer vil 
kunne give anledning til en øget lokal 
produktion af planktonalger med en mulig 
reduktion af sigtdybde til følge,  
 
Stigninger i skygning pga. burene vil kun 
være lokalt. 

Makrofaunaens individtæthed og biomas-
se skal fastholdes eller forbedres til fast-
lagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen  
Ingen påvirkning  

Makrofaunaens artssammensætning.  
 
Afvigelse i makrofaunaens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for naturtypens forventede variati-
onsbredde i Danmark. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Der vil kun være en lokal og ikke en regi-
onal påvirkning omkring burene.  

Bentisk vegetations artsdiversitet.  
 
Antallet af arter skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Bentisk vegetations artssammensætning. 
 
Afvigelser fra naturtypens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for den forventede variationsbredde 
for naturtypen i Danmark.    

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Frigivelsen af medicin ved nedfald af foder 
og fækalier anses for de væsentligste på-
virkninger, men en potentiel påvirkning 
kun vil være meget lokalt og ikke regio-
nalt dvs. ikke i Natura 2000 området (se 
figur 6.11). 

Bestanden af karakteristiske arter skal 
langsigtet opretholdes og på stabilt eller 
stigende niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

 
Vurdering 
Den potentielle effekt af eventuelt foderspild og afgivelse af fækalier fra fiskene er 
forøget sedimentation af organisk stof, som bl.a. kan medføre et øget iltforbrug i 
sedimentet samt en frigørelse af næringssalte (kvælstof og fosfor) til de frie 
vandmasser med deraf mulig effekt på plante- og dyrelivet i form af en forøget 
vækst af planteplankton. På baggrund af erfaringerne fra undersøgelser af effek-
ter af havbrugsdrift på miljøet vurderes det dog umiddelbart, at effekten af hav-
brugsdrift vil være lokal, og have en relativ lav sæsonmæssig intensitet og være 
uden overordnet betydning for plante- og dyrelivet i området (Møhlenberg, 
Rasmussen, & Birkeland, 2010) og dermed heller ikke i Natura 2000 området. 
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Der forventet overordnet set ikke en påvirkning af naturtypen og dens associere-
de arter af dyr og planter. 
 
7.7.6.2 Rev (1170) 

Beskrivelse 
Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet bund eller anden hård 
bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter in-
deholder revene ofte ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det 
giver revet en stor rigdom af dyr og planter, som er helt forskellig fra andre, selv 
nærliggende, rev. Det er især den faldende saltholdighed ned gennem de danske 
farvande fra Kattegat over til Østersøen omkring Bornholm, der er årsag til, at 
dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev. 
 
Hovedparten af de kendte rev har væsentlige partier med stabile sten. Ustabilt 
substrat kan dog forekomme pletvis på nogle lokaliteter og er dominerende på 
enkelte rev.  
 
Ifølge basisanalyse af Horsens Fjord og havet øst for Endelave udgør naturtypen 
Rev det største del af de marine naturtyper i Natura 2000 område 56 (Miljømini-
steriet, 2010a). Dog er det nævnt i basisanalyse af Horsens Fjord, at naturtypen 
Rev sandsynligvis dækker langt mindre end opgivet og disse udpegede områder 
er sandsynligvis af andre karakterer, f.eks. sand osv. (Miljøcenter Århus, 2007).  
 
Ifølge de udpegede marine naturtyper i habitatområde nr. H52 (se Figur 7.15) er 
”rev” også den dominerende naturtype, som er tættest på området, hvor det nye 
havbrug skal etableres. Dog er der sandsynligvis langt færre rev end opgivet. 
 
Naturtypens karakteristiske arter er endnu ikke beskrevet.  
 
Tilstand og bevaringsstatus 
Bevaringsstatus for naturtypen rev i Natura 2000 område nr. 56 er vurderet 
ugunstig. 
 
Trusler  
De væsentligste lokale trusler for naturtypen rev er: 

- Næringsstofbelastning  
- Fiskeri med slæbende redskaber (bundtrawl) 
- Invasive arter 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer)   

 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus fremgår af Tabel 7.12.  
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Tabel 7.12. Rev (1170). Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus er baseret på Dahl et al. (2005). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Areal og udbredelsesområde  
Areal. 
 
Arealet skal være stabilt eller stigende og 
alene være reguleret af naturlige dynami-
ske processer.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Struktur og funktion  
Areal af uforstyrret havbund.  
 
Forekomst af sammenhængende arealer 
med bentisk vegetation og følsomme fau-
naarter skal være stabile eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Næringssaltniveau i vandsøjlen.  
 
Koncentrationen af næringssalte i vandet 
skal være stabil eller faldende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Driftsfasen 
Små stigninger i næringssaltniveauer vil 
være koncentreret lokalt omkring havbrug 
burene, og i strømmens spredningsfane 
derfra. Ændringer i niveauerne af kvælstof 
og fosfor regionalt vil kun være minimale 
og inden for den naturlige variation. 

Vandets klarhed.  
 
Lysnedtrængningen i vandet skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning 
 
Små lokale stigninger i næringssaltni-
veauer vil være koncentreret lokalt om-
kring havbrugsburene, og i spredningsfa-
nen derfra. Påvirkningen vil ikke resultere 
i en stigning i algevæksten og algemæng-
den lokalt ved havbruget. Derfor vil der 
heller ikke ske en reduktion i lysned-
trængningen i vandet i Natura 2000 om-
rådet som følge de helt lokalt forøgede 
næringsstofniveauer. 

Bundvegetationens dækning og dybde-
grænser.  
 
Dybdeudbredelse af bentisk vegetation 
skal være stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Makrofaunaens individtæthed og biomas-
se skal fastholdes eller forbedres til fast-
lagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Makrofaunaens artssammensætning.  
 
Afvigelse i makrofaunaens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for naturtypens forventede variati-
onsbredde i Danmark. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Bentisk vegetations artsdiversitet.  
 
Antallet af arter skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau. 
 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Bentisk vegetations artssammensætning. Anlægsfasen 
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Afvigelser fra naturtypens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for den forventede variationsbredde 
for naturtypen i Danmark.    

Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
Frigivelsen af medicin fra foder og fækali-
er vil kun kunne påvirke miljøforholdene 
helt lokalt ved selve havbruget.  Udled-
ningskravet bliver ikke overskredet ved 
selve havbruget. Den helt lokale frigivel-
sen af kobber og medicinrester vil således 
ikke udgøre en trussel mod Natura 2000 
området .  
 
 

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Specifikke effekt-indikatorer for PHA-
lignende stoffer. Aktivitet/frekvens skal 
fastholdes eller mindskes til fastlagt ni-
veau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Snegle imposex og intersex (specifikke ef-
fektindikatorer for TBT). Indeks for impo-
sex og intersex skal fastholdes eller mind-
skes til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Bestanden af karakteristiske arter skal 
langsigtet opretholdes og på stabilt eller 
stigende niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

 
Vurdering 
Det vurderes, at der overordnet set ikke vil være nogen påvirkning af naturtypen 
”rev” og de associerede arter af dyr og planter i Natura 2000 området. 
 
Den væsentligste potentielle effekt af eventuelt foderspild og afgivelse af fækalier 
fra fiskene er frigivelse af næringssalte (kvælstof og fosfor) til de frie vandmasser 
med deraf mulig effekt på plante- og dyrelivet i form af en forøget vækst af plan-
teplankton og en forøget sedimentation af organisk stof, som bl.a. kan medføre et 
øget iltforbrug i sedimentet. 
 
De marginale lokale øgninger i sedimentets belastning med organisk stof og de 
deraf følgende meget små ændringer i sedimentets iltforbrug betyder, at etable-
ring af havbruget ikke vil medføre forøget risiko for iltsvind i området. Beregning 
af iltkoncentrationen i bundevandet i projektområdet med og uden havbrugsdrift 
viser således ikke nogen målbar forringelse af iltforholdene. Dette betyder, at 
etablering af havbruget heller ikke vil have nogen målbar indflydelse på iltforhol-
dene i bundvandet i Natura 2000-område som helhed eller lokalt omkring Endela-
ve. 
 
Der vil heller ikke være en påvirkning af Natura 2000 området som følge af frigi-
velse af medicinrester, da udledningen sker helt lokalt ved havbruget og da ud-
ledningskravet ikke vil blive overskredet.  
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7.7.6.3 Mudder og sandflader blottet ved ebbe (1140) 

Beskrivelse 
Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturen mangler landplanter, 
men er ofte dækket af blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme 
ålegræs. Fladerne rummer ofte rige samfund af invertebrater. Fladerne er en vig-
tig overvintringsplads for sæler og mange arter af fugle.  
 
Denne naturtype har stor betydning for ande- og vadefugle, som fouragerer hér. 
Denne naturtype fungerer som rasteplads for spættet sæl, hvor det omringer 
Svanegrunden og Møllegrunden, som har en ynglende bestand af spættet sæl 
som er i fremgang (Naturstyrelsen, 2011).  
 
I efterårsperioden er vadefladerne vigtige rasteområder for et stort antal af lille 
kobbersneppe, hjejle og andre vadefugle som klyde. Ligeledes udnytter dykæn-
derne hvinand, Edderfugl, fløjsand og bjergand de lavvandende vadefladers fore-
komst af bunddyr som føde. Typiske arter af bunddyr på denne naturtype er mus-
linger, sandorme, snegle og krebsdyr. 
 
Tilstand og bevaringsstatus 
Bevaringsstatus for naturtypen i Natura 2000-område nr. 56 er vurderet ugun-
stig.  
 
Trusler  
De væsentligste lokale trusler for naturtypen er: 

- Næringsstofbelastning  
- Tilgroning med uønsket arter, og  
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer)  

 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus fremgår af Tabel 7.13.  
 
Vurdering 
Der vil ikke ske nogen påvirkninger af naturtypen ”mudder og sandflader blottet 
ved ebbe” i Natura 2000 området i anlægsfasen. 
 
I driftsfasen vil der forekomme små og helt lokale forhøjelser i næringsstofni-
veauet som følge af fiskenes produktion af fækalier og uudnyttet fiskefoder. Det 
vurderes, at den helt lokale påvirkning af næringsstofniveauerne ved selve hav-
bruget ikke vil kunne påvirke eller vil kunne udgøre en trussel mod naturtypen 
”mudder og sandflader blottet ved ebbe”, da denne naturtype kun forekommer i 
Natura 2000 område 56, langt fra det planlagte havbrug.   
 
Der vil heller ikke være en påvirkning af naturtypen ”mudder og sandflader blot-
tet ved ebbe” i Natura 2000 området som følge frigivelsen af miljøfremmede stof-
fer (medicinrester), da udledningen sker helt lokalt ved netburene og da udled-
ningskravet ikke vil blive overskredet.  
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Tabel 7.13. Naturtype 1140 - Mudder- og sandflader blottet ved ebbe. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau og vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd 
for Endelave. Kriterier for gunstig bevaringsstatus er baseret på Dahl et al. (2005). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
på lokalt niveau 

Vurdering af mulige påvirkninger 

Areal og udbredelsesområde  
Areal. 
 
Arealet skal være stabilt eller stigende og 
alene være reguleret af naturlige dynami-
ske processer.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Struktur og funktion  
Areal af uforstyrret havbund. Forekomst 
af arealer med følsomme faunaarter skal 
være stabile eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Næringssaltniveau i vandsøjlen skal være 
stabilt eller faldende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Biomassen/produktionen af bentiske dia-
toméer skal være stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Biomassen/produktionen af løst drivende 
alger skal være stabil eller faldende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Makrofaunaens individtæthed og biomas-
se skal fastholdes eller forbedres til fast-
lagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Bestanden af karakteristiske arter skal 
langsigtet opretholdes og på stabilt eller 
stigende niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

 
7.7.6.4 Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Beskrivelse 
Områder med mere eller mindre brakt vand, som er helt eller næsten helt adskilt 
fra havet af sandbanker, rullesten, klipper eller lignende. Saltholdigheden varierer 
typisk temmelig meget afhængig af nedbør, fordampning og tilførsel af havvand 
under storme, tilfældige vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. 
 
Kystlaguner kan være bevoksede eller vegetationsløse, og placering og omfang 
kan ændres under oversvømmelser. Velkendte eksempler er f. eks. Nissum Fjord, 
men også mindre vandsamlinger afskåret fra havet af strandvolde m.v. hører un-
der definition (Dahl, et al., 2005).  
 
Sammenlignet med andre marine habitatområder er artsdiversiteten ringe. De ar-
ter, der er tilstede, er ofte specielle ved at kunne klare stor variationer i salthol-
digheden.  
 
Tilstand og bevaringsstatus 
Bevaringsstatus for naturtypen i Natura 2000-område nr. 56 er vurderet ugun-
stig.  
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Trusler  
De væsentligste lokale trusler for naturtypen er: 

- Næringsstofbelastning  
- Invasive arter  
- Tilgroning med uønsket arter 
- Tilgroning 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer)  

 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus fremgår af Tabel 7.14.  
 
Tabel 7.14. Naturtype 1150 – Kystlaguner og strandsøer. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på 
lokalt niveau og vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus er baseret på Dahl et al. (2005). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
på lokalt niveau 

Vurdering af mulige påvirkninger 

Areal og udbredelsesområde  
Areal. 
 
Arealet skal være stabilt eller stigende og 
alene være reguleret af naturlige dynami-
ske processer.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Struktur og funktion  
Areal af uforstyrret havbund. Forekomst 
af sammenhængende arealer med benti-
ske vegetation og følsomme faunaarter 
skal være stabile eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Næringssaltniveau i vandsøjlen skal være 
stabilt eller faldende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
Naturtypen kystlaguner og strandsøer i Horsens 
Fjord og Natura 2000 område nr. 56 forekom-
mer i områder forholdsvis isoleret fra det nye 
planlagte havbrug. 

Vandets klarhed (lysgennemtrængning i 
vandet skal være stabil eller stigende) 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Bundvegetations dækning og dybdegræn-
ser (blomsterplanter og makroalger) skal 
være stabilt eller stigende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Bundvegetations artsdiversitet (blomster-
planter og makroalger) skal fastholdes el-
ler forbedres til et fastlagt niveau 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Makrofauna individtæthed og biomasse 
skal fastholdes eller forbedres til et fast-
lagt niveau 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Makrofauna artssammensætning skal væ-
re indenfor den forventede variations-
bredde for naturtypen i DK 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning forventet. Frigivelsen af 
medicinen fra burene, foder og fækalier er 
kun sporet i nærheden af anlægget.  

Bestanden af karakteristiske arter skal Anlægsfasen 
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langsigtet opretholdes på stabilt eller sti-
gende niveau. 

Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

 
Vurdering 
Havbrugsdriften vil ikke medføre en påvirkning af naturtypen ”kystlaguner og 
strandsøer”, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.  
 
I driftsfasen vil der helt lokalt forekomme svagt forhøjede næringsstofniveauer 
som følge af fiskenes produktion af fækalier og uudnyttet foder samt frigivelsen af 
medicinrester fra fiskefoder og fækalier. Det vurderes, at den helt lokale påvirk-
ning af næringsstofniveauerne ved selve havbruget ikke vil kunne påvirke eller vil 
kunne udgøre en trussel mod naturtypen ”kystlaguner og strandsøer”, da denne 
naturtype kun forekommer i Natura 2000 område 56 langt fra det planlagte hav-
brug. 
 
Der vil heller ikke være en påvirkning af naturtypen ”kystlaguner og strandsøer” i 
Natura 2000 området som følge frigivelsen af miljøfremmede stoffer (medicinre-
ster), da udledningen sker helt lokalt ved netburene og da udledningskravet ikke 
vil blive overskredet.  
 
7.7.6.5 Større, Lavvandede bugter og vige (1160) 

Beskrivelse 
Større, lavvandede bugter og vige er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af 
ferskvand er begrænset. Bølgepåvirkningen er begrænset i forhold til det åbne 
hav. Havbunden består ofte af meget forskellige aflejringer og substrater, og der 
forekommer forskellige bundlevende plante- og dyresamfund i zoner med mange 
arter.  
 
Karakteristiske arter for naturtypen er almindelig bændeltang (ålegræs), smalbla-
det- og dværgbændeltang, arter af vandaks, almindelig havgræs og bentiske al-
ger. Desuden kan der forekomme bundlevende samfund af muslinger, børsteor-
me, snegle og krebsdyr. 
 
Naturtypen forekommer fra Nordsøen til Østersøen, og det biologiske indhold er 
meget forskelligt som et resultat af meget forskellige saltholdigheder. Overordnet 
giver beskrivelsen af denne naturtype mulighed for stor variation i biologisk 
sammensætning, og andre af habitatdirektivets naturtyper kan findes inden for 
den geografiske afgrænsning af ”bugter og vige”.  
 
Tilstand og bevaringsstatus 
Bevaringsstatus for denne naturtype er vurderet ugunstig.  
 
Trusler  
De væsentligste lokale trusler for naturtypen er: 

- Næringsstofbelastning  
- Fiskeri med slæbende redskaber (trawl),  
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer) 

 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus fremgår af Tabel 7.15.  
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Tabel 7.15. Større lavvandede bugter og vige (1160). Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lo-
kalt niveau og vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus er baseret på Dahl et al. (2005). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Areal og udbredelsesområde  
Areal. 
 
Arealet skal være stabilt eller stigende og 
alene være reguleret af naturlige dynami-
ske processer.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Struktur og funktion  
Areal af uforstyrret havbund.  
 
Forekomst af sammenhængende arealer 
med bentisk vegetation og følsomme fau-
naarter skal være stabile eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Næringssaltniveau i vandsøjlen.  
 
Koncentrationen af næringssalte i vandet 
skal være stabilt eller faldende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Afstanden til havbruget betyder at natur-
typen ikke vil blive påvirket af det svagt 
forhøjede næringsstofniveau 

Vandets klarhed.  
 
Lysgennemtrængning i vandet skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning 
Der forventes ingen forøget produktion af 
planktonalger. 

Bundvegetationens dækning og dybde-
grænser.  
 
Dybdeudbredelse af bentisk vegetation 
skal være stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Makrofaunaens individtæthed og biomas-
se skal fastholdes eller forbedres til fast-
lagt niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Makrofaunaens artssammensætning.  
 
Afvigelse i makrofaunaens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for naturtypens forventede variati-
onsbredde i Danmark. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Bentisk vegetations artsdiversitet.  
 
Antallet af arter skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau. 
 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Bentisk vegetations artssammensæting. 
 
Afvigelser fra naturtypens artssammen-
sætning i referencetilstanden skal være 
inden for den forventede variationsbredde 
for naturtypen i Danmark.    

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Koncentrationen af miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt niveau. 
 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. Anlægsfasen 
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Reproduktionens-effekter på ålekvabber 
skal fastholdes eller mindskes til fastlagt 
niveau. 

Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 

Miljøfarlige stoffer i biota og sediment. 
 
Specifikke effekt-indikatorer for PHA-
lignende stoffer. Aktivitet/frekvens skal 
fastholdes eller mindskes til fastlagt ni-
veau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning. 

Bestanden af karakteristiske arter skal 
langsigtet opretholdes og på stabilt eller 
stigende niveau. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

 
Vurdering 
Overordnet set vil hverken etablering eller drift af havbruget medføre en påvirk-
ning af naturtypen ”større lavvandede bugter og vige” og dens associerede arter 
af dyr og planter i Natura 2000 området. 
 
Foderspild og afgivelse af fækalier fra fiskene vil helt lokalt ved havbruget forøge 
sedimentation af organisk stof, som bl.a. kan medføre et forøget iltforbrug i sedi-
mentet samt en frigørelse af næringssalte (kvælstof og fosfor) til de frie vand-
masser. Frigivelsen af næringsstoffer kan medføre en forøget vækst af plante-
plankton med deraf mulige negative effekter på plante- og dyrelivet. På baggrund 
af erfaringerne fra undersøgelser af effekter af havbrugsdrift på miljøet (Møhlen-
berg, et al., 2012) vurderes det, at effekten af havbrugsdrift vil være lokal og 
uden overordnet betydning for plante- og dyrelivet i området. 
 
Der forventes heller ingen påvirkning af naturtypen ”større lavvandede bugter og 
vige” som følge af den helt lokale frigivelse medicinrester, da det forventes at fri-
givelsen sker helt lokalt, og da udledningskravet ikke forventes at blive overskre-
det.  
 

7.8 Beskrivelse af marine arter og vurdering af potentiel påvirkning  

Udpegningsgrundlaget omfatter 2 marine arter. De udpegede sælarter, kan po-
tentielt påvirkes af aktiviteterne og omtales derfor nedenfor.  
 

7.8.1 Spættet sæl (Phoca vitulina) (1365) 

Forekomst i habitatområde 
I Danmark har man talt bestanden af spættede sæler siden 1976. Den samlede 
bestand er steget siden da, selv om der i nogle områder har været fald, som bl.a. 
skyldtes, at sælerne blev ramt af dødelige epidemier, bl.a. ”sældøden” i 1988. 
 
Omkring Horsens Fjord i Natura 2000 område nr. 56 har Svanegrunden og Mølle-
grunden (henholdsvis nord og vest for Endelave) en ynglende bestand af spættet 
sæl som er i fremgang (Naturstyrelsen, 2011). Naturtypen mudder og sandflade 
blottet ved ebbe (1140) som omringer disse grunde fungerer som rasteplads for 
disse sæler. Samtidig vil man forvente at uden for yngletiden vil sælerne ofte 
strejfe rundt langs kysterne i området. For eksempel, i 2009 blev der noteret en 
lille flok på 6 individer i området øst for Havnø Hage (Fugle og Natur, 2010). 
 
Tilstand og bevaringsstatus  
Det vurderes, at spættet sæl har gunstig bevaringsstatus i såvel nationalt som 
lokalt i habitatområde nr. H52 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Hor-
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sens fjord havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011). Gunstig bevaringssta-
tus forudsætter gunstige levevilkår for arten i form af tilstrækkelige føderessour-
cer og uforstyrrede opholdssteder, hvor sælen kan yngle.  
  
Trusler 
De væsentligste lokale trusler mod den marine art er: 

- Forstyrrelser, hovedsageligt på hvile- og ynglepladser  
- Olieforurening (miljøfarligstoffer)  

 
Især i yngle- og fældningsperioden er det vigtigt, at sælerne kan finde uforstyrre-
de lokaliteter. Tidligere var sælen også truet af miljøgifte i havet, men et fald i 
mængden af miljøgifte i havet betyder, at de formodentlig ikke længere påvirker 
bestanden i Danmark (Teilmann og Dieltz, 2006). 
 
Tiltag og mulige virkemidler 
Forstyrrelsesfrie områder og gældende lovgivning mod olieforurening (miljøgifte). 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for spættet sæl på lokalt niveau fremgår af 
Tabel 7.16. 
 
Tabel 7.16. Spættet sæl (1365). Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau og vurde-
ring af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus er baseret på Søgaard et al. (2003). Hvad med muslingebruget. Hvilken betyd-
ning har det? 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 

Bestand  
Forekomst.  
Arten skal være til stede. 

Anlægsfasen 
Lille, kortvarig, lokal påvirkning langs sejl-
ruten fra havn til anlægsområde. Forstyr-
relser i form af støj og skibstrafik. 
Driftsfasen 
Lille, kortvarig, lokal påvirkning langs sejl-
ruten fra havn til burene. Forstyrrelser i 
form af støj og skibstrafik. 
 

Bestand. 
Antal individer skal være stabil eller sti-
gende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levested  
Uforstyrrethed. 
Antal individer på egnede yngle- og hvile-
pladser skal være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
 

Levestedets størrelse  
Nuværende og egnede ynglelokaliteter. 
Areal af nuværende ynglelokaliteter inden 
for hvert af forvaltningsområderne skal 
være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
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Vurdering af mulige påvirkninger 
Den spættede sæl er følsom overfor forstyrrelse og støj, hovedsageligt på hvile- 
og ynglepladser, og kan være påvirket af skibstrafik langs sejlruten mellem hav-
nen og anlægsområdet (burene) i anlægs- og driftsfasen.  
 
Den påvirkning kan føre til en kortvarig forstyrrelse af fødesøgning og et kortvarig 
tab af fødesøgningsområder svarende til selve sejlruten og i området omkring bu-
rene.   
 
Generelt vil forstyrrelser kun være kortvarig og ikke have en mærkbar indflydelse 
på sælernes udbredelse i hverken anlægsfasen eller i driftsfasen. Erfaringer med 
sælers adfærd ved havbrug viser, at dyrene meget hurtigt vænner sig til driftsak-
tiviteterne og ses ofte helt tæt på netburene. 
 
Der vil ikke være påvirkning på hvile- og yngelpladser (Svanegrunden og Mølle-
grunden; henholdsvis nord og vest for Endelave) i Natura 2000 området, da disse 
områder er forholdsvis langt fra sejlruten og det nye planlagte havbrug. 
 
Der forventes ingen påvirkning af spættet sæl pga. støj ved etablering og drift af 
havbruget. I forbindelse med anlæggelsen af de store havvindmølleparker i Dan-
mark er der foretaget intensive undersøgelser og vurderinger af forstyrrelse og 
støjens påvirkning af havpattedyrene, bl.a. sæler. Disse undersøgelser viser, at 
kun stærke støjkilder f.eks. fra nedramning af fundamenter inducerer flugtadfærd 
hos sæler (Teilmann et al., 2006). Da der ikke forventes stærk støj ved etablering 
eller drift af havbruget vil der ikke være påvirkning af sæler pga. støj.  
 
I driftsfasen vil der kunne forekomme et svagt forhøjede niveauer af medicinre-
ster fra fiskefoder og fækalier helt lokalt. Disse stoffer vil kun kunne spores i me-
get små mængder helt tæt ved burene og vil ikke overstige miljøkvalitetskravene. 
Medicinrester vil derfor ikke kunne medføre en påvirkning af sælerne i området.  
 
Det vurderes, at forekomsten af fisk af relevante arter og størrelser vil være upå-
virket af havbrugsprojektet, og at fødegrundlaget for sælerne i området derfor vil 
være upåvirket ved etablering og drift af havbruget.   
 

7.8.2 Gråsæl (Halichoerus grypus) (1364) 

Forekomst i habitatområdet 
Gråsælen er ligesom spættet sæl knyttet til kystområder, hvor de foretrukne hvi-
lepladser er ubeboede øer, rev og skær. Gråsælen er i højere grad end spættet 
sæl afhængig af uforstyrrede tilholdspladser. Gråsælen bevæger sig over meget 
store afstande på flere hundrede kilometer. Det er derfor sandsynligt, at arten lej-
lighedsvis kan træffes langs Jyllands østkyst samt på både på Møllegrund og Sva-
negrund, og at de i kortere perioder fouragerer i havet syd for Endelave. 
 
Tilstand og bevaringsstatus  
Den nationale bevaringsstatus for gråsæl er foreløbig vurderet som usikker på 
grund af den meget lille bestand (Pihl et al. 2000) på ca. 25 individer. Bevarings-
prognose lokalt i habitatområde nr. H52 som er en del af Natura 2000-område nr. 
56, Horsens fjord havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011) er ugunstig.  
 
Trusler 
De væsentligste lokale trusler mod den marine art er: 

- Forstyrrelser, hovedsageligt på hvilepladser  
- Olieforurening (miljøfarligstoffer)  
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Tiltag og mulige virkemidler 
Forstyrrelsesfrie områder og gældende lovgivning mod olieforurening 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for gråsæl fremgår af Tabel 
7.17. 
 
Tabel 7.17. Gråsæl (1364). Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 

Bestand  
Forekomst.  
Arten skal være til stede. 

Anlægsfasen 
Lille, kortvarig, lokal påvirkning langs sejl-
ruten fra havn til anlægsområde. Forstyr-
relser i form af støj og skibstrafik. 
Driftsfasen 
Lille, kortvarig, lokal påvirkning langs sejl-
ruten fra havn til burene. Forstyrrelser i 
form af støj og skibstrafik. 
 

Bestand. 
Antal individer skal være stabil eller sti-
gende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levested  
Uforstyrrethed. 
Antal individer på egnede yngle- og hvile-
pladser skal være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
 

Levestedets størrelse  
Nuværende og egnede hvile- og ynglelo-
kaliteter. 
Areal af nuværende ynglelokaliteter inden 
for hvert af forvaltningsområderne skal 
være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  

 
Vurdering af mulige påvirkninger 
Gråsæl er følsom over for forstyrrelse og støj og kan være påvirket af skibstrafik 
langs sejlruten mellem havnen og anlægsområdet (burene) i anlægs- og driftsfa-
sen.  
 
Påvirkningen kan potentielt føre til en kortvarig forstyrrelse af fødesøgning og et 
kortvarig tab af fødesøgningsområder svarende til selve sejlruten og i området 
omkring burene.   
 
Forstyrrelser vil kun være kortvarige og ikke have en mærkbar indflydelse på sæ-
lernes udbredelse i Natura 2000 området, hverken i anlægsfasen eller i driftsfa-
sen.  
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Havbrugsprojektet medfører ingen påvirkning af de potentielle hvile- og yngel-
pladser (Svanegrunden og Møllegrunden), da disse områder er langt fra sejlruten 
og det planlagte havbrug. 
 
Undersøgelser viser, at kun stærke støjkilder inducerer flugtadfærd hos sæler 
(Teilmann et al., 2006), og da der ikke forventes stærk støj ved etablering eller 
drift af havbruget, vil der ikke være påvirkning på gråsæler.  
 
I driftsfasen kan der forekomme et svagt forhøjede niveauer af medicinrester fra 
fiskefoder og fækalier helt lokalt ved behandling af fisk for sygdom. Disse stoffer 
vil kun kunne spores i meget små mængder helt tæt ved burene og vil ikke over-
stige miljøkvalitetskravene. Medicinrester vil derfor ikke kunne medføre en på-
virkning af gråsæler i Natura 2000 området.  
 
Det vurderes, at forekomsten af fisk af relevante arter og størrelser vil være upå-
virket af havbrugsprojektet, og at fødegrundlaget for gråsæler i området derfor vil 
være upåvirket vedetablering og drift af havbruget.  
 

7.8.3 Beskyttede arter – bilag IV arter 

En række dyre- og plantearter er omfattet af habitatdirektivets artikel 12, der 
medfører en streng beskyttelse, uanset om de forekommer inden for et af de ud-
pegede habitatområder eller udenfor. Arterne fremgår af direktivets bilag IV.  
 
På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver 
streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de 
nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må f.eks. ikke fanges ind, 
deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. 
 
Området er potentielt levested for en eller flere af nedenfor omtalte bilag IV arter. 
Levesteder for øvrige beskyttede bilag IV arter er vurderet til ikke at være til ste-
de inden for de berørte områder.  
 
Selvom Bilag IV-arter ikke er registreret i påvirkningsområdet eller kun er regi-
streret i ganske ringe antal, er det den generelle vurdering, at selvom en eller fle-
re aktuelt ikke registrerede arter skulle forekomme i påvirkningsområdet omkring 
havbruget, er det usandsynligt, at de vil blive påvirket ved etablerings- og drifts-
fasen.  
 
7.8.3.1 Marsvin 

Marsvinet (Phocaena phocaena) er den eneste hval, der yngler og er regelmæs-
sigt forekommende i de indre danske farvande (Teilmann, 2008). Med en maksi-
mallængde på knap 2 m (normalt 130-150 cm) og en vægt mellem 50-90 kg er 
marsvin én af de mindste hvalarter i verden. Marsvin føder deres unger i som-
merperioden og optræder oftest parvis eller i småflokke på 2-5 individer, men kan 
også ses i større flokke. I Danmark er udbredelsen af marsvin opdelt i tre bestan-
de, hvoraf den ene omfatter de indre danske farvande, herunder Kattegat. Skønt 
marsvin er observeret i de fleste indre danske farvande (Kinze, 2003), er der ikke 
en jævn fordeling i forekomsten, hvilket formentlig hænger sammen med udbre-
delsen af egnede fødeemner i de forskellige områder. Marsvin lever hovedsageligt 
af fisk (sild, torsk og fladfisk), hvis udbredelse især er styret af årstidsbetingede 
vandringer efter gyde- og opholdsområder og af strøm- og dybdeforhold 
(Teilmann, 2008). Bundlevende fisk udgør også en væsentlig del af marsvinenes 
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føde (Jepsen, 2005b). Bestanden i de indre danske farvande tæller nu formentlig 
omkring 13.600 individer (Teilmann, 2008). 
 
Marsvin er omfattet af Bernkonventionen, Washington konventionen og 
Småhvalsaftalen under Bernkonvention. Den største trussel mod marsvin er util-
sigtet bifangst, hvor mange dyr drukner årligt i fiskenes garn. Der forgår derfor et 
intensiv internationalt udviklingsarbejde for at sikre redskaber og nedsætte bi-
fangster.  
 
Udbredelsen af marsvin i de danske farvande er undersøgt ved omfattende ind-
samling af data og satellitsporing og ifølge data om udbredelsen af marsvin bl.a. 
baseret på flytællinger og 37 marsvin mærket i de indre danske farvand 
(Teilmann, 2008), optræder marsvin kun lejlighedsvis i Horsens Fjord og farvan-
det omkring det planlagte havbrug syd for Endelave, se figur 7.16. Horsens Fjord 
området med bl.a. Natura 2000-område nr. 56 vurderes derfor ikke at være et 
nøgleområde for bestanden af marsvin i Kattegat. 
 

Marsvin anses for at være sky dyr, men de største tætheder findes i områder med 
den tætteste skibsfart i de danske farvande som tyder på at marsvin er forholds-
vis tolerant overfor en hvis mængde skibstrafik. 

Sejlads til og fra havbruget og aktiviteterne ved burene i forbindelse ved etable-
ring og den daglige drift af havbruget kan potentielt forstyrre marsvin. Udover det 
daglige driftsforhold forventes skibstrafikken mellem Snaptun Havn og havbruget 
at blive øget ved etablering af bure og udsætning af fisk om foråret (marts-april) 
og i forbindelse med høst og nedtagning af bure i november-december.  
 
Erfaringer fra havbrug i bl.a. Storebælt viser, at marsvin tiltrækkes af havbruget 
uanset sejlads og anden aktivitet, og i en omfattende canadisk videnskabelig un-
dersøgelse blev det vist at tætheden af voksne og mødre med kalve var lige så 
høj eller højere indenfor havbrugsområder som udenfor i driftsperioden, og at 
marsvinenes aktivitet og lyd var den samme udenfor og indenfor havbrugsområ-
der (Haar et al. 2009).  Dette tyder på at forstyrrelser af marsvin fra sejlads og 
havbrugsaktiviteterne er ubetydelig og vil være kortvarig. Påvirkningen af mar-
svin som følge af havbrugsaktiviteterne vurderes derfor som værende lille og for-
ventes ikke at få indflydelse på marsvins udbredelse og velbefindende. 
 
Samlet set vurderes det, at påvirkningerne ved etablering og drift af havbruget 
således ikke vil give anledning til nogen negative påvirkninger af marsvin bestan-
den.  
 
Det vurderes, at marsvinets fødegrundlag i projektområdet i form af forekomst af 
relevante arter af fisk i relevante størrelser fortsat vil være tilstrækkeligt til at sik-
re marsvinenes fødegrundlag også ved etablering og drift af havbruget. 
 
I driftsfasen kan marsvin potentielt blive påvirket af miljøfremmede stoffer som 
medicinrester fra foder og fækalier, men påvirkningen må opfattes som teoretisk 
især i forhold til de meget lave overkoncentrationer som kan forventes i hav-
brugsområdet. 
 
Marsvin er i øvrigt ikke inkluderet i udpegningsgrundlaget for Habitat område nr. 
52, Horsens Fjord, havet øst for Endelave som er en del af Natura 2000 område 
nr. 56.  
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Figur 7.16. Kernel 10% intervaller baseret på flytællinger (røre cirkler) og 37 Marsvin mærket i 
de indre danske farvande, tæthedsestimat fra 1997-2007 (lav procent = høj tæthed) (efter Teil-
mann, 2008). Sommer og vinter er gengivet henholdsvis på kort A og B. Gennemsnitter for alle 
år er gengivet på kort C. Kernelværdier og registreringspositioner af 8 hunner er gengivet på kort 
D. 2 individer der er mærket ved Skagen er blå og de 6 mærket i de indre danske farvande er 
røde. 
 

7.9 EF-Fuglebeskyttelsesområder 

Natura 2000-område nr. 56 rummer EF-Fuglebeskyttelsesområde F36. Der indgår 
en række fugle i udpegningsgrundlaget for det fuglebeskyttelsesområde, Tabel 
7.18.  
 
Fuglene grupperes i basisanalysen for Natura 2000-området - Horsens Fjord, ha-
vet øst for og Endelave, efter deres fødevalg (Miljøcenter Århus, 2007).  
 
Fuglearter, der primært spiser bløddyr på havbunden 
Bjergand, edderfugl, og fløjlsand lever især af muslinger på relativt dybt vand. 
Hvinand tager også en del muslinger og snegle, men har en bredere fødesam-
mensætning med bl.a. småfisk og insekter (Miljøcenter Århus, 2007).  
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Fuglearter der primært spiser fisk 
Dværgterne og havterne lever som alle andre terner af småfisk, som de fanger på 
lavt vand langs kysten. Splitterne er den største af de almindeligt forekommende 
ternearter i Danmark, og lever helt overvejende af forskellige småfisk som tobis, 
brisling og sild, men krebsdyr, bløddyr og orme indgår også i føden. Splitterne 
fouragerer længere til havs end de øvrige terner, hvad der bevirker, at de ikke 
konkurrerer med hinanden om føden. 
 
Skarve lever også af fisk som de fanger både langs kysten og i ferskvandsområ-
der. Stor skallesluger er i tilbagegang og opholder sig især i Horsens Fjord hvor 
den spiser småfisk. Hvinand dækker et bredt fødespektrum og er mindre sårbar 
over for forandringer (Miljøcenter Århus, 2007).  
 
Fuglearter der primært spiser smådyr på lavt vand eller tørlagte flader 
Hjejle fouragerer på tørlagte sand- og mudderflader og spiser forskellige smådyr 
som orme og små krebsdyr. Den lille kobbersneppe fouragerer på lavt vand og 
mudderflader og spiser bl.a. havbørsteorme, muslinger, snegle, krebsdyr og in-
sekter. Klyde fouragerer på lavt vand og filtrerer vandet for små pungrejer og an-
dre krebsdyr i vandet.  
 
Fuglearter, der primært er planteædende 
Ingen af de fuglearter som er i udpegningsgrundlaget er primært planteædende. 
 
Tabel 7.18. Fuglearter som indgår i udpegningsgrundlaget og deres sandsynlige forekomst i fug-
lebeskyttelsesområderne F36. 

Art Beskrivelse og forekomst 
Klyde  
(Recurvirostra avosetta) 

Yngler på øer i og omkring Horsens Fjord. Fouragerer på lavt 
vand efter små krebsdyr. Forekommer desuden ynglende spredt 
og i svingende antal. Findes inden for EF-
fuglebeskyttelsesområde F36. 

Havterne  
(Sterna paradisaea) 

Havterne har en stor og stabil yngelforekomst hvor den yngler på 
øer og holme især på små holme langs kysten hvor disse er for-
holdsvis uforstyrrede. Havterne fouragerer i hele havområdet.  

Dværgterne  
(Sterna albifrons) 

Yngler især på små holme langs kysten, dog kun hvor disse er 
forholdsvis uforstyrrede og mangler således ud for de fleste 
sommerhusområder. Yngler ofte på bar sand- eller stenstrand. 

Splitterne  
(Sterna sandvicensis) 

Yngler på Hjarnø. Fouragerer på småfisk i hele det marine områ-
de omkring Horsens Fjord. 

Hjejle  
(Pluvialis apricaria) 

Rastende trækfugl. Spiser forskellige smådyr som orme og små 
krebsdyr. Forekommer på lavt vand og udtørrede flader. 

Bjergand  
(Aythya marila) 

Rastende trækfugl. Lever især af muslinger på havbunden på re-
lativt dybt vand. Forekommer i den marine del, søværts de ud-
tørrede flader. 

Fløjlsand 
(Melanitta fusca) 

Rastende trækfugl. Lever især af muslinger på relativt dybt vand. 
Forekommer i den marine del, søværts de udtørrede flader. 

Lille kobbersneppe 
(Limosa lapponica) 

Rastende trækfugl. Fouragerer primært på vandplanter, især åle-
græs. Forekommer i den marine del af Horsens Fjord. 

Skarv 
(Phalacrocorax carbo) 

Træk/yngelfugl med stor koloni på Vorsø. Fouragerer på fisk og 
er bruge hele Horsens Fjord område som fourageringsområder  

Edderfugl 
(Somateria mollissima) 

Rastende trækfugl. Lever især af muslinger på havbunden på re-
lativt dybt vand. Forekommer i den marine del, søværts de ud-
tørrede flader. 

Hvinand Rastende trækfugl. Tager en del muslinger og snegle, men har 
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(Buchephala clangula) en bred fødesammensætning med bl.a. småfisk og insekter. Fo-
rekommer i den marine del, søværts de udtørrede flader. 

Stor skallesluger 
(Mergus mergenserk) 

Rastende trækfugl. Spiser fisk. Forekommer i den marine del, 
søværts de udtørrede flader.  

   
   

7.10 Beskrivelser af fugle i fuglebeskyttelseområde F36 og vurdering af 
potentiel påvirkning  

I det følgende beskrives de fugle, som indgår i udpegningsgrundlaget, deres fore-
komst i Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, og 
mulige påvirkninger som følge af projektets aktiviteter vurderes.  
 
Oplysninger om fuglene stammer hovedsageligt fra Naturstyrelsen hjemmeside 
(www.naturstyrelsen.dk), og DOFbasen (www.dofbasen.dk) og Natura 2000 Ba-
sisanalyse (Miljøcenter Århus 2007). 
 

7.10.1 Bjergand (Aythya marila) 

Forekomst i habitatområdet 
I Natura 2000 område Horsens Fjord Habitatområde H52 er bestanden i 2006 på 
1/6 af niveauet i slutningen af 1980’erne (10.650 i slutninger af 1980’erne) og ½ 
af bestanden i 1996. Bestanden i Horsens Fjord ligger ikke stabilt i H52, men ses 
også meget længere inde i fjorden, uden for H52. I området omkring Endelave 
blev der i 1995 og 1996 observeret henholdsvis 300 og 50 individer. Senest blev 
der i 2008 observeret 3 individer ved færgelejet Snaptun (DOF-Basen, 2012). Der 
er tale om en entydig nedgang i vinterbestanden i H52. 
 
Bevaringsstatus  
Det vurderes, at bjergand har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyttel-
sesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord havet 
øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Trusler 

- Næringsstofbelastning 
- Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (trawl) 
- Forstyrrelser (sejlads og skibsfart) 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer) 

 
Bjergænderne er især følsomme over for forstyrrelser af deres dagrastepladser. 
Forudsætningen for, at antallet af bjergænder i området er stabilt eller stigende, 
er store områder med bjergændernes fødeemner, og at fuglenes dagrestepladser 
skal være uforstyrrede (Søgaard et al., 2003).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for bjergand fremgår af Tabel 7.19. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at bjergand er blandt de fugle, som kan være mest udsat for for-
styrrelser i forbindelse med skibstrafik. Bjergænder er særligt følsomme for for-
styrrelser i fældningsperioden, hvor de ikke kan flyve, hvorfor forstyrrelser fra 
sejlads til og fra anlægget til havs er den potentielt største påvirkning af denne 
art. Men da sejlads hovedsageligt kun forekommer en gang dagligt vurderes for-
styrrelsen til at være lav og kun af lille betydning.  
 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.dofbasen.dk/
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Bjergænder opholder sig overvejende til havs, men formodes dog at fouragere på 
de lavvandede slikflader om natten. Bjergændernes natlige fødesøgning i mere 
kystnære områder forventes ikke at blive påvirket af forstyrrelser fra sejlads, idet 
havbrugsaktiviteter forventes at være begrænset til dagtimerne. En kortvarig po-
tentiel forstyrrelse om dagen forventes ikke at få nogen effekt på bjerganden, idet 
det vurderes, at der er tilstrækkeligt med upåvirkede områder i nærheden, som 
bjergænderne kan søge til. 
 
Ved forstyrrelser vil fugle, som befinder sig i en afstand på mindre end ca. 500 
meter fra forstyrrelseskilden, sandsynligvis flygte til nærliggende områder. På-
virkningen fra skibstrafik og fodring osv. vil være begrænset til sejlruten og pro-
jektområdet, og det vurderes at fugle i området kan finde egnede habitater uden 
for påvirkningsområdet. 
 
Der forventes ingen påvirkning af bjergandens fødegrundlag.  
 
Tabel 7.19. Bjergand (A062). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for bjergand og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave.  Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden   
 

Levestedets beskaffenhed  
Antal egnede dagrastepladser skal være 
stabilt eller stigende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på egnede dagsraste-
pladser  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på egnede dagsraste-
pladser  

Dagrastepladser skal være uforstyrrede Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på dagrastepladser  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på dagrastepladser   
 
Dog er der risiko for kortvarige forstyrrel-
ser langs sejlruten i det sydvestlige hjørne 
af Natura 2000-området 

Levestedets størrelse  
Stabilt eller stigende areal for fourage-
ringsområde. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  

 
7.10.2 Edderfugl (Somateria mollissim) 

Forekomst i habitatområdet 
For edderfugl er der set en markant nedgang i antallet af rastende fugle i habitat-
område nr. H52, fra 80.000 i 1983 til 22.150 i 1994 (Christoffersen, et al., 2010). 
På landsplan er tilbagegangen fortsat, hvor bestanden er mere end halveret fra 
starten af 1990’erne til årtusindskiftet (fra 800.000 overvintrende til 370.000). 
Men edderfugle lever hovedsageligt af blåmuslinger, der er særlig talrigt fore-
kommende inden for projektområdet. Derfor er hele området Horsens Fjord til Øst 
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for Endelave antaget at være et vigtigt fødeområde. Edderfugl foretrækker at fou-
ragere på lavt vand, men er i stand til at dykke ned til 20 meter. 
 
Modsat vinterbestanden af edderfugl, så har ynglebestanden af edderfugl vist 
fremgang fra udpegningsgrundlaget fra 1983 på 150 ynglepar til små 3000 yngle-
par i 1994. Den nuværende ynglefuglestatus er ubekendt. På landsplan er yngle-
bestanden iflg. DOF-basen stigende eller stabil. Arten vurderes derfor ikke som 
truet i H52. 
 
Bevaringsstatus   
Det vurderes, at edderfugl har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebe-
skyttelsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord 
havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Trusler 

- Næringsstofbelastning 
- Forstyrrelser (Jagt, sejlads og skibsfart),  
- Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (bundtrawl) 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer). 

 
Forudsætningen for et stabilt eller stigende antal edderfugle i området er, at der 
findes store områder med edderfuglens fødeemner, dvs. først og fremmest blå-
muslinger. Edderfuglene er især følsomme over for forstyrrelser i fældningsperio-
den, 1. juli – 15. september (Søgaard et al., 2003). Områderne skal være ufor-
styrrede i denne periode. 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for edderfugl fremgår af Tabel 7.20. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at edderfugl er blandt de fugle, som potentielt kan være mest udsat 
for forstyrrelser i forbindelse med anlægs- og driftsaktiviteterne. Edderfuglene er 
særligt følsomme for forstyrrelser i fældningsperioden (ca. 1. juli – 15. septem-
ber), hvor de ikke kan flyve, hvilket betyder at forstyrrelser fra driftsaktiviteterne 
til havs er den potentielt største påvirkning af arten. De kortvarige potentielle for-
styrrelser om dagen vil ikke få nogen mærkbar effekt på Edderfugle, idet det vur-
deres, at der er tilstrækkeligt med upåvirkede områder i nærheden, som Edder-
fuglene kan søge til. 
 
Ved forstyrrelser vil rastende fugle sandsynligvis flygte til nærliggende områder. 
Påvirkningen fra driftsaktiviteterne vil være begrænset til sejlruten og området 
omkring havbruget, og det vurderes at fugle i området kan finde egnede habitater 
uden for påvirkningsområdet. 
 
Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af Edderfuglens fødegrundlag i hver-
ken anlægs– eller driftsfasen. 
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Tabel 7.20. Edderfugl (A063). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for edderfugl og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden   

Bestand skal være stabil eller stigende. Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Fældningsområder skal være uforstyrre-
de. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  
 
Dog er der risiko for kortvarige forstyrrel-
ser langs sejlruten i driftsfasen hvis der 
ikke sejles udenom Natura 2000-området 

Fourageringsområder skal være relativt 
uforstyrrede, især i perioden 15. sept.-1. 
april.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder  
 
Dog er der risiko for kortvarige forstyrrel-
ser langs sejlruten i driftsfasen hvis der 
ikke sejles udenom Natura 2000-området 

Levestedets størrelse  
Der skal være tilstrækkelig habitat i hav-
området til at understøtte det antal ed-
derfugle, som er nævnt i udpegnings-
grundlaget. Arealets størrelse skal være 
stabilt eller stigende.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  

 

7.10.3 Fløjlsand (Melanitta fusca) 

Forekomst i habitatområdet 
Om vinteren kan der hyppigt ses over en million fløjlsænder i det vestlige Katte-
gat, men I området omkring Endelave er antallet af fløjlsænder noget mere be-
skeden. Her er de observeret med 28 individer i 1999 som det højeste antal, i en 
enkelt observation, i perioden 1980 til 2012. 
 
Trusler 

- Næringsstofbelastning  
- Forstyrrelser (jagt, sejlads og skibsfart) 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer). 

 
Fløjlsænderne er særligt følsomme over for forstyrrelser i fældningsperioden fra 
15. september til 1. maj, men også forholdsvis følsomme i træktiden om vinteren 
(Søgaard et al., 2003).  
 
Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fæld-
ningsområderne fra juli til midten af september, og i de vigtigste dele af fourage-
ringsområderne, fra midten af september til første maj. 
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Bevaringsstatus 
Det vurderes, at fløjlsand har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyt-
telsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord ha-
vet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for fløjlsand fremgår af Tabel 7.21. 
 
Tabel 7.21. Fløjlsand (A066).  Kriterier for gunstig bevaringsstatus for fløjlsand og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Antal rastende eller fældende fugle skal 
være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning  

Levestedets beskaffenhed  
Fældningsområder skal være uforstyrrede 
i perioden 1. juli – 15. september. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
 
Dog er der risiko for kortvarige forstyrrel-
ser langs sejlruten i driftsfasen hvis der 
ikke sejles udenom Natura 2000-området 

Fourageringsområder skal være relativt 
uforstyrrede. 80% af områderne skal væ-
re uforstyrrede i perioden 15. sept.-1. 
maj.  

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder   
 
Dog er der risiko for kortvarige forstyrrel-
ser langs sejlruten i driftsfasen hvis der 
ikke sejles udenom Natura 2000-området 
 

Levestedets areal  
Tilstrækkelig habitat til at understøtte det 
antal fløjlsand, som er nævnt i udpeg-
ningsgrundlaget. Arealets størrelse skal 
være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets areal  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets areal  

 
Vurdering 
Fløjlsand er blandt de fugle, som potentielt vil være mest udsat for forstyrrelser i 
forbindelse med anlægs- og driftsaktiviteterne. Fløjlsænder er som de andre 
dykænder særligt følsomme for forstyrrelser i fældningsperioden, hvor de ikke 
kan flyve, hvorfor forstyrrelser fra den daglige sejlads til og fra anlægget udgør 
den potentielt største påvirkning af arten. Påvirkningen fra anlægs- og driftsar-
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bejdet vil være begrænset til området omkring selve sejlruten og havbruget, og 
det vurderes at fugle i området kan finde egnede habitater uden for påvirknings-
området. En kortvarig påvirkning som følge af forstyrrelse fra sejlads og aktivite-
terne på havbruget vil ikke have nogen nævneværdig effekt på fløjlsænderne. 
 
Der vil ikke være nogen påvirkning af fuglenes fødegrundlag pga. etablering og 
drift af havbruget. 
 

7.10.4 Hvinand (Bucephala clangula)  

Forekomst i habitatområdet 
Hvinand viser på landsplan en årlig fremgang i vinterbestanden og der vurderes 
at være ca. 3000 rastende hvinænder i området omkring Horsens Fjord (Miljøcen-
ter Århus, 2007). Om landstendensen til fremgang også slår igennem i Natura 
2000-område 56, vides ikke.   
 
Trusler 

- Næringsstofbelastning  
- Fiskeri med stående redskaber, eller slæbende redskaber ved bunden (bund-

trawl) 
- Forstyrrelser (jagt, sejlads og skibsfart) 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer). 

 
En forudsætning for, at hvinændernes antal i området kan være stabilt eller sti-
gende er, at der findes kystnære områder med hvinandens fødeemner (Søgaard 
et al., 2003). Hvinænderne er særligt følsomme over for forstyrrelser i fældnings-
perioden, 1. november – 1. april. Derfor skal fourageringsområderne være for-
holdsvis uforstyrrede i denne periode (Søgaard et al., 2003). 
 
For at give ænderne mulighed for at udnytte fourageringsområderne kan man 
hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele 
af fourageringsområderne i perioden november-april. 
 
Bevaringsstatus  
Det vurderes, at hvinand har en gunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyt-
telsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord ha-
vet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for hvinand fremgår af Tabel 7.22. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at hvinænder er blandt de fugle som potentielt vil være udsat for 
forstyrrelser i forbindelse med anlægs- og driftsaktiviteterne. Hvinænderne er 
særligt følsomme for forstyrrelser i fældningsperioden, hvor de ikke kan flyve, 
hvorfor forstyrrelser fra driftsaktiviteterne til havs udgør en potentiel påvirkning 
af denne art.  
 
Hvinænderne opholder sig overvejende til havs, og kortvarige forstyrrelser som 
følge af driftsaktiviteterne forventes ikke at få nogen effekt på hvinænderne, idet 
det vurderes, at der er tilstrækkeligt med upåvirkede områder i nærheden, som 
hvinænderne kan søge til.  
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Ved forstyrrelser vil fuglene sandsynligvis flygte til nærliggende områder. Påvirk-
ningen vil være begrænset til sejlruten og området omkring selve havbruget, og 
det vurderes at fugle i området kan finde egnede habitater uden for påvirknings-
området. 
 
Der vil ikke ske nogen påvirkning af hvinandens fødegrundlag. 
 
Tabel 7.22. Hvinand (A067). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for Hvinand og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden 

Bestanden af rastende fugle skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden 

Levestedets beskaffenhed  
Fourageringsområder skal være relativt 
uforstyrrede. 80% af områderne i perio-
den 1. november – 1. april skal være 
uforstyrrede. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på fourageringsområder  
 
Der forgår kun lidt aktiviteter ved havbru-
get om vinteren  

Tilstrækkelig habitat til at understøtte det 
antal hvinænder, som er nævnt i udpeg-
ningsgrundlaget. Arealets størrelse skal 
være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på arealet af egnede ha-
bitat 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på arealet af egnede ha-
bitat  

 
7.10.5 Klyde (Recurvirostra avosetta) 

Forekomst i habitatområdet 
Iflg. DOF-basen hører kolonien i habitatområder H52 i Horsens Fjord til en af de 
væsentlige kolonier (ca. 1% eller mere af den nationale bestand). I Horsens Fjord 
findes de største og mest stabile kolonier på Hjarnø og Alrø Poller. Yngelbestan-
den i Natura 2000 område nr. 56 udviser en år til år variation men som helhed er 
bestanden konstant. 
 
Trusler 

- Forstyrrelser (færdsel på strande og løse hunde).  
- Klyden trues desuden af tilgroning og prædation. 

 
Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret. Det gælder både i yngleperioden og i 
den periode, hvor fuglene fælder, lige inden de trækker sydpå igen.  
 
Græsning eller høslæt af strandengene uden for yngletiden vil medvirke til at for-
bedre forholdene for klyder, eftersom fuglene foretrækker at yngle i vegetation, 
der ikke er over 10 cm.  Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes in-
den for en afstand af ca. 300 meter fra kolonien i yngletiden fra midten af marts 
til midten af juli, ligesom det vil gavne arten, at man undlader at færdes inden for 
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en afstand af 500 meter fra rastepladserne, hvor fuglene fælder, fra midten af juli 
til midten af september.  
 
 
Bevaringsstatus 
Det vurderes, at klyde har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyttel-
sesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord havet 
øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for klyde fremgår af Tabel 7.23. 
 
Tabel 7.23. Klyde (A132). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for klyde og vurdering af mulige 
påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Bestand skal være stabil eller stigende. Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestandenf 

Levestedets beskaffenhed  
Antal muligheder for ideel redeplacering 
skal være stabilt eller stigende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på redeområder  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på redeområder  
 

Stabilt eller stigende areal med passende 
lav vegetationshøjde. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på areal med lav vege-
tationshøjde  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på areal med lav vege-
tationshøjde  

Kolonien og dens umiddelbare nærhed 
skal være uforstyrret. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på koloniområder  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på koloniområder  

Levestedets størrelse  
Yngleområdets areal stabilt eller stigende. 
Dvs. antal områder af ”rævesikker” eng 
(ø) med lav vegetation. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på yngelområder 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på yngelområder 

 
Vurdering 
Der vil ikke være nogen påvirkning af bestanden, levestedets beskaffenhed eller 
levestedets størrelse som følge af etablering- og driften af havbruget syd for En-
delave, da det vurderes at havbruget og aktiviteter i forbindelse med anlæggelse 
og driftsfasen af havbruget ligger langt fra klydernes fouragerings- og redeområ-
der.  
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7.10.6 Havterne (Sterna paradisaea) 

Forekomst i habitatområdet 
I Horsens Fjord findes den største og mest stabile koloni på Hjarnø og Alrø Poller. 
Ynglebestanden i F36 udviser en år til år variation, men som helhed er bestanden 
stabil. To kolonier udviser dog markant tilbagegang: Søby Rev og Henneskov Ha-
ge, Alrø. På Endelave er der i perioden 1981-2006 kun observeret 2 par ynglende 
havterner. I 2010 blev der dog igen observeret 4 havterner med yngleadfærd 
(DOF-Basen). Sammenfattende må det siges, at Endelave ikke har en nøglerolle 
som yngellokalitet for havternen set i forhold til andre områder i F36. 
 
Trusler 

- Forstyrrelser (færdsel på strande og løse hunde) 
- Arealreduktion/fragmentering  
- Prædation 

 
Ro omkring kolonien i yngleperioden er vigtigt for at sikre ynglesucces. Man kan 
hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra 
reden i perioden april til midten af juli. 
 
Bevaringsstatus  
Det vurderes, at havterne har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyt-
telsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord ha-
vet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for havterne fremgår af Tabel 7.24. 
 
Tabel 7.24. Havterne (A194). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for havterne og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Antal ynglepar skal være stabilt eller sti-
gende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Ynglestedet skal være uforstyrret (i en 
radius på 300 m i perioden 1. april – 15. 
juli) 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på yngelstedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på yngelstedet 

Levestedets størrelse  
Der skal findes egnede muligheder for 
etablering af en koloni. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  

 

 
Vurdering 
Potentielt kan der være en lille, lokal, kortvarig påvirkning i form af forstyrrelse af 
fouragerende fugle i de lavvandede områder langs sejlruten i anlægs- og driftsfa-
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sen. Dog vil der ikke være en påvirkning af bestanden eller leve-yngelsteder, da 
fuglene har mulighed for at flyve væk fra forstyrrelserne til de nærliggende områ-
der. 
 
Der forventes ingen påvirkning i anlægs- og driftsfasen på fuglenes fødegrundlag. 
 

7.10.7 Dværgterne (Sterna albifrons) 

Forekomst i habitatområdet 
Dværgterne blev som udpegningsgrundlag for F36 angivet som ynglende, men 
uden angivelse af antal ynglepar. Den er ikke siden udpegningen konstateret yng-
lende, heller ikke i forbindelse med atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96. 
De strande, der kunne udgøre potentielle ynglesteder, er kun moderat belastede 
af gående og badende, så man kan ikke udelukke aflæggere fra bestanden i 
Stavns Fjord på Samsø, men sandsynligheden er lille. Så arten vurderes i det sto-
re hele at være forsvundet fra H52. Dvægternerne leve som alle andre terner af 
småfisk, som de fanger på lavt vand langs kysten. 
 
Trusler 

- Forstyrrelser (færdsel på strande og løse hunde) 
- Arealreduktion/fragmentering  
- Prædation 

 
Det vil være til stor gavn for arten, at man undlader at færdes inden for 200 me-
ter fra kolonien i perioden maj til midten af juli. 
 
Bevaringsstatus 
Det vurderes, at dværgterne har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebe-
skyttelsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord 
havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for dværgterne fremgår af Tabel 7.25. 
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Tabel 7.25. Dværgterne (A195). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for dværgterne og vurde-
ring af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Antal ynglepar skal være stabilt eller sti-
gende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden af yngel-
par  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden af yngel-
par  

Levestedets beskaffenhed  
Områder til placering af kolonier skal væ-
re uforstyrrede. Det vurderes, at yngle-
områderne i en radius på 200 m skal væ-
re uforstyrret i perioden 1. april – 15. juli. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

Levestedets størrelse  
Der skal findes egnede muligheder for 
etablering af en koloni. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  

 
Vurdering 
Potentielt kan der forekomme en lille, lokal, kortvarig påvirkning i form af forstyr-
relse af fouragerende fugle i området langs sejlruten i anlægs- og driftsfasen. Det 
vurderes dog, at der ikke vil være en påvirkning af bestanden og fuglenes leve-
steder, da fuglene har mulighed for at flyve til nærliggende områder, som er eg-
nede til fødesøgning, og da de potentielle forstyrrelser fra havbrugsaktiviteterne 
forgår langt fra dværgternernes levesteder. 
 
Der forventes ingen påvirkning i anlægs- og driftsfasen af fuglenes fødegrundlag. 
 

7.10.8 Splitterne (Sterna sandvicensis) 

Forekomst i habitatområdet 
Splitternen har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fo-
rekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af 
spredt forekommende arter. I perioden 1988 til 2005 er observationer af arten i 
F36 på et stabilt niveau, og arten registreres årligt. Arten er i 2006 genindvandret 
til Hjarnø med en ynglebestand på 105 par. Der er formodninger om, at kolonien 
er opstået ud fra en forladt lokalitet i Odense Fjord.  
 
Trusler 

- Forstyrrelser (løse hunde og færdsel på strande),  
- Arealereduktion/fragmentering 
- Prædation  

 
Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 
meter fra reden i perioden april til midten af juli. 
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Bevaringsstatus 
Det vurderes, at splitterne har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyttel-
sesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord havet 
øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for splitterne fremgår af Tabel 7.26. 
 
Tabel 7.26. Splitterne (A191). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for splitterne og vurdering af 
mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Antal af ynglepar i kolonierne skal være 
stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Yngleøerne skal være uforstyrrede. Der 
vurderes, at en radius på 300 m skal væ-
re uforstyrret i perioden 1. april – 15. juli. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

Levestedets størrelse  
Der skal findes egnede muligheder for 
etablering af en koloni. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

 
Vurdering 
Potentielt kan der forekomme en lille, lokal, kortvarig påvirkning i form af forstyr-
relse af fouragerende fugle i de lavvandede områder langs sejlruten i anlægs- og 
driftsfasen. Det vurderes dog, at fuglene har mulighed for at flyve til nærliggende 
områder, som er egnede til fødesøgning. 
 
Det vurderes dog, at der ikke vil være en påvirkning af bestanden og fuglenes le-
vesteder, da splitternen har mulighed for at flyve til nærliggende områder, som er 
egnede til fødesøgning, og den potentielle forstyrrelse fra havbrugsaktiviteterne 
forgår langt fra fuglenes levesteder. 
 
Der forventes ingen påvirkning i anlægs- og driftsfasen af fuglenes fødegrundlag. 
 

7.10.9 Hjejle (Pluvialis apricaria) 

Forekomst i habitatområdet 
Der vurderes at være ca. 20.000 rastende hjejler i området omkring Horsens 
Fjord og der vurderes at den nuværende bestand ikke havde forandret sig væ-
sentligt i forhold til begyndelsen af 1980’erne (Miljøcenter Århus, 2007). 
  
Trusler 

- Forstyrrelser  
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- Tilgroning med græs og høje urter. 
 
Af hensyn til hjejlens ynglesucces kan man hjælpe arten ved at undlade at færdes 
indenfor en afstand af ca. 300 meter fra yngleområdet i marts og frem til midten 
af juli. Afgræsning, hugst og afbrænding af hederne vil sikre, at de ikke gror til i 
græsser, buske og træer. 
 
Bevaringsstatus 
Hjejle har en ukendt bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområde F36 som er en del 
af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord havet øst for og Endelave (Natursty-
relsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for hjejle fremgår af Tabel 7.27. 
 
Vurdering 
Potentielt kan der forekomme en lille, lokal, kortvarig påvirkning i form af forstyr-
relse af fouragerende fugle i området langs sejlruten i anlægs- og driftsfasen. Det 
vurderes, at fuglene har mulighed for at flyve til nærliggende områder, som er 
egnede til fødesøgning eller som rastepladser, og at påvirkning derfor vil være lil-
le. 
 
Der forventes ingen påvirkning i anlægs- og driftsfasen af fuglenes fødegrundlag. 
 
Tabel 7.27. Hjejle (A140). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for hjejle og vurdering af mulige 
påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Bestand af rastende trækfugle skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Stabilt eller stigende areal med passende 
lav vegetation. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   

Stabilt eller stigende areal med passende 
åbenhed. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet 
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet 

Levestedets størrelse  
Arealet af enge og græsmarker skal kun-
ne understøtte det antal hjejler, som er 
angivet i udpegningsgrundlaget, og area-
let skal være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet størrelse  
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7.10.10 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) 

Forekomst i habitatområdet 
Der vurderes at være ca. 3-3.500 kobbersneppe i og omkring Natura 2000-
område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave hvor de fouragerer på 
lavt vand og mudderflader. Ifølge oplysning fra basisanalyse vurderes der at den 
nuværende bestand ikke havde forandret sig væsentligt siden 1980érne (Miljø-
center Århus, 2007).   
 
Trusler 

- Forstyrrelser  
- Tilgroning med græs og høje urter. 

 
Bevaringsstatus  
Det vurderes, at lille kobbersneppe har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i 
fuglebeskyttelsesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Hor-
sens fjord havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for Lille Kobbersneppe fremgår af Tabel 7.28.  
 
Vurdering 
Der kan være en lille, lokal, men kortvarig påvirkning af fouragerende fugle i de 
lavvandede områder langs sejlruten i form af forstyrrelser. Påvirkningen fra akti-
viteterne på selve havbruget vil sandsynligvis være ubetydelig, da havbruget lig-
ger langt fra kobbersneppes fouragerings- og levesteder og da fuglene, i tilfælde 
af forstyrrelser, har mulighed for at flyve til nærliggende områder, som er egnede 
til fødesøgning og rast. 
 
Der forventes ingen påvirkning af fuglenes fødegrundlag i anlægs- og driftsfasen. 
 
Tabel 7.28. Lille kobbersneppe (A157). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for lille kobbersneppe 
og vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Bestand af rastende trækfugle skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Stabilt eller stigende areal antal uforstyr-
rede højvandsrastepladser. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   

Fourageringsområder skal være relativt 
uforstyrrede. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

Levestedets størrelse  
Arealet af tidevandsflader skal kunne un- Anlægsfasen 
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derstøtte det antal kobbersneppe, som er 
angivet i udpegningsgrundlaget, og area-
let skal være stabilt eller stigende. 

Ingen påvirkning på levestedets størrelse   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet størrelse  

 
7.10.11 Skarv (Phalacrocorax carbo) 

Forekomst i habitatområdet 
I Danmark yngler skarven ved fjorde, lavvandede kyster og ved større søer. En af 
de største skarvkolonier i Danmark findes på Vorsø i Horsens Fjord. Skarvkolonien 
på Vorsø i Horsens Fjord har mere end 4000 ynglende par. Bestanden har været 
faldende i den senest årti men nogenlunde stabilt de sidste år.  
 
Trusler 

- Forstyrrelser (sejlads, skibsfart, jagt) 
- Olieforurening 
- Mangel på egnede fouragerings/rasteområder 
- Fældning af egnede redetræer 
- Prædation 

 
Bevaringsstatus 
Det vurderes, at skarv har en ugunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebeskyttel-
sesområde F36 som er en del af Natura 2000-område nr. 56, Horsens fjord havet 
øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for skarv fremgår af Tabel 7.29. 
 
Tabel 7.29. Skarv. Kriterier for gunstig bevaringsstatus for skarv og vurdering af mulige påvirk-
ninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lo-
kalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Bestanden skal være stabil eller stigende Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Områder med egnede redetræer og fou-
ragerings/rasteområder skal være stabil 
eller stigende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

Levestedets størrelse  
Arealer med tilstrækkelig egnede rede-
træer og fouragerings/rasteområder skal 
være stabil eller stigende 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet størrelse  

 
Vurdering 
Der forventes en lille, kortvarig påvirkning af fouragerende fugle i de kystnære 
områder i både anlægs- og driftsfasen. Påvirkningen vil være i form af forstyrrel-
ser fra sejlads og aktiviteter på selve havbruget. Da fuglene har mulighed for at 
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flyve til nærliggende områder, som er egnede til fødesøgning, og da der ikke vil 
være påvirkning af skarvens levesteder i øvrigt fra aktiviteterne på selve havbru-
get, da havbruget er placeret langt fra skarvens levesteder, vil forstyrrelserne 
være ubetydelige. 
 

7.10.12 Stor skallesluger (Mergus merganser) 

Forekomst i habitatområdet 
Bestanden af stor skallesluger blev ved udpegningen af F36 vurderet til 1000 i 
vinterhalvåret. Tal i den størrelsesorden er ikke konstateret siden. Kendskabet til 
artens status i H52 nu er ukendt, men antallet af vinterfugle i H52 er væsentligt 
lavere end i 1983. 
 
Trusler 

- Næringsstofbelastning  
- Fiskeri med slæbende redskaber ved bunden (bundtrawl) 
- Forstyrrelser (jagt, sejlads og skibsfart) 
- Olieforurening (miljøfarlige stoffer) 

 
Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtig-
ste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af 
marts. 
 
Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at sikre gode 
ynglevilkår for stor skallesluger. 
 
Bevaringsstatus  
Det vurderes, at stor skallesluger har en gunstig bevaringsstatus lokalt i fuglebe-
skyttelsesområde F36 som er en del af Natura 2000 område nr. 56, Horsens fjord 
havet øst for og Endelave (Naturstyrelsen 2011).  
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for stor skallesluger fremgår af Tabel 7.30. 
 
Vurdering 
Der forventes en lille, kortvarig påvirkning af fouragerende fugle i både anlægs- 
og driftsfasen. Påvirkningen vil være i form af forstyrrelser. Det vurderes dog, at 
fuglene har mulighed for at flyve til nærliggende områder, som er egnede til fø-
desøgning, og at påvirkningen derfor kun vil være lille. 
 

7.10.13 Samlet vurdering 

Samlet set vurderes det, at der for ingen af arternes og naturtypernes vedkom-
mende er tale om en grad af påvirkning, der truer disses bevaringsstatus eller 
ligger til hinder for opfyldelse af Natura 2000 områdets bevaringsmålsætning i an-
lægs- eller driftsfasen, Tabel 7.31 og Tabel 7.32. 
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Tabel 7.30. Stor skallesluger (A070). Kriterier for gunstig bevaringsstatus for stor skallesluger og 
vurdering af mulige påvirkninger ved etablering af et havbrug syd for Endelave. Kriterier for gun-
stig bevaringsstatus på lokalt niveau er baseret på Søgaard et al. (2003). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Vurdering af mulige påvirkninger 
Bestand  
Arten skal være til stede. Anlægsfasen 

Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Bestanden af rastende fugle skal være 
stabil eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på bestanden  

Levestedets beskaffenhed  
Fourageringsområder skal være relativt 
uforstyrrede. 80% af områderne skal i pe-
rioden 1. november – 15. marts være 
uforstyrrede. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet  

Levestedets størrelse  
Tilstrækkeligt med habitat til at under-
støtte det antal sortænder, som er nævnt 
i udpegningsgrundlaget. Arealets størrelse 
skal være stabilt eller stigende. 

Anlægsfasen 
Ingen påvirkning på levestedets størrelse   
Driftsfasen 
Ingen påvirkning på levestedet størrelse  
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Tabel 7.31. Samlet vurdering af påvirkninger på de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36) 
i anlægsfasen fra etablering af et havbrug syd for Endelave. 
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Sandbanker med vedvarende dække af havvand (1110) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Rev (1170) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Større lavvandede bugter og vige Bugt (1160) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Kystlaguner og strandsøer (1150) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Strandvold med flerårige planter (1220) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Enårig strandengsvegetation (1310) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Strandeng (1330) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Grå/grøn klit (2130) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Kransnålalge-sø (3140) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Brunvandet sø (3160) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Tør hede (4030) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Kalkoverdrev (6210) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Surt overdrev (6230) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Tidvis våd eng (6410) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Rigkær (7230) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Bøg på mor med kristtorn (9120) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Bøg på muld (9130) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Ege-blandskov (9160) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Stilkege-krat (9190) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Skovbevokset tørvemose (91D0) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Elle- og askeskov (91E0) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Gråsæl (1364) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Spættet sæl (1365) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Skarv (A017) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Bjergand (A062) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Edderfugl (A063) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Fløjlsand (A066) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Hvinand (A067) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Stor skallesluger (A070) 

 

lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Klyde (A132) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Hjejle (A140) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Lille kobbersneppe (A157) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Havterne (A194) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Dværgterne (A195) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Splitterne (A191) lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
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Tabel 7.32. Samlet vurdering af påvirkninger på de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-
grundlaget for Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36) 
i driftsfasen fra etablering af et havbrug syd for Endelave. 

 
 
 
 

Naturtype/Art 
 

Fo
rs

ty
rr

el
se

r 

N
æ

rin
gs

st
of

be
la

st
ni

ng
 

Va
nd

et
s t

ur
bi

di
te

t 
/g

en
ne

m
si

gt
ig

he
d 

 
 

Se
di

m
en

ta
tio

n 

Be
la

st
ni

ng
 m

ed
 m

ilj
ø-

fr
em

m
ed

e 
st

of
fe

r ”
Cu

” 

Be
la

st
ni

ng
 m

ed
 m

ilj
ø-

fr
em

m
ed

es
to

ffe
r  

”a
nt

ib
io

tik
a”

 

N
at

ur
a 

20
00

 o
m

rå
de

ts
 

be
va

rin
gs

st
at

us
 

Sandbanker med vedvarende dække af havvand (1110) ingen lille ingen lille Ingen ingen Ingen påvirkning 

Rev (1170) ingen lille ingen lille Ingen ingen Ingen påvirkning 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe  (1140) ingen lille ingen lille Ingen ingen Ingen påvirkning 

Større lavvandede bugter og vige Bugt  (1160) ingen lille ingen lille Ingen ingen Ingen påvirkning 

Kystlaguner og strandsøer (1150) ingen lille ingen lille Ingen ingen Ingen påvirkning 

Strandvold med flerårige planter (1220) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Enårig strandengsvegetation (1310) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Strandeng (1330) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Grå/grøn klit (2130) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Kransnålalge-sø (3140) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Brunvandet sø (3160) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Tør hede (4030) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Kalkoverdrev (6210) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Surt overdrev (6230) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Tidvis våd eng (6410) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Rigkær (7230) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Bøg på mor med kristtorn (9120) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Bøg på muld (9130) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Ege-blandskov (9160) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Stilkege-krat (9190) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Skovbevokset tørvemose (91D0) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Elle- og askeskov (91E0) ingen ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
Gråsæl (1364) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Spættet sæl (1365) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Skarv Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Bjergand (A062) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Edderfugl (A063) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Fløjlsand (A066) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Hvinand (A067) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Stor skallesluger (A070) 

 

Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Klyde (A132) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Hjejle (A140) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Lille kobbersneppe (A157) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Havterne (A194) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Dværgterne (A195) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 

Splitterne (A191) Lille ingen ingen ingen Ingen ingen Ingen påvirkning 
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8 Afbødende foranstaltninger 

8.1 Kompensationsopdræt.   

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering og drift af muslingeopdræt 
og tangkultur vil aktiviteternes miljøeffekter blive vurderet i forhold til lokale og 
regionale mål for miljøtilstanden med fokus på fjernelse af kvælstof.  
 
Ud over at høsten af biomasse fjerner udledte mængder af N og delvis fjerner ud-
ledte mængder af fosfor, som ellers bliver tilført ved fiskeproduktionen, har etab-
lering og drift af muslingeopdræts og tangkultur flere/en række andre potentielt 
effekter på miljøforholdene i hovedvandsoplandet. 
 

- I områder ved muslingeopdræt vil der ske en reduktion i mængden af til-
gængelige næringsstoffer svarende til den mængde som bindes i muslin-
gebiomasse. Dette vil medføre en reduktion i mængden af planktonalger i 
vandet som vil medføre en forøget lysnedtrængning til gavn for den bund-
levende vegetation inkl. ålegræs. 
 

- I forbindelse med muslingeopdræt vil der, pga. muslingernes græsning på 
planktonalgerne, ske en reduktion i mængden af planktonalger i vandet, 
som vil medføre en forøget lysnedtrængning i vandet til gavn for den 
bundlevende vegetation inkl. ålegræs. 
 

- Muslingernes græsning på planktonet vil medføre at der tilføres mindre 
mængder af plankton til sedimentet, med en reduktion i sedimentets ilt-
forbrug som resultat. Ca. 1/3 af den mængde plankton som græsses af 
muslingerne, vil ende som muslingefækalier som kan synke ned på hav-
bunden, hvor de vil blive omsat ved forbrug af ilt. Det vil medføre en for-
øgelse i iltforbruget lokalt i forbindelse med muslingeopdrættene. De re-
sterende ca. 2/3 af den mængde plankton som græsses af muslingerne vil 
blive bygget ind i muslingernes biomasse eller vil blive omsat i muslinger-
ne. På denne måde eksporteres en del af det iltforbrug der ville være ved/i 
sedimentet, hvor iltmængderne ofte er begrænsede op til muslingerne i 
vandsøjlen hvor der oftest er rigeligt med ilt. Muslingernes græsning og 
omsætning aflaster således sedimentets iltforbrug svarende til ca. 2/3 af 
den græssede biomasse af planktonalger.  
 

- De arealer som beslaglægges til muslingeopdræt/tangkultur kan ikke befi-
skes med skrabende redskaber, f.eks. i forbindelse med muslingefiskeri. 
Muslingefiskeriet som ses som en af truslerne mod god tilstand i Natura 
2000 området vil således blive reduceres i områderne umiddelbart op til 
og i Natura 2000 området. 

 
- De beslaglagte arealer vil ikke kunne besejles til mulig gene for rekreative 

aktiviteter. Hvis områderne er tilstrækkeligt store kan de, i store del af 
året komme til at fungere som ”uforstyrrede” fristeder for vandfugle, sæ-
ler og marsvin.  
 

- I forbindelse med etablering af muslingeopdræt og tangkultur forventes 
det, at der etableres en artsrig flora og fauna sammen med muslinger og 
tang. Muslingeopdræt og tangkultur kan således opfattes som kunstige 
”hængende rev”. I den forbindelse er det almindeligt kendt, og også en af 
erfaringerne fra muslingeopdræt ved Hundshage Havbrug, at muslingespi-
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sende dykænder, f.eks. edderfugle, tiltrækkes af og fouragerer på muslin-
geopdræt.     
    

 
Modelberegningerne viser, at driften af de tre kompensationsopdræt af muslinger 
i As Vig >1 km sydvest for Natura 2000 området vil betyde stigninger i NH4 kon-
centrationerne som et resultat af muslingernes omsætning af planktonalger og 
udskillelse af NH4. De lokalt forøgede koncentration af NH4 (regenereret N), som 
stammer fra muslingernes omsætning af føde, medfører dog ingen respons i form 
af forøget primærproduktion, klorofyl (planktonalger) eller formindsket sigtdybde, 
hverken i kompensationsområderne eller i resten af vandområdet og Natura 2000 
området som helhed. Tværtimod, modelberegningerne viser, at muslingernes 
græsning (når muslingerne filtrerer og fjerne partikler fra vandsøjlen) vil medføre 
fald i planktonalgernes biomasse (15-35%) og primærproduktionen (10-20%) 
samt en 8-18 % stigende sigtdybde (stigende klarhed i vand) lokalt ved muslin-
geanlægget i den indre del af projektområdet. 
 
Ændringer i iltforholdene ved muslingeopdrættene som er en funktion af bag-
grundsindholdet af organisk materiale i sedimentet plus det tilførte fækalier ned-
fald fra kompensationsopdrættene (muslingeanlæg) i produktionssæsonen viser 
ifølge modelberegninger kun meget små ændringer i iltkoncentrationerne umid-
delbart under muslingeopdræt. Effekten forventes at være lille og helt lokal ved 
muslingeanlæggene og den samlede vurdering er, at muslingeanlæggenes over-
ordnede påvirkning af iltforholdene i området, inklusive den sydvestlige del af Na-
tura 2000 området vil være af ingen betydning. 
 
Modelberegninger ved fuldskala driften af 3 muslingeanlæg i hele kalenderåret vi-
ser, at der kan ske en lille akkumulering af kulstof (0,1-1%), kvælstof (0,5-5%) 
og fosfor (0,5-5%) i området omkring muslingeanlæg og den sydvestlige del af 
Natura 2000 området. Strømforholdet omkring de 3 muslingeanlæg i As Vig er 
gode, og det er usikkert, om der vil ske en begrænset forøgelse af de absolutte 
koncentrationer af kulstof, kvælstof og fosfor i sedimentet, og dermed en lille for-
øgelse i omsætningen i sedimentet. På sigt kan det forventes, at der vil indstille 
sig en ny ligevægt mellem tilførsel og nedbrydning af det organiske kulstof og fri-
givelse af uorganisk kulstof, kvælstof og fosfor fra sedimentet, så der ikke vil ske 
en kontinuert ophobning. Det bør nævnes, at den lille akkumulering af kulstof, 
kvælstof og især fosfor i området omkring muslingeanlæg ses i områder, hvor 
baggrundskoncentrationerne i sedimenterne er meget lave og som medfører, at 
selv små og usikkert beregnede absolutte ændringer vil resultere i relativt store 
procentvise ændringer.  
 
Modelberegninger af f.eks. iltforhold mm. omkring muslingeanlæg viser at der er 
stort set ingen effekt af den lille akkumulering af C, N og P og dermed kun en lille 
forøgelse i omsætningen.    
 
Samlet set vil der ske et tab af næringsstoffer fra kompensationsopdræt i form af 
sedimentation under muslingeopdrættet, men set i et større perspektiv vil der 
netto ske en fjernelse af næringsstoffer, og større områder omkring muslingeop-
drættet vil have en mindsket sedimentation af næringsstoffer. Modelberegninger 
viser at fjernelsen af N og P ved høst af muslinger og tang vil reducere de negati-
ve effekter af den eksisterende belastning af hovedvandopland 1.9 med nærings-
stoffer, både helt lokalt ved opdrættene og generelt i de fjordnære dele af områ-
det, blandt andet ved at reducere mængderne af planteplankton i vandfasen og 
dermed forbedre lysforholdene for bundvegetationen inkl. ålegræs.  
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Etablering og drift af de næringsstof-kompenserende aktiviteter vil således ikke 
vil have nogen skadelig effekt på Natura 2000 området. 
 
Koordinaterne for godkendte muslingebrug i As Vig ved Horsens Fjord ses herun-
der: 
 
As Vig: 234 

55.47,914N – 010.03,465Ø 
55.47,854N – 010.03,681Ø 
55.47,661N – 010.03,131Ø 
55.47,602N – 010.03,351Ø 

 
As Vig: 266 

55.46,943N – 010.04,479Ø 
55.46,963N – 010.04,766Ø 
55.46,543N – 010.04,864Ø 
55.46,516N – 010.04,565Ø 

 
As Vig: 267 

55.46,533N – 010.03,105Ø 
55.46,647N – 010.03,222Ø 
55.46,543N – 010.03,874Ø 
55.46,415N – 010.03,815Ø 

 
 
Muslingeopdræt vil finde sted indenfor et fast standard muslingeopdrætsområde 
på 750 m * 250 m, svarende til et areal på 18,8 ha.  
 
Der vil blive høstet en eller to gange om året på hvert anlæg.  
 

8.1.1 Dyrkning af tang/makroalger 

Hjarnø Havbrug A/S har en tilladelse til at dyrke tang på et stort område ved 
Hjarnø Hage (ca. 100 ha) som inddrages i kompensationsproduktionen. I 2012/13 
er der således udhængt 70 km såliner til produktion af sukkertang som forventes 
høstet i 2013 og 2014. 
 
Ved Hundshage foregår p.t. en pilotproduktion af sukkertang (Laminaria sacchari-
na). Pilotproduktionen ved Hundshage er en lille skala forsøgsproduktion som er 
en del af KOMBI projektets aktiviteter, men som i øvrigt ikke har noget med En-
delave havbrugsprojektet at gøre. 
 
Tangkulturen ved Hjarnø Hage, som er en del af kompensationsforanstaltning for 
havbrugsprojektet, er vurderet i en screening i forhold til Natura 2000 område nr. 
56 Horsens Fjord og havet øst for Endelave af Kystdirektoratet. Det er konklude-
ret af Kystdirektoratet at projektet ikke kan formodes at påvirke udpegnings-
grundlaget for natura-2000 området, hvorfor der ikke er behov for udarbejdelse 
af en konsekvensvurdering. Det er et vilkår for tilladelsen, at der skal foretages 
målinger der kan belyse om anlægget har skyggeeffekt på bundvegetation i om-
rådet, der kan underbygge denne vurdering. Såfremt disse feltmålinger ikke klart 
kan afvise, at der sker negative påvirkninger på området, vil den tidsbegrænset 
tilladelsen ikke kunne forlænges ud over denne første gyldighedsperiode som va-
rer frem til september 2016.  
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Da høst af tang kun medfører en forholdsvis lille fjernelse af N og P fra miljøet, vil 
det ikke have den store betydning for fiskeproduktionen, hvis tilladelsen til tang-
kultur ikke forlænges. Muslingeproduktionen har kapacitet til at sikre en 100 % 
fjernelse af kvælstof. 
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10 Bilag 

 
Bilag 1. Dynamisk modellering - forudsætninger og gra-

fisk præsentation af resultater 
 
 
Bilag 2. Modelberegninger, udført af DHI, att. Mads Birkeland i forbin-
delse med NATURA 2000 konsekvensvurdering i forbindelse med VVM 
proces for Endelave Havbrug. 
 
Modelberegninger er baseret på følgende forudsætninger: 

1. Fuldskala produktion på havbrug ved Endelave - 2381 tons ørred/år 
2. Produktion på 3 muslingeopdræt á 2.000 tons blåmuslinger/år 

Beskrivelse af den anvendte model samt forudsætninger for dens anvendelse ved 
de efterfølgende beregninger er beskrevet herunder, i form af tilpasset metode 
afsnit = Bilag 1, fra Møhlenberg et al. (2010).  
 
Bilag 3. Kompensationsopdræt (muslingeopdræt og tangkultur) – an-
søgte og godkendte licenser/områder 
 
 
Bilag 4. Produktbeskrivelse af fiskefoder - EFICO enviro 939, som pro-
duceres af firmaet BioMar. 
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Modelgrundlag 
Grundlaget for den anvendte model er DHI's MIKE 3 modelsystem med fleksibel netafstand. 
Modelsystemet består af et hydraulisk modul (beregner vandstand, vandstrømme, 
temperatur, salinitet og densitet i tre dimensioner) samt et eutrofieringsmodul (EU), ref. /1/, 
som er udvidet til også at beskrive sedimentation og resuspension af fint sediment, mudder 
samt fiske- og muslingefækalier. 
 
Modulet kaldes i det følgende for EU-MT modulet ref. /2/. 
 
Det økologiske modul beregner koncentrationen af planteplankton, klorofyl, dyreplankton, 
dødt organisk partikulært materiale samt N- og P-næringsstoffer i vandet og alle biologiske 
komponenter. En liste over tilstandsvariable, differentialligninger og processer er vist i sidst i 
dette Appendiks. 
 
Det benthiske system indeholder biomasse af rodfæstet vegetation, biomasse af makroalger 
samt mikrobenthiske alger på sedimentoverfladen. I sedimentet inkluderer modellen en 
beskrivelse af sedimentets puljer af organisk kulstof, kvælstof og fosfor, samt en pulje af PO4 

adsorberet til oxideret jern (Fe3+). Hertil kommer mindre puljer af NH4, NO3 samt PO4 i 
sedimentets porevand. 
 
Den anvendte økologiske model inkluderer filtration fra bundlevende muslinger 
(abundans og biomasse opgjort under under det nationale overvågningsprogram). Disse 
data er konverteret baseret på standardværdier en beskrivelse som blev indført i forbindelse 
med modelberegninger på Ringkøbing Fjord, ref. /5/. 
 
Den økologiske model er blevet udvidet, så den beskriver transporten af fint organisk og 
uorganisk sediment med en kornstørrelse under 63 μm, dvs. sedimentets silt, lerfraktionen 
samt organisk stof. Grunden hertil er, at resuspension af det fine sediment i lavvandede 
fjorde og kystvande har betydning for lysnedtrængningen til bunden og dermed betydning 
for udbredelsen af den rodfæstede bundvegetation. I forbindelse med havbrugsproduktion 
er det vigtigt at kunne beskrive skæbnen af fiskenes fækalier, der initielt sedimenterer under 
og omkring fiskeburene, men hvis den kritiske grænse for resuspension overskrides vil 
fækalierester blive transporteret med strømme til dybere områder. Tilsvarende kan 
mikrobenthiske alger forøge sedimentets kritiske kraft der skal til fra strøm og bølger før 
sedimentet begynder at resuspendere. 
 
Både den rodfæstede vegetation og de mikrobenthiske alger er afhængige af, at der er lys 
på bunden for at gro. Reduceres sigtdybden, fordi der nærigstofbelastningen stiger og 
planktonalger opbygger højere koncentrationer, vil de rodfæstede planter og de 
mikrobenthiske alger forsvinde fra de dybere dele af kystvandene. 
 
Resuspension af fint sediment, den kritiske forskydningsspændings afhængighed af de 
mikrobenthiske alger samt de beskrevne processer af biomasse af den rodfæstede 
vegetation er inkluderet dynamisk i modellen. 
 
I de følgende afsnit beskrives stofomsætningen i vandet og i bunden mere detaljeret. 
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Pelagisk stofkredsløb 
Stofkredsløbet for kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P) i vandet er illustreret i figur D-1. 
Algerne vokser ved fotosyntese, der er bestemt af lys, temperatur samt adgang til 
næringssalte. Algerne kan blive græsset af hhv. zooplankton, muslinger (naturlige 
populationer på bunden eller opdrættede muslinger på tove) eller blot henfalde. Ved død og 
græsning af zooplankton indgår det tiloversblevne døde C, N og P i vandets pulje af dødt 
partikulært materiale også kaldet detritus. Dette kan nedbrydes i vandet eller sedimentere 
til bunden. Når havbrug inkluderes i modellen vil ikke-assimileret C, N og P fra føden blive 
tilført som detritus til bunden. En mere detaljeret beskrivelse af den del af modellen, som 
beskriver omsætningen i vandfasen og sedimentet, findes i ref. /1/. 
 
Muslingemodellen er bygget op på den måde, at filtrationen er proportional med skalarealet 
pr. m2. Skal-arealet er beskrevet som en arealspecifik parameter i modellen, dvs. at brugeren 
laver et kort over skalarealet ud fra foreliggende målinger. 
 
Muslingerne filtrerer vandet og sorterer den lødige del af det organiske materiale fra og 
spiser dette. Den lødige del består for 80-90% vedkommende af alger; den resterende del af 
det filtrerede organiske og uorganiske materiale afleverer muslingerne som fækalier til 
sedimentet, se figur 3.2. Muslingerne respirerer omkring 30% af det organiske materiale (C, 
N og P), som de assimilerer. 
 
Modellen opererer ikke med biomassen af muslinger som tilstandsvariabel; hvorfor det 
antages, at biomassen af muslingerne er konstant. Det betyder, at nettoproduktionen af 
muslingekød sættes lig med døden. 
 

 
 
Figur D-1. C, N og P cyklus i vandfasen af det økologiske modul inklusiv filtration fra bundlevende muslinger. 
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Stofkredsløb i og på sedimentet 
EU-MT modulet indeholder en beskrivelse af sediment i to lag, et øvre ukonsolideret lag og 
et nedre konsolideret lag. I hver af disse lag indgår fint uorganisk sediment (SSin), organisk 
kulstof (SOC1 & 2), organisk kvælstof (SON1 & 2) og organisk fosfor (SOP1 & 2), se figur D-2. 
 

 
 
Figur D-2 Diagram over sediment delen af den kombinerede EU-MT modul. 
 
Organisk stof i form af algekulstof (PC) og detritus kulstof (DC) kan sedimentere til 
sedimentoverfladen, hvor det indgår i den ukonsoliderede organiske kulstof pulje (SOC1). 
Der sker til stadighed en konsolidering af sedimentet, hvilket i modellen er beskrevet som en 
konstant proces, hvor SOC1 flyttes til puljen af det konsoliderede organiske materiale 
(SOC2). 
 
Resuspension ‐ sedimentation 
Det organiske materiale i begge lag kan blive resuspenderet ved påvirkning af bølger og 
strøm. De kræfter, som påvirker sedimentoverfladen, beregnes ud fra strømhastigheden 
samt ud fra bølgernes påvirkning. En bølge kan betragtes som en cirkulær vandbevægelse, 
der bevæger sig fremad i vandet med en given hastighed. EU-MT modulet indeholder en 
beskrivelse af vindgenerede bølgers cirkulære vandbevægelse (orbita l hastighed) over 
sedimentet, som kan omsættes til en kraftpåvirkning på sedimentoverfladen, se ref. /2/. 
Bølgernes kraftpåvirkning beregnes ud fra kendt vindhastighed og retning samt ud fra 
områdets bathymetri. Ved en given vindretning vil der blive dannet små bølger på læsiden af 
kysterne, som efterhånden vil vokse sig større, når de kommer ud på dybt vand, og som vil 
blive brudt, når de kommer ind på lavt vand ved kysternes vindeksponerede side. Bølgernes 
kræfter på sedimentoverfladen beregnes for hvert beregningspunkt i modellen, hvilket 
betyder, at sedimentet udsættes for en større forskydningsspænding i den vindeksponerede 
side af fjorden end på læsiden. Overskrider forskydningsspændingen sedimentets kritiske 
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forskydningsspænding, sker der en resuspension af organisk materiale, organisk bundet N og 
P samt fint uorganisk sediment og (SOC, SON, SOP & SSin). Det betyder, at modellen kan 
beskrive en lokal resuspension af sediment i den vindeksponerede del af modelområdet. 
Sediment transporteres rundt i fjorden med strømmen, inden det enten sedimenterer ud på 
læsiden, på dybt vand eller transporteres ud af fjorden. Hvis det ukonsoliderede lag er 
eroderet bort, sker resuspensionen fra det konsoliderede lag. 
 
Den kritiske forskydningsspænding for det konsoliderede lag er imidlertid højere end for det 
ukonsoliderede lag. 
 
Sedimentets kritiske forskydningsspænding er en variabel størrelse, som i de fleste modeller 
er beskrevet ud fra rent fysisk-kemiske forhold. Det kan måske gå i højenergisystemer, dvs. 
havområder påvirket af store bølger og tidevand. Danske fjorde og mange østvendte 
kystvande er imidlertid kendetegnede ved at være lavenergisystemer, idet tidevandspåvirk-
ningen er begrænset, og bølgerne ikke kan nå at blive store, inden de kommer ind på lavt 
vand igen. 
 
I de danske fjorde og kystvande påvirker biologien i form af bunddyr og planter sedimentets 
kritiske forskydningsspænding. Det har man vidst i mange år, men at sætte tal på har været 
vanskeligt. Nogle bunddyr, f.eks. dyndsnegle, reducerer den kritiske forskydningsspænding, 
hvorimod mikrobenthiske ’algemåtter’ forøger forskydningsspændingen ved at udskille 
polysakkarider, der kitter sedimentkornene sammen, ref. /3/, /4/ & /5/. Hertil kommer den 
rodfæstede vegetation, som dæmper strøm og bølgers påvirkning af sedimentet. EU-MT 
modulet indeholder en beskrivelse af de mikrobenthiske alger samt af den rodfæstede 
vegetation, hvorfor deres påvirkning af den kritiske forskydningsspænding ligeledes er 
inkluderet i modulet.  
 
Sedimentets N‐kredsløb 
EU-MT modellen indeholder en beskrivelser af omsætningen af organisk N og P. Organisk 
bundet N tilføres sediment ved sedimentation af alger, detritus samt via muslingernes 
produktion af fækalier, pseudofækalier samt muslingernes død, se figur D-3. 
 
En del af dette N mineraliseres på sedimentoverfladen, resten tilføres en pulje af organisk 
bundet N, som kan mineraliseres (SON1 & 2) i sedimentet. 
 
Sedimentets C:N forhold er styrende for mineraliseringshastigheden af det organiske stof i 
sedimentet. Kommer C:N forholdet over en tærskel (12-14), stopper nedbrydningen, og det 
resterende organiske bundne C, N og P vil herefter blive begravet (immobiliseret) i 
sedimentet. 
 
Total ammonium (NH4-N) frigives fra den organiske N pulje ved ammonifikation til 
porevandet (SNH). Hvis der er ilt i vandet over sedimentet, kan ammonium nitrificeres til 
nitrat (SNO3) i sedimentets øverste lag (KDO2), der typisk er mellem 0-5mm tykt. Nitraten 
kan enten transporteres ned i den iltfrie del af sedimentet, hvor det kan denitrificeres til N2, 
eller transporteres op i vandet. Transporten af næringssalte mellem vand og sediment er 
dog afhængig af koncentrationsforskellen mellem porevandet og vandet over sedimentet. 
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I den iltfrie del af sedimentet bruges nitratet af mikroorganismer til omsætning af organisk 
materiale ved denitrifikation eller nitratrespiration. Under den dybde, hvor nitratkoncentra-
tionen er 0 (KDOX), antages sedimentets omsætning i højere grad at være domineret af 
sulfatreduktion med produktion af sulfid til følge. 
 
Oxidation og reduktion af jern og mangan er ikke direkte beskrevet i modellen. Det antages, 
at grænselaget mellem oxideret (Fe3+) og reduceret jern (Fe2+) er sammenfaldende med 
dybdenedtrængning af nitrat (KDOX), samt at dette grænselag følger KDOXs bevægelser op 
eller ned i sedimentet. Såvel iltnedtrængningen (KDO2) som nedtrængningen af nitrat 
(KDOX) er variable, som er uafhængige af sedimentets konsoliderings lag beskrevet i Figur D-
2. 
 
Mængden af oxideret jern har betydning for beregning af puljen af PO4 bundet til oxideret 
jern (FESP). Målinger i forbindelse med HAV90 undersøgelserne i Århus Bugt har imidlertid 
vist, at grænsefladen mellem oxideret og reduceret jern normalt ligger lidt under (0-1cm), 
den dybde man kan måle nitrat i sedimentet. Dette kompenseres der for ved at regulere det 
oxiderede jerns P-bindingskapacitet, således at puljen af FESP pr m2 svarer til målte puljer. 
 
 

 
Figur D-3 Modellens N-omsætning i sedimentet. 

 
Sedimentets P‐kredsløb 
Sedimentets P-cyklus er præsenteret i Figur D-4. Sedimentet modtager organisk bundet P på 
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overfladen ved sedimentation af plankton, detritus, samt ved at modtage fækalier og 
pseudofækalier fra muslinger. En mindre del omsættes på sedimentoverfladen, en anden 
del af det organiske P antages at blive immobiliseret ved binding til kalk eller ved at være 
svært nedbrydeligt organisk P. Resten indgår i sedimentets organisk bundne P- pulje (SOP). 
SOP kan nedbrydes af bakterier, hvorved der frigives fosfat til porevandet (SIP). Fosfatet kan 
enten blive transporteret op i vandet, eller det kan blive bundet til oxideret jern (FESP). 
Mængden af oxideret jern i sedimentet bestemmes i modellen af nitratnedtrængningen 
(KDOX). Hvis KDOX mindskes, frigives der fosfat fra puljen af FESP; øges KDOX, optages der 
fosfat fra porevandet til FESP puljen. 
 
 

 
 
Figur D-4 Modellens P-omsætning i sedimentet. 
 
Kobling mellem sediment og vand 
Der sker en udveksling mellem vandets og sedimentets næringssalte gennem en transport 
over sedimentoverfladen. I modellen styres denne transport af en diffusionskonstant, 
koncentrationsforskellen mellem porevandet og vandet over sedimentet, samt af 
forskydningsspændingen fra strøm og bølger. En høj forskydningsspænding medfører 
således en forøget diffusion. "Diffusionen" dækker i denne sammenhæng over samtlige 
processer, som er med til at transportere opløst stof mellem porevand og vandet over 
sedimentet, inklusive molekylær diffusion samt bunddyrenes aktivitet i sedimentet. 
 
Det er omtalt ovenfor, at PO4 kan adsorberes og desorberes til partikulært oxideret jern, 
hvilket medfører, at resuspenderet partikulært jern kan virke som en buffer på PO4 

koncentrationen i vandet, ved at frigive PO4 til vandet ved lave PO4 koncentrationer og 
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optage PO4 ved høje koncentrationer. Denne mekanisme er inkluderet i EU-MT modellen 
ved at antage, at der til det uorganiske fine sediment er knyttet jern i et fast forhold 
(Fe/SSin), som kan sorbere og desorbere PO4. Det sorberede PO4 (IPssin) kan sedimentere og 
indgå i puljen af jenbundet PO4 (FeSP) i sedimentet. Omvendt kan en del af FeSP puljen blive 
resuspenderet til vandet, se Figur D-4. 
 
Planter på bunden 
Modellen indeholder en beskrivelse af bentiske makroalger, f.eks. søsalat, samt rodfæstet 
vegetation som ålegræs. Makroalgernes vækst er afhængig af, hvor meget lys der kan 
trænge end på bunden samt af adgangen til næringssalte fra vandet. 
 
Makroalgernes vækst er desuden afhængig af iltkoncentrationen i bundlaget, idet væksten 
reduceres ved koncentrationer lavere end 2 mg O2/l. Der findes i modellen ingen beskrivelse 
af transport og drift af disse alger, hvorfor modellen viser, hvor algerne gror, men ikke hvor 
de evt. flytter sig hen som funktion af strøm og vind. 
 
De rodfæstede planter (ålegræs) er i modellen beskrevet som værende afhængige af 
lysnedtrængningen til bunden samt ved at kunne optage næringsstoffer fra vandet eller fra 
porevandet i sedimentet. Planternes rizomer og rødder trænger adskillige cm ned i 
sedimentet, hvorfra de kan hente næringsstoffer i porevandet. Det betyder, at de rodfæstede 
planter i modsætning til makroalgerne vil kunne vokse, selv om der er lave næringsstofkon-
centrationer i vandet, ved at optage næringsstofferne fra sedimentet. De rodfæstede planters 
vækst er ligesom makroalgernes vækst gjort afhængig af iltkoncentrationen i bundvandet. 
Væksten reduceres desuden, hvis nedtrængningen af NO3 i sedimentet er mindre end 1 cm. 
Døden af rodfæstede planter er beskrevet som en funktion af dybden, bundvandets 
iltmætning samt hvor tæt sulfidfronten i sedimentet er på sedimentoverfladen udtrykt ved 
nedtrængningen af NO3 i sedimentet. 
 
Dybden er brugt som parameter, der beskriver bølgernes afrivning af planter fra 
bunden. Den resulterende nettovækst betegner i det følgende den potentielle vækst, idet 
andre forhold, som f.eks. de enkelte arters tolerancer for salinitet samt svingninger i 
saliniteten, ikke er inkluderet i modellen. 
 
Bentiske mikroalger kan være vigtige primærproducenter i lavvandede systemer. De ligger 
som et tæppe på sedimentet eller i de øverste mm og kan dels få næringsstoffer fra vandet 
over sedimentet og dels næringsstoffer, som siver op fra det underliggende sediment. EU‐MT 
modellen beskriver puljerne af PO4, NH4 og NO3 i porevandet (g/m2), ud fra hvilke en 
gennemsnitlig koncentration (g/m3) kan beregnes. I EU‐MT modellen får de mikrobenthiske 
alger ’tilbudt’ næringsstoffer (PO4, NO3 & NH4) fra vandet over sedimentet samt fluksen 
(g/m2/d) af NH4 og PO4 fra det underliggende sediment. Væksten af de mikrobentiske alger er 
gjort afhængig af iltkoncentrationen og nedtrængningen af NO3 i sedimentet på samme måde 
som for de rodfæstede planter. De mikrobentiske alger betragtes i modellen som stationære, 
dvs. de transporteres ikke rundt i fjorden som følge af resuspension. 
 
Datagrundlag for modellen 
Modellen behøver en række drivdata samt data til kalibrering og verifikation. Den hydrauliske 
model behøver et kort over bathymetrien samt informationer om ferskvandstilstrømningen fra 
åer og kanaler, til‐ og fraførsel af saltvand, meteorologiske data i form af vindhastighed og 
retning, nedbør, lufttemperatur samt solindstråling. Hertil skal lægges målinger af 
vandstande, temperatur og salinitet i modelområdet, som bruges til kalibrering af den 
hydrauliske model.  
 
Den økologiske model behøver informationer om belastning af næringsstoffer fra alle åer, der 
udleder vand til modelområdet, tilførslen over modelrandene (Lillebælt, Storebælt, Øresund, 
randen i det nordlige Kattegat) samt informationer om det atmosfæriske nedfald af 
næringsstoffer. 
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Da modellen inkluderer en beskrivelse af sedimentets N og P omsætning, samt resuspension 
af fint sediment, organisk stof (C, N & P), behøves initialkort over overfladesedimentets 
indhold af fint sediment, organisk C, N & P, jernbundet P, samt sedimentets indhold af 
oxiderbart jern. 
 
Med undtagelse af Horsens Fjord er bestanden af bundlevende muslinger i modelområdet kun 
dårlig kendt, men der forventes at være den samme dybdeafhængighed som i Horsens Fjord 
men med en maksimal biomasse på 25% af i Horsens Fjord. I det følgende præsenteres de 
væsentligste drivdata. 
 
Hydraulisk grundlag 
Formålet med den hydrodynamiske model er at danne basis for en økologisk model af det 
nordlige Lillebælt og området mellem Jyllands østkyst og Samsø. Modellen skal være i stand 
til at beskrive overordnede vand‐ og stoftransporter i modelområdet i det valgte modelår 
2005. 
 
Modelbathymetri og rumlig modelopløsning 
Modelbathymetrien er baseret på dybedata som oprindeligt er leveret fra Farvandsvæsenet 
og som også anvendes i den operationelle model Vandudsigten. Den horisontale netvidde 
varierer mellem 80 m (omkring havbrugene) og til en netviddede på 1 sømil ved 
modelrandene (Storebælt og nordlige Kattegat). Den vertikale opløsning er fleksibel i 
overfladen (såkaldte sigmakoordinater) med et konstant antal lag i de øverste 8 m, mens 
lagtykkelsen under 8 m er konstant på 1m. Bathymetrien og det horisontale modelnet for 
modelområdet samt for nærområdet omkring Horsens Fjord er vist i Figur D‐5. 

 

 
 
Figur D‐5. Dybdeforhold (bathymetri), og horisontalt modelnet i centrale Kattegat og i 
nærområdet udfor Horsens Fjord 
 
Ferskvandstilførsel 
Modelområdet tilføres ferskvand fra afstrømningsområde 43 (især via Horsens Fjord) og fra 
nedbør direkte på overfladen indenfor modelområdet. Modsat fjernes der ferskvand fra 
modelområdet (incl. Horsens Fjord) ved fordampning. I modellen anvendes afstrømningen for 
de opmålte oplande direkte, mens de ikke‐opmålte oplande er bestemt forholdsmæssigt, 
således at den totale afstrømning er i overensstemmelse med totalværdierne for 
afstrømningsområde 43. Data er leveret af DMU. 
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Vind 
Modelleret vind i 20 x 20 km net er oprindelig leveret af Vejr‐2, som også leverer drivdata til 
den oprationelle model Vandudsigten. 

 
Datagrundlag økologisk model 
Drivdata til EU‐MT modellen består af et hydraulisk grundlag, belastninger af næringstoffer fra 
land, lysindstråling af fotosyntese, aktivt lys samt kort over sedimentet puljer af fint 
sediment, organisk materiale samt næringsstoffer. 
 
Tilførsel af næringsstoffer 
Tilførsel af næringsstoffer fra åer og umålt opland til modelområdet er hentet fra 
farvandsmodellen (der igen er baseret på data fra det nationale overvågningsprogram). Ca. 
90% af N-belastningen og 40‐50% af P‐belastningen er domineret af bidrag fra det åbne 
belastning med suspenderet stof og organisk stof. Tilførslen af næringsstoffer fra den 
nuværende havbrugsproduktion ved As Vig, Hundshage, Borre I & II samt Hjarnø Havbrug i 
form af opløste N og P forbindelser samt sedimenterede fækalier indgår også. Figur D‐6 viser 
det anvendte foderforbrug Ved As Vig og Hundshage i 2005. 
 

 
 
Figur D-6. Registreret forderforbrug i 2005 ved Hundshage og As Vig Havbrug 
 
Modellen beskriver omsætningen af dødt partikulært kulstof (detritus C) samt suspenderet 
uorganisk fint sediment. I den forbindelse skal belastningerne af hhv. detritus C (DC) og 
suspenderet uorganisk stof (SSin) defineres for den nuværende tilstand og tilstanden efter 
udvidelse af havbrugsproduktionen. 
 
Detritus C beregnes ud fra total N ved at fratrække uorganisk N og antage et C:N forhold på 
5:1 på vægtbasis.  
 
Fotosynteseaktivt lys (PAR) 
Den økologiske model behøver en tidsserie af den fotosynteseaktive del af lysindstrålingen 
over den centrale del af Kattegat. Disse data er udtrukket af drivdata til Vandudsigten. 
 
Sedimentpuljer af næringsstoffer 
Modellen inkluderer en beskrivelse af resuspenderbare puljer af fint sediment, organisk C, N 
og P samt en pulje af PO4-P adsorberet til oxideret jern. Det indebærer, at der skal 
tilvejebringes initialværdier for disse puljer i sedimentet. Dette er udført med baggrund i 
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sedimentkort etableret for det nordlige Lillebælt ud fra målinger samt modellering af 
sedimentation og resuspension og publiceret af Christiansen et al. Ref. /6/, se Figur D-7. 
 
Kort fortalt er sedimentpuljerne bestemt ved en kombination af statistik og dynamisk 
modellering, hvor vanddybde, vindretning, styrke og vindens frie stræk er korreleret med 
målte sedimentværdier på positioner og hvor interpolation mellem målestationer er sket på 
basis af modelleret forskydningsspænding på sedimentoverfladen. 
 

 
 
Figur D-7. Fordeling af kvælstof og fosfor i overfladesediment i nordlige Lillebælt of sydvestlige Kattegat. 
Kort fra ref. /6/. 
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Figur D-8 Beregnet fordeling af kvælstof og fosfor i overfladesediment i nordlige Lillebælt og sydvestlige 
Kattegat. 
 
Puljerne af organisk N, labilt (organisk + jernbundet‐P), anvendt som initialbetingelser ved 
modelkørslerne er vist i Figur D‐8. 
 
Bundlevende filtratorer 
Modellen indeholder en beskrivelse af muslingefiltrationen af planktonalger (og klorofyl), 
hvortil der bruges et ’kort’ over summen af kvadratet på de enkelte muslingers skallængde 
som input til modellen. Et sådant kort er udarbejdet på grundlag af bestandsopgørelser af 
filtrerende muslingerne fra årene 1994‐2004. Figur D‐9 viser den relation som er anvendt til 
beregning af det samlede ’gælleareal’ hos filtrerende muslinger i Horsens Fjord. I 
modelområdet udenfor fjorden er der antaget den samme reletive dybdeafhængighed blot 
60% lavere værdier. Reduktionen er baseret på bundfaunadata fra overvågningsområdet BVF 
15 (se Figur 6‐11 og Figur 6‐12). 
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Figur D-9. Relation mellem muslingernes potentielle filtrationskapacitet (udtrykt ved skallængden i 2 potens) og 
dybden i Horsens Fjord. 
 
 
Referencer til Appendiks  
/1/ MIKE 21/3 EU, Eutrophication Module. A scientific description. DHI water and 
environment Release 2005. 
/2/ MIKE 3 FLOW MODEL Mud Transport Module User Guide. DHI Water & Environment. 
Release 2005. 
/3/ Andersen TJ & MPeirup (2000) Biological mediation of the settling velocity of bed 
material eroded from an intertidal mudfat, the Danish Wadden Sea.Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, vol 54 pp 737-745. 
/4/ Austen I, Andersen TJ & K Edelvang (1999) The influence of benthic diatoms and 
invertebrates on the erodibility of intertidal mudfalt, the Danish Wadden Sea, Estuarine, 
Coastal and Shelf Science Vol 49 pp 99-111. 
/5/ James WF, Barko JW & MG Butler (2004) Sher stress and sediment resuspension in 
relation to submersed macrophyte biomass. Hydrobiologia 515 pp 181-191. 
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Nutrient (P, N) dynamics in the southwestern Kattegat, Scandinavia: sedimentation and 
resuspension effects. Environmental Geology 29: 66-7 
 
 
 
 

  



Endelave Havbrug 
Natura 2000 konsekvensredegørelse  

123/154 

 

Bilag 2. Resultater af modelkørslen i forbindelse med Endelave 
havbrug  

Forløb af NH4 koncentrationer (mg/l) uden (baseline) og med Endelave hav-
bruget over en model år 2005. 
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Ændringer i NH4 koncentrationer uden (baseline – øverste graf) og med En-
delave havbruget og de 3 muslingeanlæg i As Vig (nederste graf) fra marts-
november ved fuldproduktion af havbruget og muslingeanlæg. 
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Forskel i klorofyl koncenrationer (mg/l) uden (baseline linie) og med Endelave 
havbruget (Endelave havbrug) ved fuldproduktion af havbruget og muslinge-
anlæg. 
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Ændringer i DO (opløst ilt) koncentrationer uden (baseline – øverste graf) og med 
de 3 muslingeanlæg i As Vig (nederste graf) over året. Året 2005 er brugt som 
model år. 
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Ændringer i % af klorfyl koncentrationer i forhold til baseline (baggrund – øverste graf) ved 
fuld produktion af Endelave havbrug og de 3 muslingeanlæg i As Vig.  
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 Ændringer i % af pelagisk primære produktion i forhold til baseline (baggrund – øverste graf) 
ved fuld produktion af Endelave havbrug og de 3 muslingeanlæg i As Vig.   
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Ændringer i sigtedybde omkring Endelave havbrug i forhold til baseline ved fuld produktion af 
Endelave havbrug. Linjerne følge hinanden tæt når man ikke kan ser 2 linier.   
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Ændringer i sigtedybde omkring Endelave havbrug ved fuld produktion og 3 muslingeanlæg i 
As Vig i forhold til baseline.   
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Forskel i DO (opløst iltindhold) omkring Endelave havbrug ved fuld produktion i forhold til 
baseline.   



Endelave Havbrug 
Natura 2000 konsekvensredegørelse  

132/154 

 

 

 
Ændringer i sedimentets iltforbrug omkring Endelave havbrug ved fuld produktion og de 3 
muslingeanlæg i forhold til baseline. 
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Ændringer i sedimentets iltforbrug omkring Endelave havbrug ved fuld produktion og de 3 
muslingeanlæg i forhold til baseline. 
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Ændringer i sedimentets kulstofindhold omkring Endelave havbrug ved fuld produktion i 
forhold til baseline.   
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Ændringer i sedimentets kulstofindhold omkring Endelave havbrug ved fuld produktion og 3 
muslingeanlæg i As Vig i forhold til baseline. 
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Ændringer i sedimentets fosforindhold omkring Endelave havbrug ved fuld produktion og 3 
muslingeanlæg i As Vig i forhold til baseline. 
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Organisering af modelnetværk i havbrugsområdet i forbindelse med beregning af spredning af 
antibiotika. Bemærk at den rumlige opløsning stiger ved punktkilderne (netburene) til 
udledning af antibiotika som sikrer en præcis modelberegning af spredning af stoffer helt 
lokalt ved kilderne, se de efterfølgende grafiske fremstillinger af middel og maksimalkoncen-
trationer.    
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Bilag 3. Kompensationsopdræt (muslingeopdræt og tangkultur) – an-
søgte og godkendte licenser/områder 
 
1. Tilladelse til muslingeopdræt i As Vig – tilladelse nr. 234 
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2. Tilladelse til muslingeopdræt i As Vig – tilladelse nr. 266 
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3. Tilladelse til muslingeopdræt i As Vig – tilladelse nr. 267 
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4. Tilladelse til tangopdræt ved Hjarnø Hage 
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Bilag 4. Produktbeskrivelse af fiskefoder - EFICO enviro 939, som pro-
duceres af firmaet BioMar. 
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