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1. Ikke-teknisk resume 

 

1.1 Projektets baggrund og formål 
Elforbindelser på tværs af landegrænser er afgørende for et fælles europæisk energimarked. 

Elforbindelser er ”elektriske motorveje”, som giver mulighed for en optimal udnyttelse af Euro-

pas energiressourcer, og de er med til at give borgere og virksomheder billigere, sikrere og 

grønnere energi. 

  

Viking Link er navnet på en kommende elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. For-

bindelsen får en kapacitet på 1.400 MW. Det svarer til elforbruget for 1,4 millioner hustande. 

 

Viking Link bidrager til udviklingen af EU’s indre energimarked og giver flere fordele for både 

England og Danmark: 

 En optimal udnyttelse af kraftværker, vindmøller og andre energiressourcer i det 

nordlige Europa. Det vil gavne elforbrugerne i form af en lavere elregning.  

 En højere værdi af elproduktionen i regionen, da elproducenterne kan sælge strøm 

på et større marked.  Viking Link vil betyde, at især vindkraften, der produceres ”som 

vinden blæser”, bliver mere værd.  

 Forbedret forsyningssikkerhed ved at landene kan importere strøm fra hinanden. 

 

1.2 Projektbeskrivelse 
Viking Link bliver en af verdens længste elforbindelser med sammenlagt ca. 760 km mellem 

de to transformerstationer, hvor forbindelsen tilsluttes elnettet i Danmark og Storbritannien. 

Heraf er de 630 km søkabler i dansk, tysk, hollandsk og engelsk farvand i Nordsøen. 

 

 

 

Figur 1-1 Tidsplan for projektet 

 

Denne VVM-redegørelse omfatter anlægget på land i Danmark. 
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Figur 1-2 Projektområdet på land 

 

Kabelanlægget skal forbinde søkablet med tilslutningspunktet i Danmark og lægges imellem Blå-

bjerg Plantage og Revsing, nordvest for Vejen. Kabelanlægget på land er 75 km langt og graves 

ned indenfor det cirka 300 m brede bælte, som udgør projektområdet. Projektområdet er under 

VVM-processen tilpasset og fremstår nu sådan, at miljøpåvirkningen af omgivelserne er minimeret 

mest muligt. 

 

Det tager normalt 2-3 dage at etablere en kabelængde på 1,2 km. Kabelanlægget lægges i en 

gravet rende 1,4 m under terræn. Når der er behov for at skåne omgivelserne f.eks. ved krydsning 

af veje og vandløb kan kabelanlægget etableres med en styret underboring. 

 

For at kunne sende strøm over lange afstande er det nødvendigt at anvende jævnstrøm. Da de 

nationale elnet er baseret på vekselstrøm, skal vekselstrømmen omformes til jævnstrøm, før 

strømmen sendes igennem Viking Link. Der skal derfor bygges en omformerstation tæt på tilslut-

ningspunktet, som er den eksisterende koblingsstation i Revsing. 

 

Den nye station ved Revsing omfatter et teknisk anlæg på op til ca. 250 x 250 m. Dele af stationen 

vil være beklædt med facader, mens andre dele fremstår som ikke afskærmede tekniske elemen-

ter. Den maksimale højde på bygninger er 24 m over terræn. Indenfor stationsområdet vil der 

desuden være lynafledere, som kan være op til 30 m over terræn. Hele stationsanlægget dækker 

et areal på ca. 20 ha, fordi der skal anlægges adgangsveje, p-pladser og regnvandsbassin ved 

stationen, samt gives plads til nødvendig afskærmende beplantning. 

 

Projektets samlede anlægsperiode er, som det fremgår af figur 1-1, ca. 2½ år. 

 

1.3 Projektets lovgrundlag og VVM-proces 
Viking Link er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 957 af 27/06/2016). Efter en 

screening af projektet har Naturstyrelsen
1
 d. 4. maj 2016 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-

                                                           
1
 Den 1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som var statslig myndighed på vand- og naturområdet 
samt statslig VVM-myndighed for bl.a. Energinets projekter, og Naturstyrelsen (NST), som forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer 
og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. Per 1. februar 2017 er SVANA lagt sammen med Miljøstyrelsen. Fremadrettet er det derfor 
Miljøstyrelsen, som er ansvarlig VVM-myndighed for Viking Link.   
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pligtigt og der derfor skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Til grund for afgørelsen er der 

særligt lagt vægt på omformerstationens størrelse og den potentielle visuelle påvirkning af det 

omkringliggende landskab og på befolkningen omkring stationen. Ud over VVM-redegørelsen 

er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for det planlagte stationsområde ved 

Revsing. Som grundlag for plandokumenterne er der udarbejdet en miljøvurdering, hvori man 

kan læse om hvilken påvirkning planerne med deres vedtagelse kan få på deres omgivelser.    

 

I maj-juni 2016 blev der gennemført 1. offentlighedsfase, hvor en projektbeskrivelse og forelø-

big beskrivelse af indholdet af VVM-redegørelsen var tilgængelig på Naturstyrelsens hjemme-

side. Der blev desuden afholdt borgermøder i Vejen og Varde kommune. Som led i 1. offent-

lighedsfase indkaldtes samtidig ideer og forslag til ændringer af projektet og bidrag til VVM-

redegørelsen. De indkomne høringssvar har bl.a. medført en række justeringer af projektom-

rådets udstrækning. 

 

I november-december 2016 afholdt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) en sup-

plerende offentlig høring. Her blev dog ikke afholdt borgermøder. 

 

Som led i VVM-processen skal offentligheden have mulighed for at fremkomme med kommen-

tarer til redegørelsen. VVM-redegørelsen er i 8 ugers offentlig høring i perioden september til 

november 2017. Parallelt med denne offentlighedsfase, er miljøvurderingen af plandokumen-

terne også i 8 ugers offentlig høring. 

 

1.4 Alternativer 
Som en del af VVM-redegørelsen er der undersøgt fem alternativer samt 0-alternativet. 0-

alternativet betyder, at Viking Link stærkstrømforbindelsen ikke anlægges. Vælges 0-

alternativet vil Danmark og England ikke kunne udligne produktionen af grøn energi og forsy-

ningssikkerheden mellem de to lande forbedres ikke. 

 

 

Figur 1-3 Hovedforslag og to alternative placeringer af omformerstation 

 

To forslag til alternative placeringer af omformerstationen er gennemgået, og sammenlignet i 

forhold til miljøpåvirkninger, tekniske udfordringer og økonomi. I den sammenligning har begge 

alternativer vist sig på alle tre faktorer at være mere belastende end hovedforslaget. De alter-

native placeringer af omformerstationen er derfor valgt fra. 

 



 

 10   Miljøstyrelsen / VVM-redegørelse / Viking Link  

To alternative forslag til kabelkorridoren har været i spil, henholdsvis ved Blåbjerg plantage og 

nord om Horne. Begge alternativer er fravalgt, fordi der ikke er væsentlig forskel i deres miljøpå-

virkninger. Anlægsomkostningerne er desuden større, fordi der er behov for flere underboringer, 

og kabeltraceerne er længere. 

 

 

1.5 Befolkning, sundhed og friluftsliv 
Anlægsfasen 

Generne i anlægsfasen for kabelanlægget er små, og kan overordnet sammenlignes med de 

gener som befolkningen oplever fra den normale landbrugsdrift i det åbne land.  

 

Omkring stationsanlægget kan der under anlægsarbejdet i tørre perioder opstå behov for at vande 

arbejdsarealerne for at begrænse støvgener. Behov for vanding vurderes konkret under anlægs-

arbejdet.  

 

Der vil være støj fra anlægsarbejdet, men Vejen Kommunes støjgrænser vil blive overholdt, og 

derfor er påvirkningen af befolkningen begrænset. 

 

For at give badegæster mulighed for uforstyrret at benytte badestranden i Blåbjerg vil der ikke 

blive udført anlægsarbejder på stranden i perioden 1. juli til 15. august. Det kan dog blive nødven-

digt at føre søkablet i land, hvilket tager op til 5 arbejdsdage. 

 

Friluftlivet påvirkes i øvrigt kun ganske lidt, og det vil være i de situationer hvor veje eller stier er 

midlertidigt spærret for færdsel. 

 

Driftsfasen 

Stationen skaber en visuel påvirkning af befolkningen. Påvirkningen opstår typisk som følge af 

ændringen af landskabets karakteristik eller en brydning af horisonten, samt opfattelsen af et 

stationsanlæg som noget grimt og ikke hjemmehørende i landskabet. Det kan af nogen opleves 

som en væsentlig gene. Genen kan begrænses med en afskærmende beplantning omkring stati-

onsanlægget. Det vurderes, at den visuelle påvirkning herved reduceres, hvorved påvirkningen af 

befolkningen og dennes sundhed er minimeret. Det kan ikke afvises, at nogen mennesker fortsat 

vil opleve den visuelle påvirkning som væsentlig, idet oplevelsen er individuel og subjektivt be-

grundet. 

 

Magnetfeltet omkring kablet er statisk fordi der er tale om en jævnstrømsforbindelse. Der er ingen 

risiko for befolkningens sundhed ved statiske magnetfelter. 

 

1.6 International naturbeskyttelse 
Projektområdet krydser to Natura 2000-områder, henholdsvis i Blåbjerg Plantage (Habitatområ-

derne H72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter) og Varde Å (H77 Nørholm 

Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde). Da kabelanlægget etableres som styret underbo-

ring under begge områder vil der ikke ske væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for de to 

Natura 2000-områder. 

 

1.7 Bilag IV-arter 
Der er udpeget en række strengt beskyttede bilag IV-arter, som kan blive påvirket af projektet.  

Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og 

snæbel. Arterne er vurderet med fokus i relation til anlægsarbejdet med kabelanlægget. Gennem-

gangen af de relevante arter viser, at der potentiel kan ske forstyrrelser af en række af arterne, 

men at simple afværgeforanstaltninger kan afbøde dette, f.eks. af føre kabelanlægget udenom 

vandhuller.  
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Med indarbejdelse af de beskrevne afværgeforanstaltninger vil påvirkningen af Bilag IV-arter 

være minimal og det vurderes, at projektet ikke påvirker bestanden at arterne væsentligt. 

 

1.8 Natur, flora og fauna 
Projektområdet ligger i det åbne land og indeholder de forskellige naturtyper som er karakteri-

stisk for det vestjyske område. Naturområderne ligger omkranset af landbrugsjord uden væ-

sentlige naturinteresser. Stationsanlægget etableres på landbrugsjord. Bilag 1 viser kort over 

hele projektområdet, og her er naturtemaerne indtegnet. 

 

Selvom værdifuld natur og levesteder for sjældne arter findes mange steder indenfor projekt-

området, forventes påvirkning af natur, flora og fauna i vid udstrækning at kunne undgås ved 

planlægning i samarbejde med lodsejere og myndigheder, underboring og/eller ved passage 

udenom beskyttede naturtyper og vandløb. 

 

Projektets primære påvirkning sker i forbindelse med anlægsarbejdet og vurderes at være en 

kortvarig, midlertidig og lokal forstyrrelse af arter. Samlet set er påvirkningen af naturinteres-

serne, uvæsentlige og alene knyttet til projektets anlægsfase. 

 

1.9 Jord 
Påvirkninger af lokaliteter med kortlagte jordforureninger (4 grunde på vidensniveau 1, og 4 

grunde på vidensniveau 2) kan ligeledes undgås gennem detaljeret planlægning af kabelan-

lægget. Hvis det mod forventning alligevel skulle blive nødvendigt at lægge kablet gennem en 

forureningskortlagt matrikel, skal der i planlægningen af jordhåndteringen inddrages en række 

hensyn, der sikrer, at forureningen ikke spredes.  

 

Kabelanlægget kan etableres uden for områder med råstofinteresser. 

 

Projektets påvirkning af jordforholdene vurderes samlet set at være ikke væsentlig. 

 

1.10 Grundvand og overfladevand 
Kabelkorridoren krydser en række vandløb samt på dele af kabelstrækningen, områder med-

særlige drikkevandinteresser. Stationsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsin-

teresser. Der er i projektet indarbejdet en række sikkerhedshensyn, der minimerer risikoen for 

påvirkning af grundvands- og overfladevandsområder. Blandt andet vil krydsninger af vandløb 

ske ved underboring, og der etableres et forsinkelsesbassin for regnvand opsamlet i stations-

området. Forsinkelsesbassinet placeres i tilknytning til stationsområdet. Grundvandssænknin-

ger vil kun forekomme helt lokal og midlertidigt. Projektområder indeholder delvist nitratføl-

somme indvindingsoplande og indsatsområder for samme. Det er vurderet, at anlægsarbejder 

og driften ikke vil berøre disse udpegninger. 

 

På denne baggrund vurderes påvirkningen af grundvand og overfladevand samlet set at være 

ikke væsentlig. 

 

1.11 Luft og klimatiske forhold 
Viking Link er et transmissionsanlæg, som ikke producerer emissioner i sig selv. Udledninger 

til luften begrænser sig derfor til anlægsfasen. Udledninger til luften stammer fra entreprenør-

maskiner, og det er vurderet, at udledningerne herfra ikke udgør en væsentlig belastning. 

 

Udledningen af klimagasser, primært CO2, er så beskeden i både anlægs- og driftsfase, at 

projektets direkte bidrag til klimaeffekter er helt ubetydelig. Det samlede Viking Link-projekt vil 

muliggøre en mere optimal udnyttelse af produktionen af grøn energi, og det er vurderet, at 

projektet dermed indirekte kan bidrage til en reduktion af CO2-udledningen. 
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1.12 Støj 
Den varige støjpåvirkning stammer fra stationsanlægget i driftsfasen. Der er i projektet indbygget 

tekniske afskærmninger som vil reducere støjbelastningen til et niveau under de vejledende støj-

grænser. 

  

Støjen fra anlægsarbejderne (kabel- og stationsanlæg) er midlertidig, og da det er konkluderet, at 

støjgrænserne ikke overskrides er påvirkningen af omgivelserne ikke væsentlig.  

 

1.13 Materialer, ressourcer og affald 
Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige 

materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern. Til opførelsen af 

omformerstationen skal der desuden bruges en række specialiseret udstyr. Fra disse produkter vil 

der generes en del byggeaffald, emballage fra transporteret materiale osv. Forudsat at gældende 

arbejdsregler følges, vil påvirkning fra affald og spild dog være helt minimal og med ubetydelig 

påvirkning af miljøet. 

 

Transport i anlægsfasen omfatter materialer, som anvendes til kabler og stationsanlæg og er 

yderst begrænset og kan sammenlignes med almindelige større vareleverancer. Dog vil der ske 

transport af svær gods f.eks. kabeltromler efter godkendelse hos myndigheder. Påvirkningen 

vurderes at være ikke væsentlig. Transport i driftsfasen begrænser sig til tilsyn og vedligehold 

med anlægget. Omfanget vurderes at være uden væsentlig miljøpåvirkning. 

 

1.14 Landskab og visuelle forhold  
Eksisterende forhold 

Landskabet er formet af istiden og er karakteriseret ved langstrakte flade bakker omkranset af 

lavereliggende arealer, som rummer vandløbene. Projektet etableres i det åbne land som er do-

mineret af landbrugsarealer og spredte bebyggelser. Mod vest finder man det største sammen-

hængende naturområde i Blåbjerg plantage med klitterne ud mod Vestkysten. Imellem Blåbjerg og 

Revsing dukker større eller mindre naturområder op. De største findes ved Varde og Holme Å. 

 

Landskabet brydes op af levende hegn, som enten stammer fra udflytningen eller som er etableret 

for at reducere sandflugt. Disse hegn er med til at sætte sit præg på oplevelsen af landskabet. Der 

findes dog også områder hvor man kan se langt omkring, fordi landskabet hverken brydes af hegn 

eller landskabets form. 

 

I det område hvor omformerstationen skal ligge findes i forvejen Revsing station. I landskabet 

omkring stationen (indenfor 1 km) sætter de 3 luftledninger, som forsyner Revsing station, sit 

præg på landskabet, specielt de høje master der bærer luftledningerne (36 m høj) og de master, 

som står på Revsing Station (21 m høje) skaber forstyrrelser af det eksisterende landskab. 

 

Nord for Stationsområdet er udpeget et værdifuldt landskabsområde som Vejen Kommune ønsker 

at friholde for bebyggelse eller andre landskabeligt skæmmende aktiviteter. 

 

1.14.1 Visuelle påvirkninger 

Kabeanlægget 

De visuelle påvirkninger af landskabet fra anlægsarbejdet er begrænsede og desuden kortvarige.  

 

Kabelanlægget graves ned, og kan i driftssituationen derfor ikke ses i landskabet. Landskabet 

påvirkes dog af de spor, som kommer når det ikke vil være muligt at undgå at rydde skov eller 

hegn, når disse skal passeres. Ved at grave kablet ned langs stier, veje, hegn og skovbryn samt 

ved at genetablere nedbrudte hegn kan oplevelsen af disse spor reduceres.  
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Stationsanlægget 

Det er vurderet, at anlægsarbejdet ikke påvirker landskabet væsentligt fordi projektområdet er 

dyrket mark uden væsentlig landskabelig værdi. Anlægsarbejdet er midlertidigt og påvirknin-

gen holder derfor op, når arbejdet er afsluttet. 

  

Stationsanlægget i drift vil være domineret af de meget store og massive ventilhaller på op til 

24 m over terræn. Man kan ændre på det visuelle indtryk ved, at facaden enten er lys eller 

mørk. Generelt fremstår en facade i mørke farver tung og bastant, mens en facade i lyse far-

ver vil skille sig ud fra omgivelserne. Der er således fordele og ulemper ved begge farvetonin-

ger. Farvevalget vurderes derfor ikke at have afgørende betydning for påvirkningen af omgi-

velserne. 

 

Stationsanlægget visuelle påvirkning af landskabet afhænger af den afstand, man ser anlæg-

get fra. Visualiseringerne viser, at stationen fra stor afstand (>1 km) falder ind i landskabet, 

fordi landskabet i forvejen er brudt at bebyggelser og forskellig arealanvendelse. På foto 1-1 er 

vist et eksempel fra Drostrupvej mod stationsområdet. Fra denne vinkel, indenfor det værdiful-

de landskabsområde, er stationen næsten skjult af bevoksning. Forstyrrelsen af det værdifulde 

landskab sker i højere grad fra luftledningerne i området. 

 

Foto 1-1  Indblik til stationsområdet fra Drostrupvej, med stationen som angivet. 

 

Tæt på (< 1 km) vil stationen opleves dominerende de steder hvor den optræder i landskabs-

billedet (vist på foto 1-2). Specielt set fra Gestenvej, hvor der er frit indkig til stationsanlægget 

og set fra syd-sydøstlig retning vil stationen forstyrre landskabet væsentligt. I denne landska-

belige ramme vil omformerstationen virke markant i landskabsbilledet, og her vil både omfor-

merstationens bygninger og udendørs tekniske installationer være meget synlige. Fra vest 

skærmer Revsing Plantage for indblikket til stationen og fra nord udgør hegnet langs Vand-

møllevej en betydelig skærm imod stationsanlægget. Hegnet langs Vandmøllevej skal derfor 

bevares intakt. Påvirkningen af landskabet mindskes desuden ved at stationen etableres i 

umiddelbar nærhed af den eksisterende station, og det vurderes, at afværgeforanstaltninger 

som afskærmende beplantning omkring stationen kan mindske påvirkningen yderligere. På 

foto 1-2 er stationen vist uden afskærmende beplantning set fra Gestenvej.  

 

Omformerstationen 
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Foto 1-2 Stationen i landskabet set fra Gestenvej uden afskærmende beplantning  

 

 

1.15 Materielle gode, arkitektoniske og arkæologiske kulturarv 
På grund af anlægsarbejdets fysiske omfang er det uundgåeligt, at arkæologiske levn vil blive 

delvist destrueret. Der vil være tale om fortidsminder, som enten er skjulte i jorden eller fortids-

minder, som er kendte, men hvor fortidsmindet ikke har en værdi. 

 

De gravhøje og andre fredede fortidsminder, som findes indenfor projektområdet vurderes ikke at 

blive berørt af projektet, fordi det er muligt at lægge kabelanlægget udenom. 

 

Der vil blive gennemført en arkæologisk analyse forud for anlægsarbejdet, som udpeger kulturar-

ven. Hele projektområdet vil blive undersøgt af arkæologer, og eventuelle væsentlige fortidsmin-

der vil blive udgravet jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014. Hvis der findes fortidsminder i forbindelse 

med anlægsarbejderne vil arbejdet blive stoppet, indtil myndigheden igen kan frigive området. 

 

1.16 Socioøkonomiske forhold 
De afværgeforanstaltninger, som er formuleret i denne VVM-redegørelse betyder, at projektet 

socioøkonomiske betydning for de to væsentligste erhvervsgrupper landbrug og turisme er ubety-

delig. Til landbruget vil der blive betalt erstatning for de indskrænkninger og gener projektet med-

fører. For turismen er gennemføres der ikke anlægsarbejder i perioden 1. juli til 15. august på 

badestranden i Blåbjerg. 

 

Efter anlægsperioden vil projektområdet for kabelanlægget kunne anvendes til landbrugsdrift. 

 

Omformerstationen i Revsing kan påvirke lokalsamfundet negativt, fordi området kan blive mindre 

attraktivt at bo i på grund af omformerstationen. Der vil blive plantet træer omkring stationen, som 

skal reducere denne påvirkning. 

 

1.17 Kumulative virkninger 
Der er ikke kendskab til projekter i relevant afstand omkring stationsanlægget, der vil medføre 

kumulative effekter på landskab og de visuelle forhold. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov 

for afværgeforanstaltninger.  

 

1.18 Afværgeforanstaltninger 
I kapitel 18 er givet en samlet oversigt over afværgeforanstaltningerne. Herunder er de fire væ-

sentligste nævnt: 
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 For at give badegæster mulighed for uforstyrret at benytte badestranden i Blåbjerg vil 

der ikke blive udført anlægsarbejder på stranden i perioden 1. juli til 15. august. Det 

kan dog blive nødvendigt at føre søkablet i land i perioden, hvilket tager op til 5 ar-

bejdsdage. 

 For at dæmpe den massive visuelle udtryk fra den store bygning vil der blive plantet 

afskærmende beplantning langs Gestenvej og syd for stationsområdet. 

 For at opbløde omformerstationens massive udtryk vil der under projekteringen af 

stationen blive arbejdet med facadebeklædning, f.eks. med struktur, varierende far-

vesætning, underinddeling el.lign. 

 For at undgå at projektet påvirker Natura 2000-områderne i Blåbjerg plantage og 

Varde Å passeres begge disse områder med styret underboring. 

  



 

 16   Miljøstyrelsen / VVM-redegørelse / Viking Link  

 

2. Indledning 

 

Elforbindelser på tværs af landegrænser er afgørende for et fælles europæisk energimarked. 

Elforbindelser er ”elektriske motorveje”, som giver mulighed for en optimal udnyttelse af Europas 

energiressourcer, og de er med til at give borgere og virksomheder billigere, sikrere og grønnere 

energi. 

  

Viking Link er navnet på en kommende elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Forbin-

delsen får en kapacitet på 1.400 MW. Det svarer til elforbruget for 1,4 millioner hustande. 

 

 

 

Figur 2-1 Viking Link, elforbindelsen 

 

 

2.1 Partnerne bag projektet 
Bag Viking Link står danske Energinet.dk og britiske National Grid Viking Link Limited (NGVL). 

 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet 

i Danmark. Virksomheden har ansvaret for forsyningssikkerheden og for at sikre en velfungerende 

konkurrence på el- og gasmarkedet. 

 

National Grid Viking Link Limited er et helejet datterselskab af National Grid Group og er juridisk 

adskilt fra National Grid Electricity Transmission Plc. (NGET), der har licens til at eje og drive 

eltransmissionssystemet i England og Wales. 

 

2.2 Derfor bygges Viking Link 
Viking Link bidrager til udviklingen af EU’s indre energimarked og giver flere fordele for både Eng-

land og Danmark: 

 

 En optimal udnyttelse af kraftværker, vindmøller og andre energiressourcer i det nordlige 

Europa. Det vil gavne elforbrugerne i form af en lavere elregning.  
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 En højere værdi af elproduktionen i regionen, da elproducenterne kan sælge strøm 

på et større marked.  Viking Link vil betyde, at især vindkraften, der produceres ”som 

vinden blæser”, bliver mere værd.  

 Forbedret forsyningssikkerhed ved at landene kan importere strøm fra hinanden. 

 

2.3 Et vigtigt projekt for Europa 
I 2013 vedtog Europaparlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om 

retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og ændring af beslutning nr. 

1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) 714/2009 og (EF) nr. 

715/2009 (herefter benævnt infrastrukturforordningen). 

 

Viking Link står på EU’s liste over projekter af fælleseuropæisk interesse (Projects of Common 

Interest). Det vil sige, at projektet er udpeget af Europa-Kommissionen for at forbedre mulig-

heden for at skabe et integreret energimarked i EU. PCI-projekterne bidrager til øget markeds-

integration og konkurrence, og samtidig vil de bidrage til at øge forsyningssikkerheden for de 

enkelte medlemslande.  

 

Infrastrukturforordningen har til formål at opgradere Europas net og sammenkoble dem til et 

kontinentalt net, navnlig for at kunne integrere energi fra vedvarende energikilder. For at opnå 

det formål udarbejdes der lister over PCI projekter, som begrænses til de projekter, som bi-

drager mest til gennemførelsen af de prioriterede strategiske energiinfrastrukturkorridorer- og 

områder i EU.  

 

For at lette tilladelsesprocessen for PCI projekter indeholder forordningen regler om tilladel-

sesprocessen for PCI projekter. Der er også fastsat regler om offentlighedens deltagelse for at 

sikre de bedst mulige standarder for offentlighedens deltagelse i tilladelsesprocessen til PCI 

projekter samt at sikre en gennemsigtig proces der giver interessenter mulighed for at få ind-

flydelse i processen.  

 

Efter infrastrukturforordningens regler skal PCI projekter fortsat have de samme tilladelser 

som gælder for andre infrastrukturprojekter. Der er dog fastsat regler om koordinering og 

fremskyndelse af tilladelsesprocessen mellem de godkendende myndigheder. I den forbindel-

se skal hvert land udpege en kompetent myndighed, som skal koordinere tilladelsesprocessen 

og som kan fungere som eneste kontaktpunkt for projektiværksætteren. Det er den kompeten-

te myndigheds opgave at koordinere tilladelsesprocessen frem mod udstedelse af de endelige 

tilladelser til projektet.  

Energistyrelsen er den kompetente myndighed i Danmark. 

 

I Danmark gives de endelige tilladelser efter samarbejdsordningen. Det indebærer, at de en-

delige tilladelser koordineres af Energistyrelsen. Herunder tilser Energistyrelsen, at de enkelte 

tilladelser udstedes inden for fristerne i infrastrukturforordningen. Energistyrelsen har ikke 

kompetence til at ændre eller tilsidesætte afgørelser, som er udstedt af andre myndigheder, 

herunder Miljøstyrelsens VVM-tilladelse. 

 

  

2.4 Tidsplanen for Viking Link 
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Figur 2-2 Tidsplan for projekt Viking Link  

 

 

2.5 Det består Viking Link af 
Viking Link bliver en af verdens længste elforbindelser med sammenlagt ca. 760 km mellem de to 

transformerstationer, hvor forbindelsen tilsluttes elnettet i Danmark og Storbritannien. Heraf er de 

630 km søkabler i dansk, tysk, hollandsk og engelsk farvand i Nordsøen.  

 

For at kunne sende strøm over lange afstande er det nødvendigt at anvende jævnstrøm. Da de 

nationale elnet er baseret på vekselstrøm, skal vekselstrømmen omformes til jævnstrøm, før den 

sendes til enten Danmark eller Storbritannien, og igen omformes til vekselstrøm, før den sendes 

ud i et af de nationale elnet. Derfor bygges der i både Storbritannien og Danmark en omformersta-

tion, som kobles til elnettet i en eksisterende transformerstation.  

 

 

 

Figur 2-3 Skitse af projektet samlede omfang 

 

 

2.6 Viking Link i Storbritannien 
 Ca. 230 km søkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) i britisk farvand. Søkablet kommer i 

land i Linconshire. 

 Ca. 55 km nedgravet landkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) fra kysten til en ny om-

formerstation.  

 Omformerstation, som ændrer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt.  

 Nye tekniske installationer på transformerstationen i Bicker Fen. 
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2.7 Viking Link i Danmark 
 Ca. 210 km søkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) i dansk farvand. Søkablet kom-

mer i land ved Blåbjerg på Vestkysten. 

 Ca. 75 km nedgravet landkabel baseret på jævnstrøm (HVDC) fra Blåbjerg til Energi-

net.dk’s station i Revsing ved Vejen.  

 Omformerstation, som ændrer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt. 

Omformerstationen opføres ved siden af den eksisterende station i Revsing. 

 Nye tekniske installationer på det eksisterende anlæg i Revsing 

 

2.8 Viking Link i hollandsk og tysk farvand 
 Ca. 165 km af søkablet vil blive lagt i hollandsk farvand 

 Ca. 30 km af søkablet vil blive lagt i tysk farvand 

 

2.9 Yderligere information 
Læs mere om projektet på www.viking-link.dk.  

 

  

http://www.viking-link.dk/
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3. Projektbeskrivelse 

I det følgende gives en kort beskrivelse af elforbindelsen Viking Links landanlæg i Danmark. Den 

samlede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 4. 

 

Projektet omfatter to hovedelementer. Det ene element er et ca. 75 km elkabel imellem Blåbjerg 

ved Vesterhavet og Revsing nær Vejen. Det andet element er en omformerstation, som skal opfø-

res I Revsing nær ved Energinets eksisterende højspændingsstation. 

 

Kablet består at 2 parallelle ledere på 550 kV jævnstrøm, og med en samlet overføringskapacitet 

på 1400 MW. På omformerstationen omformes jævnstrømmen til vekselstrøm, som sendes ud i 

det eksisterende højspændingsnet via Revsing station. 

 

3.1 Projektområdet 
Projektområdet for kabelanlægget mellem Blåbjerg og Revsing udgør en ca. 75 km lang korridor 

med en bredde på ca. 300 m indenfor hvilket den præcise linjeføring for kabelanlægget kan fast-

lægges. Strækningen er valgt ud fra et ønske om på den ene side at gøre den så kort som muligt, 

på den anden side undgå at passere igennem eller forstyrre bebyggede områder, sårbar natur, 

fredskov, fredninger, råstofområder m.v.  

 

Omformerstationen placeres øst for den eksisterende højspændingsstation i Revsing - et område, 

der i dag anvendes til landbrug. Projektområdet for stationen er, som tilfældet er for projektområ-

det for kablet, valgt under hensyntagen til såvel tekniske forhold som arealinteresser. Projektom-

rådet ved Revsing rummer såvel arealet til det nye anlæg som et arbejdsareal til brug under an-

lægsarbejdet, i alt 15 ha. 

 

 

 Figur 3-1 Projektområdet for Viking Link.  
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3.2 Kabelanlæg 
Kabelanlægget omfatter to jævnstrømskabler, som nedgraves i ca. 1,4 m dybde med en ind-

byrdes afstand på ca. 0,4 m. Over størstedelen af strækningen anbringes kablerne i bunden af 

en åben kabelgrav (Figur 3-2). Denne anlægsmetode kræver et arbejdsbælte på 15 til 32 m i 

bredden. Muldlaget opgraves ca. 1-2 uger før råjorden, og de to jordtyper deponeres adskilt, 

mens arbejdet pågår. Når råjorden er gravet op, holdes kabelgraven normalt åben i 2-3 dage, 

hvorefter først råjorden lægges tilbage, hvorefter muldjorden lægges ud. Langs traceet vil der 

blive behov for et antal midlertidige depotpladser, hver med et areal på 2.000 – 2.500 m². I 

forbindelse med etableringen af kabelgraven kan der blive behov for lokale og midlertidige 

grundvandssænkninger. 

 

 

Figur 3-2 Tværsnit af kabeltraceets arbejdsområde.  

Krydsning af sårbar natur, veje, jernbaner fremmede ledninger og beskyttede diger vil ske på 

den mest skånsomme måde, efter en konkret vurdering af den enkelte udfordring. Metoden for 

kabellægningen over disse interesseområder vil blive fastlagt i dialog med de respektive myn-

digheder og ejere, og med en konkret tilladelse eller dispensation fra lovgivningen til det an-

søgte anlæg. Igennem Blåbjerg plantage vil kabeltraceet følge hegn og stier i et omfang aftalt 

med ejeren. 

 

Krydsninger kan ske ved styret underboring for at minimere påvirkningen. Ved underboringer 

på mindre end 100 m vil der være behov for et arbejdsareal på ca. 25 m
2
 ved den ene ende af 

underboringen samt et tilsvarende areal ved den anden ende. Ved de længere boringer er 

arbejdsområdet større, op til 200 m
2
. 

 

Under boreprocessen anvendes boremudder til at stabilisere borehullet. Boremudderets ho-

vedbestanddele er vand og bentonit, samt eventuelle polymerer og additiver, som regulerer 

boremudderets egenskaber. Det anvendte boremudder opsuges ved underboringens slutpunkt 

og bortskaffes, når borearbejdet er færdigt. Den samlede arbejdstid i forbindelse med en un-

derboring afhænger af underboringens længde og jordbundens beskaffenhed. En underboring 

på under 100 m vil typisk vare nogle timer. Der vil blive etableret midlertidige køreveje fra 

offentlig vej til arbejdsarealet for underboringen til brug for transport af materialer, maskiner 

mv. Hvis der skønnes behov for det, forsynes kørevejene med køreplader. Ved længere og 

vanskelige underboringer gennemføres der som regel først en geoteknisk undersøgelse af 

jordlagene, før underboringen påbegyndes. 

 

Der vil blive deklareret et servitutbælte på i alt 7 m, dvs.3,5 m på hver side af kablet. Ved spe-

cielt dybe underboringer kan servitutbæltet være op til 15 meter, da den indbyrdes afstand 

mellem de to kabler kan være en del større end 0,4 m. Inden for deklarationsbæltet må der 
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ikke bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder. Arealet vil dog kunne benyttes 

til almindelig landbrugsdrift. 

 

3.3 Omformerstation ved Revsing 
Etablering af Viking Link el-forbindelsen indebærer, at det eksisterende stationsområde ved 

Revsing skal udvides med en ny station øst for den eksisterende, som vist på Figur 3.3.  

 

Den nye station omfatter et komplet omformeranlæg med et areal på 200x210 m, svarende til ca. 

42.000 m2. Hertil kommer arealbehov til kølegårde mv. således, at de el-tekniske elementer i alt 

skønnes at dække et område på 250 x 250 m. Den maksimal højde på enkelte dele af stationsan-

lægget bygninger vil blive op til 24 m over terræn. Bygningselementerne etableres med facadebe-

klædning. Master til lynafledere ved siden af stationen kan blive op til 30 m over terræn. Det for-

ventes at der går 2½ år fra anlægsarbejdet begynder til stationen er opført og i drift. 

 

 

Figur 3-3  Den eksisterende (til venstre) og den nye omformerstation ved Revsing. 

Stationsanlæggets er ikke disponeret, det vil sige at den placering af bygningselementer som er 

vist er teoretisk, men mulig. Den højeste bygning er ventilhallen, og denne bygning vil af tekniske 

årsager altid være lukket. De øvrige elementer kan være åbne afhængige at konkrete forhold, som 

f.eks. mulighederne for støjafskærmning. Af hensyn til varmeafgivelsen placeres kølere til trans-

formerne udendørs. I tilknytning til stationsområdet skal der etableres P-plads, adgangsvej og 

regnvandbassin. Placeringen af disse anlæg indarbejdes i disponeringen af arealet på en hen-

sigtsmæssig måde i forhold til f.eks. logistik, eksisterende stationsanlæg og den afskærmende 

beplantning. 
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4. Projektets lovgrundlag og 
VVM-proces 

 

4.1 Begrundelse for VVM-pligt 
Naturstyrelsen

2
 har den 4. maj 2016, på baggrund af VVM-screening, vurderet at projektet 

kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter §3 i 

VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige 

og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 

Til grund for afgørelsen er der særligt lagt vægt på omformerstationens forventede omfang 

(ca.42.000 m
2
) og maksimal højde på 24 m overterræn), og dens potentielle visueller påvirk-

ning af det omkringliggende landskab. 

 

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en VVM-

redegørelse og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil, jf. 

VVM-bekendtgørelsen §4 - §6 (BEK nr. 957 af 27/06/2016), og der er meddelt VVM-tilladelse 

til projektet, jf. §2, stk. 8, nr. 2. 

 

Derudover kan VVM-myndigheden ikke meddele VVM-tilladelse til projektet før det nødvendi-

ge plangrundlag er vedtaget af kommunerne (BEK nr. 957 af 27/06/2016, §7 stk. 2). 

 

4.2 Lovgrundlag og planprocessen 
VVM-redegørelsen er udarbejdet, så den dækker kravene efter VVM-bekendtgørelsens § 5 og 

bilag 4. 

 

Vejen kommune udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan for det fremtidige stationsanlæg 

ved Revsing. Der udarbejdes ikke kommuneplantillæg for kabelanlægget. Kommuneplantillæg 

er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der skal derfor udarbejdes en 

miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen. 

 

VVM-myndigheden har meddelt, at Viking Link ikke er omfattet af planlægningsforbuddet 

jævnfør Habitatbekendtgørelsens § 5. 

 

Søkabler er ikke omfattet af samme bekendtgørelse, og derfor er den del af kabelanlægget, 

som ligger til vands, ikke omfattet af nærværende VVM-redegørelse. Påvirkninger på søterrito-

riet fremgår af en separat miljøredegørelse, som Energinet.dk har udarbejdet for at kunne 

opnå godkendelse til projektet af Energistyrelsen i henhold til kravene i § 4a i Lov om Energi-

net.dk. 

 

4.3 Tilladelser og dispensationer 
Naturstyrelsen har i en screeningsafgørelsen om VVM-pligt meddelt, at der ikke skal foretages 

en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områderne N 83 

Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter og N 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov 

og Varde Å øst for Varde, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyl-

                                                           
2
 Den 1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som var statslig myndighed på vand- og naturområdet 
samt statslig VVM-myndighed for bl.a. Energinets projekter, og Naturstyrelsen (NST), som forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer 
og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. Per 1. februar 2017 er SVANA lagt sammen med Miljøstyrelsen. Fremadrettet er det derfor 
Miljøstyrelsen, som er ansvarlig VVM-myndighed for Viking Link.   
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des, at Energinet.dk ifølge projektanmeldelsen vil foretage styret underboringer af samtlige kryds-

ninger af disse Natura 2000-områder. Hensynet til eventuelle bilagt IV-arter i projektområdet vur-

deres at kunne varetages ved valg at rette perioder for anlægsarbejder og/eller ved justering af 

kabeltraceet, hvilket vil blive behandlet i denne VVM-redegørelse. Forekomsten af beskyttede 

arter i hele projektområdet vil desuden også blive behandlet som en del af VVM-redegørelsen. 

 

Miljøstyrelsen har desuden meddelt, at der ikke skal dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 20 

(vedr. godkendelsesordning for vej- og ledningsanlæg), idet anlægget ikke er omfattet af loven. 

 

Endelig er Viking Link ikke omfattet af ESPOO-konventionen, da projektet ikke vil medføre mærk-

bar skadevirkning på nabolande. Også administrationerne i Holland, Tyskland og Storbritannien 

har vurderet, at Viking Link ikke er omfattet af ESPOO-konventionen.  

 

Projektet skal, inden det kan realiseres, opnå tilladelser og dispensationer fra sektorlovgivningen 

for de forhold som er omfattet af denne lovgivning. 

 

4.4 Inddragelse af offentligheden og relevante myndigheder 
I perioden 30. maj-28.juni 2016 gennemførtes 1. offentlighedsfase, hvor en projektbeskrivelse og 

foreløbig beskrivelse af indholdet af VVM-redegørelsen var tilgængelig på SVANAs hjemmeside. 

Der er i denne periode afholdt borgermøder i Vejen Kommune den 13. juni 2016 og i Varde Kom-

mune den 14. juni 2016.  

 

I forbindelse med 1. offentlighedsfase indkaldtes samtidig til ideer og forslag til justeringer af pro-

jektet og bidrag til myndighedsbehandlingen. I alt blev der modtaget 25 høringssvar fra borgere og 

myndigheder. De indkomne høringssvar har bl.a. medført en række mindre justeringer af projekt-

området for kablet. VVM-redegørelsen skal ud over de lovbestemte emner også behandle forhold 

fremdraget i 1. offentlighedsfase og ved høringen af berørte myndigheder. 

 

I den 1. offentlig høring kom der høringssvar fra borgere langs kabelanlægget, som havde be-

mærkninger om drænforhold, forurenede grunde i projektområdet og forslag til udvidelse af pro-

jektområdet og helt nyt kabeltrace.  På baggrund af høringssvarene blev projektområdet til kablet 

udvidet og nye borgere blev berørt af projektet. Der blev derfor gennemført en supplerende høring 

af nye borgere indenfor det supplerende projektområde for kabelanlægget i perioden 9. septem-

ber til 26. september 2016. Der kom desuden høringssvar om at udarbejde visualiseringer til at 

vise stationsanlægget påvirkning af landskabet  

 

Efter projektanmeldelsen og gennemførsel af 1. offentlighedsfase har bygherre anmodet om, at et 

alternativ design af omformerstation med et overvejende åbent anlæg skulle indgå i VVM-

redegørelsen. På den baggrund vurderede Miljøstyrelsen, at projektændringen var så væsentlig at 

en supplerende offentlighedsfase var nødvendig.  Denne høring blev gennemført i perioden 25. 

november til 12. december 2016.  

 

I den forbindelse kom der et fælles høringssvar fra en kreds af borgerne med indblik til det nye 

stationsanlæg. Borgerne stiller forslag om to alternative placeringer af stationsanlægget, med 

begrundelse om, at den visuelle påvirkning hermed vil blive reduceret. Alternativerne behandles i 

kapitel 5. 

 

VVM-redegørelsens omfang, fokuspunkter og detaljeringsgrad er fastlagt i henhold til VVM-

bekendtgørelsens bestemmelser, på baggrund af projektoplysningerne fra Energinet.dk og de 

indkomne høringssvar fra første offentlighedsfase. 

 

4.5 Overordnet metode for vurdering af miljøpåvirkning 
I denne VVM-redegørelse er miljøpåvirkningen defineret som den ændring der sker i forhold til de 

eksisterende forhold. En væsentlig påvirkning sidestilles med VVM-bekendtgørelsens anvendelse 
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af begrebet væsentlig. Kvalificeringen af påvirkningerne i denne redegørelse har således 2 

niveauer – væsentlig påvirkning og ikke væsentlig påvirkning. En påvirkning kan være både 

positiv og negativ. 

 

I metodeafsnittet i hvert kapitel er der for hvert emne beskrevet hvordan vurderingen er foreta-

get. Der er anvendt erfaringer fra tidligere sammenlignelige projekter, og der vil blive anvendt 

faglige skøn. For at sikre kvaliteten er fagpersoner med erfaringer/viden på området inddraget 

i analysen. 

 

VVM-redegørelsen bygger på eksisterende viden og suppleres efter konkret vurdering af be-

hovet med nye undersøgelser. Grundlaget for vurderingen af desuden Energinets projektbe-

skrivelse (se bilag 4). Ud fra sammenstilling af fire kriterier fremkommer påvirkningens væ-

sentlighed. De 4 kriterier stammer fra bilag 3 til EU’s VVM direktiv. I metoden kommer hermed 

til at indgå følgende kriterier: 

 

Tabel 4.1 Kriterier som grundlag for vurdering af miljøpåvirkningens væsentlighed 

Grad af forstyrrelse Hvor stor er ændringen i forhold til eksisterende forhold. Høj 

eller lav. 

Vigtigheden af påvirkningen International, regional eller lokal betydning 

Sandsynligheden for påvirk-

ningen vil indtræffer 

Høj 75%,  

Gråzone 25-72%, som kræver en nærmere konkret vurdering, 

og kan have afhængigheder af andre forhold 

Lav 25% 

Varighed < 5 år kortvarig 

>5 år langvarig 

 

Metoden anvendes ikke i forbindelse med vurderinger af påvirkninger af Natura 2000-områder, 

da der her i henhold til de juridiske betegnelser i Habitatdirektivet skal anvendes en anden 

terminologi til at beskrive, om projektet medfører påvirkninger af udpegningsgrundlaget for de 

enkelte områder. Definitionen af væsentlige påvirkninger og vurderingen heraf er baseret på 

vejledningen til Habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) samt praksis i forbindelse med 

sager, som bliver afgjort af EU-domstolen og Natur- og Miljøklagenævnet.  

 

Tabel 4.2 Miljøpåvirkningens væsentlighed 

Påvirkningsgrad Typiske effekter på miljøet 

Væsentlig Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig 

karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være 

mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. 

 

Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller 

langvarig karakter (f.eks. i hele anlæggets levetid), sker med tilbageven-

dende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse 

irreversible, men helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige 

kultur- eller naturelementer. 

Ikke væsentlig Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kom-

pleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en 

vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke 

medfører irreversible skader. 

 

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplice-

rede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Eller der forekommer ingen påvirkning i forhold til status quo. 
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Når der konstateres en væsentlig miljøpåvirkning, beskrives mulige afværgeforanstaltninger. Ved 

afværgeforanstaltning forstås, at en forudsagt miljøpåvirkning kan undgås, mindskes eller kom-

penseres ved eksempelvis at gennemføre hensigtsmæssige ændringer i design, miljøoptimerende 

foranstaltninger, anlægsmetode, anlægsperiode eller driftsperiode. Hvis der gennemføres afvær-

geforanstaltninger vurderes den nye tilstands miljøpåvirkning. 

 

4.6 Metode for fokusering og forenkling af VVM-redegørelsen 
Denne VVM-redegørelse er indledt med en arealinteresseanalyse af de temaer som fremgår af 

Plansystem.dk, kommunernes hjemmesider, Energinets interesser indenfor el- og gastransmissi-

onsanlæg og denne VVM-redegørelses projektområde. Fokusområderne i arealanalysen er vist i 

bilag 1a, og 1b. De to bilag omfatter hver et sæt kort over hele projektområdet med udvalgte kort-

temaer. Kortene danner grundlag for VVM-redegørelsen, og der tages afsæt i kortene i behandlin-

gen af emnerne. Arealinteresseanalysen kortlægger arealsammenfald imellem projektområdet og 

andre arealinteresser, og er med til at fokusere redegørelsen og forenkle behandlingen af de 

udpegede temaer. 

 

Temaerne er fordelt på kortsættene således: 

Bilag 1a: Natur 

Bilag 1b: Jord, grundvand, overfladevand, planforhold og kultur 

 

Kirkebyggelinier og Sø- og Å-beskyttelseslinier er ikke taget med på kortene, fordi kabelanlægget 

ikke er i konflikt med bestemmelserne for bygge- og beskyttelseslinier. For at beskrive bygge- og 

beskyttelseslinierne i forhold til stationsanlægget er der indsat relevante figurer i redegørelsen. 

Vurderingen af andre miljøpåvirkninger er indledningsvist sket på et kvalitativt grundlag. Hvis der 

har vist sig tvivl om graden af påvirkningen er der foretaget en nærmere undersøgelse. Ellers er 

temaet udelukkende behandlet kvalitativt. 

 

4.6.1 Arealinteresseanalyse 

Ud fra en kvalitativ vurdering af kortene bilag 1a og 1b, giver arealinteresseanalysen følgende 

indtryk af projektet: 

 

Projektet anlægges i sin helhed i det åbne land. Der kan ikke ud fra de valgte temaer udpeges 

områder, hvor væsentlige arealinteresser eller flere sammenfaldende arealinteresser udgør en 

umiddelbar flaskehals. Det er indenfor projektområde muligt at tilpasse projektet på flere måder 

ved f.eks. valg af anlægsteknik eller afværgeforanstaltninger hvorved miljøpåvirkninger kan redu-

ceres i forbindelse med den konkrete projektering og efterfølgende anlæg. Projektet vurderes 

generelt at have gode muligheder for fremkommelighed indenfor projektområdet. Specielt projekt-

området for kabeanlægget som er cirka 300 m bredt giver store muligheder for at projektere ka-

belanlægget (op til 20 m bredt bælte) under hensyntagen til at minimere miljøpåvirkningerne. 

Projektområdet berører ikke kommunalplanlagte områder, og direkte berøring af boliger kan helt 

undgås. Den væsentligste miljøpåvirkning knytter sig til den visuelle påvirkning fra det nye stati-

onsanlæg. Det kan dog konstateres at stationen er placeret i et relativt tyndt befolket område. 

 

Hvor det er vurderet at projektet ikke umiddelbart kan tilpasses og der således vil ske en påvirk-

ning af miljøet er der foretaget en nærmere vurdering i denne redegørelse. 
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5. Alternativer 

5.1 0-alternativet 
0-alternativet beskriver det tilfælde hvor Viking Link højspændingsforbindelsen ikke etableres. 

Det vil sige, den situation som ville være i fremtiden, hvis projektet ikke gennemføres. Det 

indebærer, at kablerne ikke nedgraves, og at eventuelle påvirkninger i den forbindelse ikke 

finder sted. Tilsvarende betyder det, at omformerstationen ved Revsing ikke opføres, og even-

tuelle miljøkonsekvenser i den anledning undgås.  

 

Hvis 0-alternativet vælges, betyder det at Danmark og England ikke vil kunne udligne produk-

tionen af grøn energi, samt at der ikke vil være en direkte højspændingsforbindelse mellem de 

to lande, der forbedrer forsyningssikkerheden. 

 

0-alternativet anvendes som sammenligningsgrundlag for miljøvurderingen, således at det er 

ændringer i forhold til 0-alternativet, der vurderes i VVM-redegørelsen. 

 

5.2 Alternativer, kabelanlæg 
Projektområdet for kabelanlægget igennem Blåbjerg Plantage er besigtiget i VVM-processens 

opstartsfase sammen med ejer, Naturstyrelsen. I den forbindelse blev to mulige korridorer 

igennem plantagen udpeget, som vist på figur 5-1.  

 

 

Figur 5-1 Projektområdet i Blåbjerg Plantage 

 

Det sydlige trace har vist sig at blive udfordret af, at elkablet to gange skal krydse Hovedforsy-

ningsledningen til gas fra Nordsøen. Det er en stor udfordring dels under anlægsarbejdet, men 

også for den fremtidige drift, fordi reparationer kræver udetid på såvel gas som elkabel. Da det 

sydlige trace også vil kræve yderligere en lang underboring under vådområde i Blåbjerg Klit-

plantage er den sydlige korridor et fravalgt alternativ. Dette er meddelt ejer, som har accepte-

ret. 
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Figur 5-2 Projektområdet Nord om Horne samt justering mod syd 

 

I idefasen er der indkommet forslag om en alternativ korridor for kabelanlægget nord om Horne, 

(se Figur 5-2). Forslaget er givet for at imødese udfordringer i den sydlige korridor, hvor der fore-

kommer vandlidende jorder med mange dræn, som under anlægsarbejdet risikerer at blive gravet 

over. I samme høringssvar er stillet et supplerende forslag (figur 5-2) om at udvide projektområdet 

i den sydlige korridor. Herved berører kabelanlægget i ringere grad drænene, og i de fleste tilfæl-

de føres de helt udenom de pågældende dræn. De to forslag adskiller sig desuden kun fra hinan-

den ved, at den nordlige korridor er ca. 1,3 km længere end det sydlige. Det er vurderet, at miljø-

påvirkningerne er stort set de samme. På denne baggrund er den nordlige korridor fravalgt som 

alternativ, og der er foretaget de nødvendige udvidelser af projektområdet i den sydlige korridor 

som svarende til forslag 2. 

Derudover har et høringssvar i idefasen gjort opmærksomhed på en forurenet grund midt i pro-

jektområdet ved Tvilho, hvor passage kan blive vanskelig. Energinet.dk har dog ved justering af 

projektområdet mod nord vurderet, at passagen herved er mulig, og at der derfor ikke er behov for 

alternativt trace mod syd (se Figur 5-3), som ellers foreslået. 
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Figur 5-3.  Udvidelse af projektområdet ved Tvilho med rød skravering. 

I idefasen er der desuden stillet forslag om, at Viking Link på den vestlige strækning følger 

korridoren for Horns Rev 2 kablet. Dette alternativ giver nærføringsproblemer imellem de to 

kabler, som er teknisk vanskelige at løse, og som kan betyde udetider for begge kabler i for-

bindelse med reparationer. Energinet.dk finder derfor ikke, at det er et realiserbart alternativ.  

 

Derudover er der på baggrund af indkomne høringssvar fra idefasen foretaget mindre justerin-

ger af projektområdet for kabelanlægget. 

 

 

Figur 5-4 Justering af projektområde 
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Figur 5-5  Justering af projektområde 

 

 

Projektområdet for kabelanlæggets hovedforslag er vist på bilag 1a og 1b. 

 

5.3 Alternativer, stationsanlægget 
Der er indkommet forslag om to alternative placeringer af stationsanlægget i Revsing i forhold til 

den placering som er anmeldt. Figur 5-6 viser de tre placeringer: 

 

Forslag 1: Anmeldte placering (hovedforslag) 

Forslag 2: Vest for eksisterende station 

Forslag 3: Nord for Vandmøllevej 

 

Hovedforslaget og de to forslag er screenet og sammenlignet, som beskrevet i bilag 2. Herunder 

er de væsentligste forhold fra screeningen beskrevet for hvert forslag. 

 

 

Figur 5-6 Forslag til alternative placeringer af stationsanlæg  
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5.3.1 Forslag 1, Hovedforslag 

Denne placering ligger på landbrugsjord i omdrift.  

 

Hovedforslaget er beliggende således, at det overlapper det udlagte kommuneplanområde 

som er udlagt øst for Revsing station i Vejen Kommunes kommuneplan 2013. I kommunepla-

nen er der tale om rammeområde 15b, og den fremtidige anvendelse af rammeområdet er 

tekniske formål. 

 

 

Figur 5-7 Kommuneplanrammeområde 15b 

 

El-forbindelsen imellem den nye omformerstation kan ske på den for projektet billigste og mest 

sikre måde. Revsing station er således forberedt for tilslutning fra øst, og omformerstationen 

ligger umiddelbart øst for. 

 

5.3.2 Forslag 2, fravalgt alternativ 

Dette alternativ ligger i Revsing Plantage, som er fredskov. Der vil blive behov for at rydde ca. 

14 ha skov, for at give plads til stationen og de nødvendige arealer omkring stationen.  

 

 

Figur 5-8 Revsing Plantage 
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Miljøstyrelsen har på en konkret forespørgsel tilkendegivet, at der ikke kan forventes at blive givet 

dispensation til stationsanlægget i fredsskov, hvis der er mulighed for at placere stationsanlægget 

andre steder. Det vurderes, at det er muligt at placere stationsanlægget andre steder, og på den 

baggrund er forslag 2 behandlet som fravalgt alternativ. 

 

5.3.3 Forslag 3, Fravalgt alternativ 

Dette forslag ligger nord for den eksisterende station Revsing på landbrugsjord i omdrift.  

 

For at forbinde det nye stationsanlæg med det faste tilslutningspunkt i den østlige ende af Revsing 

station, skal der etableres et vekselstrøms kabelanlæg mellem omformerstationen og Revsing 

station. Dette kabelanlæg betyder en merudgift på anslået 10 mio. kr. for forslag 3 i forhold til 

forslag 1. 

 

I forslag 3 ligger den nye omformerstation i værdifuldt landskab, udpeget i Vejen Kommunes 

kommuneplan 2013. De værdifulde landskaber er omfattet af retningslinjer, som blandt andet 

formulerer at: ”De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. 

Forslag 3 er i strid med denne retningslinje”. 

 

En synlighedsanalyse af forslag 3 har vist at forslag 3 geografisk set er stort set lige så synligt fra 

omgivelserne som forslag 1, blot fra andre retninger. Forslag 3 er dog mere synligt fra de værdi-

fulde landskabsområder end hovedforslaget. 
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Figur 5-9 Synlighedsanalyse af forslag 1 og 3 
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Der vil være store individuelle forskelle på indtrykket af stationsanlægget fra de naboer som bor 

relativt tæt på (<1000 m), men der er i hovedforslaget og forslag 3 tale om relativt få ejendomme 

(7 hhv. 8 ejendomme). Der er således ikke nogen fordel ved at vælge det ene forslag fremfor det 

andet i forhold til at reducere antallet af ejendomme beliggende tæt på den nye station, der bliver 

visuelt påvirket af omformerstation. 

 

Foto 5-9 viser et foto fra fotostandpunkt vist på kortet figur 5-10. indover til forslag 3. Til sammen-

ligning er vist et foto fra samme fotostandpunkt, som viser indblikket til forslag 1, hovedforslaget.  

 

 

Figur 5-10 Fotostandpunkt og værdifulde landskabsområder med skravering 

 

 

 

Foto 5-9 Visualisering af forslag 3 
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Foto 5-10  Visualisering af forslag 1, Hovedforslag 

 

Forslag 3 tilfører ikke projektet væsentlige positive effekter i forhold til forslag 1. Samtidig er 

det vurderet, at denne placering vil få en større negativ påvirkning af det værdifulde landskab, 

og placeringen er i øvrigt i strid med kommuneplanens retningslinjer for værdifulde landskabs-

områder. Projektet rummer en meromkostning på 10 mio. kr. i forhold til forslag 1. Ekstraom-

kostningerne går til etablering af en vekselstrøms kabelforbindelse imellem den nye station og 

tilslutningspunktet på Revsing station. På den baggrund er forslag 3 fravalgt. 

 

5.3.4 Endelig projektområdet omkring stationen 

Projektområdet omkring stationen er tilpasset denne redegørelse som vist på figur 5-11. 

 

 

Figur 5-11 Projektområdet omkring omformerstationen 

 

 

5.3.5 Alternativ om overvejende åbent stationsanlæg 

I forhold til det anmeldte projekt har bygherre ønsket, at se på mulighederne for i højere grad 

at åbne stationsbygningerne, således der kommer indblik til tekniske komponenter, som ellers 

ville være afskærmet med facadebeklædning. Der er foretaget visualisering (se bilag 3) af den 

overvejende åbne og den overvejende lukkede station. Bygherre har på baggrund af tekniske 

vurderinger valgt at arbejde videre med den overvejende lukkede station. Den overvejende 

åbne station udgør derfor et fravalgt alternativ. 
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6. Befolkning, sundhed og 
friluftsliv 

Befolkningen omfatter de mennesker, der bor i området, samt de mennesker der besøger områ-

det, når de f.eks. anvender området rekreativt. Sundheden og friluftlivet behandles i relation til 

disse mennesker. Vurderingerne af befolkningen, sundheden og friluftslivet er foretaget for kabel-

anlægget og stationsanlægget hver for sig. Der gives desuden en samlet vurdering af påvirknin-

gerne for hele projektområdet. 

 

6.1 Metode  
Vurderingen af påvirkningerne af befolkningen, sundheden og friluftslivet er blandt andet baseret 

på øvrige miljøundersøgelsers resultater, særligt landskabelige/visuelle forhold, støj og luftforure-

ning. 

 

Der inddrages eksisterende viden om magnetfelters betydning for sundheden, og foretages en 

konkret vurdering af magnetfeltet omkring kablet. Viden om magnetfelter er præsenteret indled-

ningsvist i selvstændigt afsnit, og danner grundlaget for vurderingen. 

 

I forbindelse med vurderingen af de landskabelige forhold er der lavet en synlighedsanalyse af 

stationsanlægget, (kapitel 15). Denne analyse lægges til grund for en vurdering af den visuelle 

påvirkning af befolkningen både under anlægsfasen og i driftsfasen. 

 

Dokumentationsgrundlaget er eksisterende viden herunder publikationer, vejledninger, samt vi-

sualiseringer og resultater udarbejdet i dette projekt. Der er lavet en overlay-analyse af arealinte-

resser, herunder arealinteresser som er relevant for emnet i dette afsnit. Der præsenteres et kort 

med angivelse af de beboelser, der er lokaliseret indenfor en afstand på 1000 m af stationsområ-

det, samt lokalisering af væsentlige rekreative interesser. 

 

6.2 Magnetfelter 
Redegørelsen i dette afsnit bygger på et notat fra Energinet /ref/(Energinet.dk 2016b). 

 

Størrelsen af magnetfelter måles i enheden mikrotesla, som forkortes µT. Magnetfelter findes 

overalt, hvor der går en elektrisk strøm, og man kommer i nærheden af dem i hverdagen både i 

boliger, på arbejdspladser, og når man færdes i det offentlige rum. Felterne findes både ved elfor-

syningsanlæg, elinstallationer og omkring almindelige husholdningsapparater. Fælles for magnet-

felter er, at styrken hurtigt aftager med afstanden fra kilden. 

 

Magnetfeltet fra jævnstrømsanlæg (som Viking Link) karakteriseres som et statisk felt, fordi 

strømmen ikke skifter retning hele tiden (pulserer) sådan som den gør fra vekselstrømsanlæg. De 

statiske magnetfelter svarer til Jordens magnetfelt.  

 

Styrken af Jordens magnetfelt er i Danmark på ca. 50 µT. Umiddelbart over Viking Link kablet er 

det statiske magnetfelt beregnet til ca. 21 µT (Figur 6-1) hvilket er mindre end Jordens magnetfelt.  

 

Statiske magnetfelter er ikke omfattet af sundhedsstyrelsens anbefaling om forsigtighedsprincip. 
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Figur 6-1 Styrken af magnetfeltet omkring Viking Link jævnstrømsforbindelsen beregnet 

som årsgennemsnit 1 meter over terræn. 

 

6.3 Eksisterende forhold 
Kabelanlægget 

Kabelanlægget ligger i det åbne land, med spredte beboelser og erhverv, primært landbrug. 

Projektområdet passerer ingen steder igennem byzone eller andre områder med mange tæt-

liggende beboelser. Nærmest ligger sommerhusområdet Lønne Houstrup i Blåbjerg plantage, 

hvor projektområdet grænser op til det lokalplanlagte sommerhusområde. 

 

De rekreative interesser indenfor projektområdet til kablet knytter sig til badestranden og klit-

området i Blåbjerg plantage, der i Varde Kommunes kommuneplan 2013 er udpeget til Natur-

park. Her findes p-pladser, vandreruter og cykelstier gode bade strande og andre rekreative 

muligheder. Der knytter sig rekreative interesser til Varde Å og Holme Å, hvor der er gode 

muligheder for lystfiskeri. 

 

Desuden krydses flere cykelruter og stier herunder Hærvejen i Vejen Kommune. Cykelruterne 

og stierne, registreret i kommuneplanerne, ligger overvejende op ad eller på de eksisterende 

veje og krydses i forbindelse med vejkrydsningerne. Projektområdet krydser herudover ikke 

områder udlagt til rekreative formål og turistformål i kommuneplanerne. 

 

Stationsanlægget  

Stationsanlægget ligger i Revsing by, som består af spredte bebyggelser som vist på kortet 

figur 6-2. Revsing by ligger i landzone. Nærmeste byzone er Gesten cirka 1,5 km nord for 

stationsområdet. Der kan ikke peges på væsentlige rekreative interesser tæt på stationsan-

lægget, udover skovområdet Revsing plantage, som støder op til projektområdet. 
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Figur 6-2 Beboelser (rød prik) inden for 1000 m fra stationsområde (blå prik). 

 

 

6.4 Virkninger i anlægsfasen 
Befolkning og sundhed, Kabelanlæg 

Det vurderes, at der kan forekomme støj- og støvgener fra de maskiner, som anvendes i anlægs-

fasen. Det vurderes dog, at generne ikke påvirker befolkningen og sundheden væsentligt, fordi 

generne kan sidestilles med dem man påfører ved almindeligt entreprenør- og landbrugsarbejde, 

og foregår i dagtimerne og har en kortvarig karakter. 

 

Befolkning og sundhed, Stationsanlæg 

Det fremgår af projektbeskrivelsen (kapitel 3), at Vejen Kommunes grænseværdier for støj vil blive 

overholdt. Støjgenerne er derfor ikke væsentlige. Støvgener kan forekomme og det vurderes at 

det i tørre perioder er nødvendigt at vande for ikke at genere de nærmeste naboer. 

  

Rekreative interesser, Kabelanlæg 

I anlægsfasen vil der være en vis, men meget kortvarigt (5-10 dages), påvirkning af den rekreative 

udnyttelse af vandreruter og cykelruter. På grund af tidsperspektivet og det forhold, at flere kort-

lagte ruter ligger i tilknytning til offentlige veje som efter en konkret vurdering passeres med styret 

underboring, vurderes det at påvirkningen er ikke væsentlig.  

 

Anlægsaktiviteterne vil forstyrre den rekreative udnyttelse af stranden i Blåbjerg, og det vurderes, 

at hvis aktiviteterne ligger i højsæsonen for turisme og badning vil påvirkningen være væsentlig 

negativ. Anlægsaktiviteterne omfatter både i landføring af søkablet og underboring af klitterne med 

et landkabel. På forstranden ved foden af klitterne skal sø- og landkablerne samles med muffer. 

Anlæg af kablet på land kan udføres på de fleste tidspunkter af året. For at reducere påvirkningen 

af de rekreative interesser vil der i perioden 1. juli til 15. august ikke blive udført anlægsarbejder, 

som knytter sig til landkablet. I landføringen af søkablet er afhængig af godt vejr, og rolige vindfor-

hold. I landføringen skal desuden koordineres med etableringen af det øvrige søkabel, som ligele-

des er afhængig af gode vejrforhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er behov for at udføre 
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anlægsaktiviteter i op til 5 dage på forstranden for at føre søkablet frem til det sted hvor det 

skal samles med landkablet. De 5 arbejdsdage kan blive splittet op på grund af vejret. Der vil 

blive skiltet omkring arbejdspladsen både før og under arbejdet, herunder kan der skiltes med 

passage til fods igennem klitterne for at passere stranden i nord sydgående retning. Dette kan 

opleves som en gene for nogen, og bliver den residual påvirkning som må tåles ved projektets 

anlæg. 

 

Vandløb der har potentiale til lystfiskeri vil som udgangspunkt blive krydset med styret under-

boring og berører ikke de brednære arealer. Der sker derfor ingen væsentlig påvirkning af 

lystfiskeinteresserne langs vandløbene. 

 

Rekreative interesser, Stationsanlæg 

Der er ingen identificerede rekreative interesser omkring stationsanlægget og anlægsfasen 

udgør ikke en væsentlig påvirkning af de rekreative interesser. 

 

6.5 Virkninger i driftsfasen 
Befolkning og sundhed, Kabelanlægget 

I driftsfasen opstår der et magnetfelt omkring kablet. Statiske magnetfelter indgår ikke i sund-

hedsstyrelsen anbefaling om forsigtighedsprincippet, og det vurderes derfor at påvirkning af 

befolkningens sundhed ved ophold tæt på kablet er ikke væsentlig. 

 

Der kan ikke udpeges andre gener fra kablet i drift. Anlægget er nedgravet og eneste synlige 

anlæg er observationsbrønde placeret i markskel. Brønddækslerne er ca. 30 cm over terræn 

og deres synlighed er derfor yderst begrænset. 

 

Kabelanlæggets driftsfase har derfor ikke nogen væsentlig miljøpåvirkning.  

 

Befolkning og sundhed, Stationsanlægget 

Stationen vil være et visuelt dominerende element i landskabet, specielt for de nærmeste 

naboer og forbipasserende. Stationen skaber herved en visuel påvirkning af befolkningen. 

Påvirkningen opstår typisk som følge af ændringen af landskabets karakteristik eller en bryd-

ning af horisonten, samt opfattelsen af et stationsanlæg som noget grimt og ikke hjemmehø-

rende i landskabet. Det kan af nogen opleves som en gene. Genen kan begrænses med en 

afskærmende beplantning omkring stationsanlægget. Det vurderes, at den visuelle påvirkning 

herved reduceres, hvorved påvirkningen af befolkningen og dennes sundhed er minimeret til 

et acceptabelt niveau. Det kan ikke afvises, at nogen mennesker fortsat vil opleve den visuelle 

påvirkning som væsentlig, idet oplevelsen er individuel og subjektivt begrundet. Den afskær-

mende beplantning som afværgeforanstaltning er nærmere beskrevet i kapitel 15, om land-

skabet og de visuelle forhold. 

 

Rekreative interesser, Kabelanlæg 

Der kan ikke peges på rekreative interesser, som kan påvirkes væsentligt af kableanlægget i 

driftsfasen. 

 

Rekreative interesser, Stationsanlægget 

Der kan ikke peges på rekreative interesser, som kan påvirkes væsentligt af stationsanlægget 

i drift. 

 

6.6 Virkninger i demonteringsfasen 
Virkningerne i demonteringsfasen forventes at være sammenlignelige med de påvirkninger, 

der er beskrevet for anlægsfasen. 

 



 

 40   Miljøstyrelsen / VVM-redegørelse / Viking Link  

6.7 Afværgeforanstaltninger 
Der kan i tørre perioder være behov for at vande for støvgener omkring stationsanlægget i an-

lægsfasen. Behovet vurderes konkret under anlægsarbejdet, af enten entreprenøren eller bygge-

tilsynet.  

 

Der skal plantes en afskærmende beplantning omkring dele af stationsanlægget for at reducere 

den visuelle påvirkning. Afværgeforanstaltningen er nærmere beskrevet i kapitel 15. 

 

Anlægsaktiviteterne på stranden i Blåbjerg undgås i perioden 1. juli til 15. august. Stranden kan 

dog være spærret af i op til 5 dage, hvor det ikke er muligt at færdes nord-syd på forstranden. 

Passage kan eventuelt ske i klitterne, og der vil blive stillet skilte op i relevant omfang. 

 

Med disse afværgeforanstaltninger vurderes det, at påvirkningen af befolkningen, sundhed og 

friluftsliv samlet set ikke er væsentlig. 
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7. Natura 2000  

7.1 Indledning 
Natura 2000 er en samlebetegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder, som om-

fatter habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. 

 

Områderne er udpeget i henhold til EU's habitatdirektiv ((Rådets direktiv 92/43/EØF om beva-

ring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) og fuglebeskyttelsesdirek-

tiv (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere æn-

dringer), som i Danmark bl.a. er implementeret i habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 

27/06/2016). 

 

Dette kapitel indeholder en Natura 2000 væsentlighedsvurdering. VVM-redegørelsen omhand-

ler kun projektets landdel. Men i forhold til Natura 2000 er det nødvendigt at se på projektets 

samlede påvirkning af netværket af Natura 2000-områder, og dermed også påvirkningen af 

marine Natura 2000-områder som følge af etablering af søkablet gennem de danske havom-

råder. En vurdering af projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000-områder i Tyskland, 

Holland og England er lavet i en separat baggrundsrapport. 

 

Da der er særlige lovgivningsmæssige krav til en Natura 2000-vurdering, er opbygningen i 

dette kapitel anderledes end i de øvrige kapitler. Vurderingen er gennemført på baggrund af 

viden om projektet samt de relevante Natura 2000-planer 2016-2021 med tilhørende kortbilag. 

Alle planerne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

7.2 Natura 2000-områder  
Der ligger to Natura 2000-områder i projektområdet. Det drejer sig om: 

 

 Natura 2000-område nr. 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, 

der består af habitatområde H72 af samme navn 

 Natura 2000-område nr. 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, 

der består af habitatområde H77 af samme navn. 

 

Herudover findes to områder i nærheden af projektområdet. Det drejer sig om  

 Natura 2000-område nr. 87 Nørrebæk ved Tvilho, der består af Habitatområde H76 

af samme navn der grænser op til projektområdet 

 Natura 2000-område nr. 86 Vejen Mose, der består af Habitatområde H75 og fugle-

beskyttelsesområde F54 af samme navn, der ligger mindst 400 m syd for projektom-

rådet 

 

På havet findes ingen Natura 2000-områder i projektområdet eller i nærheden.  

 Natura 2000-område nr. 246 Sydlige Nordsø, der består af habitatområdet H255 og 

fuglebeskyttelsesområdet F113 af samme navn er det nærmeste, i en afstand af 9,1 

km fra projektområdet 

 

For øvrige Natura 2000-områder kan en påvirkning udelukkes på grund af afstand og beskri-

ves derfor ikke. 

 

N87 Nørrebæk ved Tvilho grænser op til projektområdet fra nord. Da der ikke vil blive gen-

nemført arbejder inde i Natura 2000-området kan en påvirkning af de seks naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget udelukkes. Der er to arter på udpegningsgrundlaget, bæklampret og blank 
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seglmos. Disse arter er ikke sårbare overfor den forstyrrelse som anlægsarbejdet evt. kan medfø-

re og en væsentlig påvirkning af disse kan derfor også udelukkes.  

 

N86 Vejen Mose ligger mindst 400 m syd for projektområdet. Pa grund af denne afstand og an-

lægsarbejdets korte varighed og omfang, vurderes en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper 

på udpegningsgrundlaget at kunne udelukkes.  

 

N246 Sydlige Nordsø er et vigtigt havområde for marsvin, gråsæl og spættet sæl, som ligesom 

naturtypen sandbanker (1110) er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det er også 

et vigtigt fourageringsområde for rødstrubet lom, sortstrubet lom og dværgmåge, som alle er på 

udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet som trækfugle. Den østlige afgrænsning af 

området ligger cirka 30 km vest for Fanø og Rømø, og den vestlige grænse er cirka 70 km længe-

re ude i Nordsøen. 

På grund af afstand kan en påvirkning af naturtypen udelukkes. Arterne kan blive påvirket, hvis 

deres fødegrundlag eller vandkvaliteten påvirkes, herunder kan pattedyrene også blive påvirket 

ved evt. kollisioner. På grund af afstanden og den meget lille påvirkning kabellægningen vil have i 

forhold til øvrige forstyrrelser i området, vurderes en væsentlig påvirkning af området at kunne 

udelukkes.  

 

De tre Natura 2000-områder N87, N86 og N246 behandles derfor ikke yderligere. 

 

 

 

Figur 7-1 Projektområdets placering i forhold til Natura 2000-områder, henholdsvis 

habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.  

  

7.3 Udpegningsgrundlag for relevante Natura 2000-områder 
 

7.3.1 N83/H72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter 

I projektområdet er der fra kysten ca. 100 meter flad forstrand med sand, og derefter følger stejle, 

hvide klitter med marehalm, der gradvist afløses af grønklit med tættere græs og urtevegetation 

og efterfølgende klithede, med spredt forekommende fugtige klitlavninger.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af 12 naturtyper, men ingen arter.  
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Tabel 7-1 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H72. ”*” anfører, at der er tale 

om en prioriteret habitatnaturtype. De naturtyper som findes inden for projektområdet 

er markeret med fed. 

2110 Forstrand og begyndende klitdannelser; 

2120 Hvide klitter og vandremiler; 

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit); 

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede); 

2160 Kystklitter med havtorn; 

2170 Kystklitter med gråris; 

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter; 

2190 Fugtige klitlavninger; 

2250 *Kystklitter med enebær; 

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden; 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv; 

7230 Rigkær. 

 

 

 

Figur 7-2 Kortlagte habitatnaturtyper ved Houstrup Strand i og nær projektområ-

det. 

 

7.3.2 N88/H77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af 23 naturtyper og 8 arter, der alle er knyttet 

til vandløb. Kun én naturtype, vandløb (3260), findes inden for projektområdet, muligvis om-

kranset af naturtypen bræmmer (6430). De to naturtyper er ikke detaljeret kortlagt og fremgår 

ikke af kortet. Projektområdet grænser op til et surt overdrev (6230).  
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Tabel 7-2 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H77. ”*” anfører, at der er tale om 

en prioriteret habitatnaturtype. Naturtyper nævnt i teksten er markeret med fed 

1029 Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) 

1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) 

1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 

1106 Laks (Salmo salar) 

1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

2310 Indlandsklitter med lyng og visse 

2320 Indlandsklitter med lyng og revling 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3260 Vandløb med vandplanter 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6230* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 

7220* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

91D0* Skovbevoksede tørvemoser 

91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
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Figur 7-3 Kortlagte habitatnaturtyper langs Varde Å i og nær projektområdet 

 

7.4 Virkninger i anlægsfasen 
 

7.4.1 N83/H 72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter 

Størstedelen af habitatområdet krydses ved styret underboring og de kortlagte habitatnaturty-

per på den underborede strækning friholdes for påvirkning fra gravearbejder. De mulige på-

virkninger af området sker således ved underboringens start- og slutpunkt samt som følge af 

et evt. udslip af bentonit under boringen. Herudover i forbindelse med de geotekniske forun-

dersøgelser forud for underboringen. 

 

7.4.1.1 Startpunkt for underboringen 

Startpunktet for underboringen ligger i Blåbjerg Klitplantage lige øst for habitatområdets af-

grænsning. Der vil ikke ske arbejder eller rydning inde i habitatområdet, men i plantagen øst 

for habitatområdet vil der ske en rydning af træer på et areal ca. 200 m
2
  for at få plads til det 

nødvendige udstyr.  

I forbindelse med indretning af arbejdspladsen ved underboringens startpunkt og selve under-

boringen vil der ske forstyrrelse. Det tager cirka 1 måned at forberede og gennemføre en så 

lang underboring og forstyrrelsen vil ske i hele den periode. Da arbejdspladsen vil blive holdt 

uden for habitatområdet, vil der ikke ske en direkte påvirkning af den tilgrænsende klithede. 

Da der ikke er arter på udpegningsgrundlaget, vil forstyrrelsen ikke have betydning.  

 

7.4.1.2 Slutpunkt for underboringen 

Slutpunktet for underboringen placeres på den ca. 100 m brede strand.  

På stranden føres søkablet i land og samles med landkablet i en muffegrav. Herudover vil 

røret (ca. 1.100 m langt) der skal bruges til underboringen blive lagt ud på stranden og der vil 

være en del trafik af entreprenørmaskiner på stranden, bl.a. til borttransport af boremudder.  

 

Stranden er en del af habitatområdet, men er ikke kortlagt som en habitatnaturtype.  

Selv hvis stranden er en habitatnaturtype, vurderes påvirkningen at være ikke-væsentlig. Det 

skyldes at naturtypen (2110 Forstrand og begyndende klitdannelser) er skabt og formet af 
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dynamiske kystprocesser som erosion og aflejring. Efter få måneder, når vind og vejr har aflejret 

sand i mere naturlige former, vil der ikke længere være spor efter påvirkningen fra anlægsarbej-

derne, og anlægget vil ikke hindre den fremtidige naturlige udvikling af forstranden. 

 

7.4.1.3 Udslip af boremudder 

Habitatområdet underbores over en strækning på ca. 1.100 m. Underboringen medfører risiko for 

såkaldte blow-outs, hvor boremudder trænger op gennem sprækker i jorden til overfladen. Risiko-

en for blow-outs hænger sammen med jordbundsforholdene og øges med underboringens læng-

de. Blow-outs har især negative konsekvenser i fugtige naturtyper. Derfor føres traceet for under-

boringen så vidt muligt uden om den kortlagte fugtige klitlavning (se Figur 7-2) nord for vejen. Ved 

derudover at stille krav til en kommende entreprenør om at have en beredskabsplan for, hvordan 

eventuelle blow-outs håndteres, vurderes negative påvirkninger i forbindelse med udslip af bore-

mudder at blive minimeret. Samlet set vurderes risikoen for blow-outs at være begrænset, og 

alternativet til at underbore denne strækning vurderes at have større og længerevarende konse-

kvenser for naturen i området. 

 

7.4.2 Geotekniske forundersøgelser 

Forud for gennemførsel af underboringen skal der udføres geotekniske forundersøgelser for at 

undersøge jordbunden. Den enkelte geotekniske undersøgelse påvirker kun et meget begrænset 

areal og det køretøj som tager prøverne medfører kun et meget lavt marktryk og dermed begræn-

set påvirkning (Figur 7-4). Generelt vurderes hede at være ret robust over for kørsel, da forstyrrel-

sen kan medvirke til øget dynamik og regeneration af de dværgbuske som er karakteristiske for 

naturtypen. Det forventes ikke at der behov for at køre i klitterne.  

 

 

Figur 7-4 Eksempel på køretøj som foretager geotekniske boringer 

 

7.4.3 H77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

Habitatområddet krydses ved en relativt kort underboring på ca. 200 m. Underboringen friholder 

både selve Varde Å samt de tilstødende brednære arealer for påvirkning. Da underboringen er 

relativt kort, er risikoen for udslip af boremudder lille og der er ikke behov for geotekniske forun-

dersøgelser. Ligeledes kan underboringen gennemføres inden for et kort tidsrum (1-2 uger). En 
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evt. forstyrrelse af odder vurderes dermed at være så kortvarig, at den ikke vil få væsentlige 

konsekvenser for arten. Samlet set vurderes påvirkningen af dette habitatområde at være ikke 

væsentlig.  

 

7.5 Virkninger i driftsfasen 
I driftsfasen vurderes der ikke at kunne ske væsentlige påvirkninger af naturtyper eller arter i 

Natura 2000-områder, da kablet vil ligge i jorden, og ikke påvirke vegetation og arter på over-

fladen væsentligt.   

 

7.6 Virkninger i demonteringsfasen 
I forbindelse med fjernelse af kabelanlægget vil der foregå arbejder, der i såvel omfang som 

karakter vil være sammenlignelige med eller mindre end dem, der fandt sted i anlægsfasen.  

 

Fjernelsen af kabelanlægget vurderes dermed ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning 

af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der under demonteringsfasen ikke vil ske på-

virkninger af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder eller de 

dertil knyttede arter.  

 

7.7 Afværgeforanstaltninger 
For at undgå at projektet påvirker Natura 2000-områderne i Blåbjerg plantage og Varde Å 

passeres begge disse områder med styret underboring som beskrevet i projektbeskrivelsen i 

kapitel 3. På baggrund af disse projekttilpasninger kan en skade på udpegningsgrundlaget for 

de to Natura 2000-områder dermed afvises. 
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8. Særligt beskyttede arter 
(Bilag IV-arter) 

De særligt beskyttede arter kaldes bilag IV-arter, da de er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Listen over de danske arter som er omfattet af bilag IV findes i habitatbekendtgørelsens (BEK nr. 

926 af 27/06/2016) bilag 11.  

Arternes yngle- og rasteområder er beskyttede, uanset hvor de findes, ligesom det i forbindelse 

med projekter og andre aktiviteter skal sikres, at den økologiske funktionalitet for de enkelte be-

stande kan bevares.  

 

Da der således er særlige lovgivningsmæssige krav i forhold til de særligt beskyttede arter, og for 

at undgå gentagelser, er strukturen i dette afsnit anderledes end i øvrige afsnit.  

 

8.1 Metode 
Der er dels indsamlet viden om konkrete registreringer af arterne og derudover kortlagt arealer 

som vurderes at være potentielle levesteder.  Kortlægningen er kun gennemført for de arealer, 

som projektet kan påvirke. 

 

Til kortlægningen er brugt følgende kilder: 

 

 Temaer på Danmarks Miljøportal (vejledende § 3 registrering, naturdata, luftfotos)  

 Diverse publikationer (bilag IV-håndbogen (Søgaard & Asferg, 2007), Arter 2014 (Sø-

gaard et al. 2015) Overvågning af Arter 2004-2011 (Søgaard et al, 2013), Forvaltnings-

plan for flagermus (Naturstyrelsen 2013) og Projekt Birkemus (Dahl Møller et al, 2011 og 

databaser (Fugleognatur.dk)  

 Oplysninger om forekomst af bilag IV-arter fra naturafdelingen i Vejen og Varde Komm-

ne.  

 Oplysninger fra tidligere projekter i det samme område (VVM for Horns Rev 3 havmølle-

parken, Energinet.dk, 2013) 

 

De eksisterende data samt inddragelse af forsigtighedsprincippet er vurderet at være fyldestgø-

rende i forhold til at kunne vurdere, om arterne bliver påvirket, og der er derfor ikke gennemført 

nye feltkortlægninger af bilag IV-arter. 

 

Vurderingen af om den økologiske funktionalitet påvirkes for den enkelte art er lavet som en kon-

kret vurdering på bestandsniveau. Hvis en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes vil der gen-

nemføres afværgeforanstaltninger. 

 

Arter kan især blive påvirket i anlægsfasen som følge af forstyrrelse fra entreprenørmaskiner og 

mennesker, barriereeffekt fra kabelgraven, støj fra entreprenørmaskiner og arealinddragelse (ek-

sempelvis bortgravning af et levested for en art). En påvirkning i driftsfasen vurderes at kunne 

udelukkes, da kablet ligger i jorden og ikke i væsentlig grad kan påvirke arterne. Dog vil der i 

driftsfasen ikke kunne genplantes træer med dybdegående rødder over kablet og en evt. påvirk-

ning som følge af dette beskrives hvor relevant.En påvirkning i forbindelse med fjernelse af kablet 

(demontering) er ikke beskrevet, da påvirkningen vurderes at være den samme eller mindre, end 

det der er beskrevet for anlægsfasen. 

 

Endelig er en påvirkning ved stationsområdet ikke beskrevet nærmere. Det skyldes at der ikke 

vurderes at være egnede levesteder på de arealer som inddrages til stationen eller i dens umid-
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delbare nærhed som ville kunne blive påvirket af forstyrrelse i anlægsfasen eller demonte-

ringsfasen.  

 

8.2 Eksisterende forhold og vurdering 
I det følgende gennemgås og beskrives de bilag IV-arter, som på baggrund af deres kendte 

udbredelse og krav til levested vurderes at kunne forekomme i projektområdet og evt. blive 

påvirket af projektet. 

Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsme-

de og snæbel.  

 

Projektet omfatter også et kabel på søterritoriet, som ikke er en del af denne VVM-

redegørelse, da søkabler ikke er omfattet af denne VVM-bekendtgørelse (BEK nr 1440 af 

23/11/2016) eller øvrige VVM-bekendtgørelser. I forhold til bilag IV-arter skal der dog laves en 

vurdering for det samlede projekt, og derfor er en evt. påvirkning af marsvin som følge af etab-

lering af søkablet også beskrevet. 

 

8.2.1 Odder 

8.2.1.1 Eksisterende forhold 

Odderen har siden midten af 1980’erne øget sin udbredelse i Danmark markant og findes nu i 

stort set hele Jylland. Det er bl.a. givet, at odderen findes i Varde Å, Holme Å og Linding Å 

som alle krydses af projektområdet samt formentlig også andre af de større og mindre vandløb 

i projektområdet.  

 

8.2.1.2 Påvirkninger 

Alle beskyttede vandløb med brednære arealer underbores, hvorved en direkte påvirkning af 

odderens levested undgås.  

I forbindelse med underboringerne opstilles boregrej i relativ nærhed af vandløbet, den præci-

se afstand vil variere fra sted til sted og er endnu ikke fastlagt. Selve underboringen og forbe-

redelsen til den kan medføre en forstyrrelse, men da den er kortvarig det enkelte sted (ca. 1 

uge),kun påvirker en meget lille del af det enkelte vandløb og da odder primært er aktiv fra 

skumring til solopgang, vurderes forstyrrelsen ikke at kunne påvirke den økologiske funktiona-

litet for odder.  

 

8.2.1.3 Afværgeforanstaltninger 

Ingen afværgeforanstaltninger vurderes nødvendige i forhold til odder.  

 

8.2.2 Birkemus 

8.2.2.1 Eksisterende forhold 

Vigtige levesteder for birkemus er arealer med tæt græs eller urtevegetation, uden dyrkning 

eller græsning, med et nærtliggende fugtigt element og ynglested (ofte diger eller skrænter).  

Birkemus er særligt sårbar i dvaleperioden (oktober-maj) og yngleperioden (juni-august).  

Birkemus findes kun i Jylland, med bestande i bl.a. Thy og ved Vejle, Varde og Kolding.  

Varde Kommune kender til en registrering af birkemus i en mose langs Linding Å, ca. 200 m 

syd for projektområdet og langs store dele af Linding Å er der sandsynligvis mulige levesteder 

for arter. I forbindelse med Projekt Birkemusblev arten bl.a. fundet nord og nordvest Varde ved 

Stavskær. Området ved Stavskær blev af Varde Kommunes naturmedarbejdere i forbindelse 

med udarbejdelse af VVM-redegørelsen for Horns Rev 3 projektet angivet som muligvis af 

betydning for birkemus (se Figur 8-1). Ved Stavskær udspringer Stokbæk, som løber sammen 

med Linding Å lige nord for projektområdet. Det er således sandsynligt, at birkemus kan findes 

i alle enge og moser langs vandløbene omkring Horne.  

Der er ikke kendskab til øvrige lokaliteter for arten i eller nær projektområdet.  
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Figur 8-1 Mulige levesteder for birkemus 

8.2.2.2 Påvirkninger 

De oplagte levesteder for birkemus i enge og moser langs med Stokbæk og Linding Å vil ikke blive 

påvirket, da vandløbene og de tilgrænsende enge, moser og overdrev underbores. En påvirkning 

af birkemus kan dermed udelukkes. 

 

8.2.2.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. 

 

8.2.3 Flagermus 

8.2.3.1 Eksisterende forhold 

Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark, hvoraf ni arter i det mindste af og til kan fore-

komme i projektområdet.  

 

Flagermus er tilknyttet en række forskellige typer af levesteder afhængig af art. Som yngle- og 

rasteområder er det først og fremmest gamle løvtræsbevoksninger eller enkeltstående gamle 

træer med huller og sprækker, der er af betydning. For nogle arter kan gamle bygninger og andre 

bygværker være af betydning. 

 

Projektområdet er domineret af åbent land med spredte nåletræsplantager og mange levende 

hegn. De levende hegn vil nogle steder fungere som ledelinjer for flagermus, men både plantager 

og hegn har begrænset betydning som yngle- eller rasteområde. Generelt er Vestjylland den del 

af landet, hvor flagermus er mindst udbredt, bl.a. på grund af de relativt få løvtræsområder der 

findes i landsdelen. Der er lavet en gennemgang af luftfotos af projektområdet med udpegning af 

løvtræsbevoksninger, som kan have betydning for flagermus. Der er udpeget 14 områder, hvoraf 

størstedelen er mindre områder som ligger i tilknytning til beboelse. Omtrentlig placering af de 14 

områder fremgår af Figur 8-2. 
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Figur 8-2 Løvtræsbevoksninger med mulig værdi for flagermus 

De arter der forventes at kunne forekomme i projektområdet er Damflagermus, Vandflager-

mus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, 

Skimmelflagermus og Langøret flagermus. Alle disse arter er relativt almindelige i Danmark, 

men udover Vandflagermus, Pipistrelflagermus og Sydflagermus har de deres hovedudbredel-

se øst for isstandslinjen og er derfor mere spredt forekommende i projektområdet. Det skyldes 

særligt fraværet af løvskov i det vestlige Jylland, som de tre nævnte arter er mindre afhængige 

af.  

 

8.2.3.2 Påvirkninger 

En påvirkning af flagermus som følge af fældning af ældre løvtræer i anlægsfasen kan ikke 

udelukkes, hvis det konkrete træ anvendes som raste- eller ynglelokalitet.  

Hvis der skal ske fældning af træer på de lokaliteter som er udpeget som egnede for flager-

mus vil der derfor blive gennemført afværgeforanstaltninger.  

Projektet medfører ikke fjernelse af bygninger og en påvirkning som følge af dette kan udeluk-

kes. 

 

En påvirkning af flagermus i driftsfasen som følge af, at kablet er etableret på tværs af levende 

hegn, som evt. kan fungere som ledelinjer for flagermus, vurderes at kunne udelukkes. Det 

skyldes at der ikke kan ske skade på enkeltindivider når de flyver langs med de levende hegn, 

som det kunne ske ved en vej eller lignende. Langt de fleste arter af flagermus kan også følge 

en ledelinje, selvom der er variation i den og mindre huller. F.eks. kan selv en art som frynse-

flagermus, der i meget høj grad bevæger sig tæt på og langs med strukturer, stadig flyve på 

tværs af åbne områder hvis der er vegetation under (jf. samtale med Emeritus Hans Baagøe 

d. 25. maj 2016). 

 

8.2.3.3 Afværgeforanstaltninger 

Hvis den konkrete linjeføring, som først fastlægges endeligt efter VVM-tilladelsen er givet, 

berører områder som er vurderet at være muligvis egnede for flagermus, vil der blive gennem-

ført en feltbesigtigelse af træerne, for at fastslå konkret egnethed.  
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Hvis det viser sig at træer der er egnede for flagermus skal fældes, vil der blive gennemført lytnin-

ger efter flagermus og de nødvendige afværgeforanstaltninger vil blive fastlagt i samarbejde med 

Miljøstyrelsen således at det sikres, at den økologiske funktionalitet for den lokale bestand kan 

opretholdes. Såfremt der undervejs i anlægsfasen konstateres flagermus i træer der skal fælles, 

skal arbejdet indstilles, indtil de nødvendige afværgeforanstaltninger er gennemført.  

Hvis det konkrete træ er beboet af flagermus, kan det være udslusning af dyrene efter at det er 

sikret, at der er alternative levesteder i nærheden som de kan søge til. Hvis disse ikke findes, vil 

de blive etableret af bygherre efter retningslinjer angivet af kommunen og evt. Miljøstyrelsen, og 

baseret på de erfaringer man har fra andre store anlægsprojekter, f.eks. motorvejen ved Silke-

borg.   

 

8.2.4 Padder 

8.2.4.1 Eksisterende forhold 

Fire arter omfattet af bilag IV kan potentielt forekomme i området jf. Bilag IV-håndbogen (Søgaard 

og Asferg, 2007) og oplysninger fra Varde og Vejen Kommunes naturafdelinger. 

 

Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø findes i næsten hele landet, og er relativt almindelig. Arten yngler især i lysåbne 

vandhuller eller sjapvandsområder, med eng eller mose omkring. Der er ikke kendskab til fore-

komst af arten i søerne i projektområdet, men forekomst vurderes meget sandsynlig i både Varde 

og Vejen Kommune, herunder særligt i søerne og vådområderne i Blåbjerg Klitplantage, da den er 

kendt fra det område.  

 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander er ret almindelig i Østdanmark, men fåtallig i Vestjylland og der er kun få 

registreringer af arten i Vejen Kommune, hvoraf ingen ligger i projektområdet og ingen generelt i 

Varde Kommune. Arten kræver ret rene vandhuller, og skjulesteder i nærheden af ynglestedet. 

Det kan ikke udelukkes, at arten findes i enkelte af vandhullerne i projektområdet i Vejen Kommu-

ne 

 

Løgfrø 

Løgfrøen er sjælden herhjemme og vanskelig at registrere. Arten anvender mange forskellige 

typer af vandhuller, men gerne med løs sandet jord i nærheden, som den kan grave sig ned i. 

Arten findes bl.a. i større sammenhængende områder i Sydvestjylland og ved Viborg, men ellers 

spredt og den er sjælden i det nordvestlige Jylland. Der er ikke kendskab til forekomst af arten i 

projektområdet. Vejen Kommune har oplyst, at arten findes ved Læborg, ca. 1,7 km nord for pro-

jektområdet og 3,5 km nordvest for Station Revsing.  

 

Strandtudse 

I Vestjylland forekommer Strandtudsen især i klitlavninger og mindre midlertidige søer i klitterne. 

Arten er bl.a. kendt fra klitterne langs med Henne Strand, og det kan ikke udelukkes at den også 

findes i klitområdet i projektområdet. Varde Kommune har oplyst, at arten forventes at findes på 

de kystnære lokaliteter. Da det kystnære område underbores, vurderes en påvirkning af arten at 

kunne udelukkes og den beskrives derfor ikke nærmere. 

 

8.2.4.2 Påvirkninger 

En påvirkning af padder i driftsfasen vurderes at kunne udelukkes, da kablet ligger i jorden og ikke 

kan påvirke arternes yngle- eller rasteområder eller skaber barrierer. 

 

I anlægsfasen kan padder påvirkes i yngleområder, rasteområder og som følge af etablering af 

barrierer i vandretiden. Hver af disse mulige påvirkninger er uddybet og vurderet i det nedenstå-

ende for særligt spidssnudet frø, som mest sandsynligt findes i projektområdet. 
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Yngleområder 

En påvirkning af yngleområder kan ske hvis vandhuller eller vandansamlinger ødelægges, 

eller midlertidig grundvandssænkning medfører, at vandstanden i vandhullet i ynglesæsonen 

sænkes i et omfang, så padderne ikke kan bruge dem eller ynglen dør. 

 

En ødelæggelse af vandhuller kan ske, hvis kabelgraven etableres gennem et vandhul eller 

sjapvandsområde. Udgangspunktet er, at dette ikke sker, da det er anlægsteknisk besværligt 

at grave i vådområder, og det vurderes at kablet kan lægges udenom de vandhuller der findes 

i projektområdet. Hvis det alligevel kommer på tale, vil der være behov for afværgeforanstalt-

ninger, som kunne være at passere med styret underboring, hvorved en påvirkning helt und-

gås, eller nogle af de konkrete foranstaltninger som er beskrevet længere nede, under afvær-

geforanstaltninger.  

I områder med høj grundvandstand eller i fugtigt terræn vil der være behov for at fjerne vand, 

der strømmer ind i kabelrenden, mens kablet installeres. Dette gøres forventeligt ved at instal-

lere et sugespidsanlæg, som pumper vandet fra kabelgraven og ud i det omgivende terræn, 

mens selve installeringen af kablet sker. Pumpningen sker kun under selve installationen og vil 

derfor ikke vare længere end ca. en uge. På grund af den meget korte varighed og den meto-

dik der bruges, er det usandsynligt, at den vil medføre udtørring af et paddeegnet vandhul i 

ynglesæsonen. En væsentlig påvirkning som følge af grundvandssænkning vurderes at kunne 

udelukkes.  

 

Rasteområder 

En påvirkning af rasteområder kan for spidssnudet frø ske hvis eng eller mose, omkring yngle-

vandhullet gennemgraves. For spidssnudet frø vil en påvirkning følge på samme måde som 

ved ynglelokaliteten, da rasteområdet ligger i umiddelbar tilknytning og er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3. 

   

For stor vandsalamander ligger rasteområdet også ofte nær vandhullet, men er ofte ikke om-

fattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (skove, lader, grenbunker, sten etc.).  

 

For løgfrø ligger rasteområdet inden for ca. 500 m fra vandhullet og er især områder med løs, 

sandet jord, særlig hvor der er lav vegetation eller bar jord eller sand, hvor arten kan grave sig 

ned.  

 

For både stor vandsalamander og løgfrø er konkrete rasteområder svære at kortlægge, men 

selv hvis et rasteområder påvirkes midlertidigt, vurderes det ikke at påvirke bestanden, da 

andre områder vil kunne bruges i stedet. I vurderingen er inddraget, at det er ret usandsynligt 

at konkrete rastesteder for arterne påvirkes, og at en evt. påvirkning er kortvarig. 

 

Barrierer 

I anlægsfasen vil der være risiko for, at enkelte individer falder i den gravede kabelrende. 

Anlæg af kablet vil dog ske med metoder, hvor kun korte strækninger af kabelgraven (1300-

1500 m) vil være åbne i en kort periode (normalt 2-3 dage), og risikoen for påvirkninger af 

vandrende padder vurderes derfor at være minimal. Spidssnudet frø er almindelig og fore-

komst af stor vandsalamander og løgfrø relativt usandsynligt, og en påvirkning af bestandene, 

som følge af at enkelte individer i en sæson falder i kabelgraven eller bliver kørt over af de 

entreprenørmaskiner, der arbejder i terrænet, vurderes at kunne udelukkes. Påvirkning af 

enkeltindivider har sjældent betydning for bestanden, så længe der findes egnede yngle- og 

rasteområder og kablet graves ikke ned gennem større, meget egnede vådområder, hvor en 

påvirkning et enkelt år, ville kunne påvirke bestandene.  

 

Bilag IV-arter er beskyttet imod alle former for forsætlig indfangning eller drab (artsfrednings-

bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1) samt imod forsætlig forstyrrelse (naturbeskyttelseslovens 

§ 29 a, stk. 1 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 7, stk. 1). På baggrund af dette og forsigtig-
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hedsprincippet generelt skal der sikres mod en påvirkning af enkeltindivider. Derfor gennemføres 

afværgeforanstaltninger for at undgå, at individer falder i kabelgraven.  

 

8.2.4.3 Afværgeforanstaltninger 

Hvis søer eller sjapvandsområder bliver påvirket af anlægsarbejder, bliver der truffet foranstaltnin-

ger for at sikre, at bestande af spidssnudet frø, og evt. stor vandsalamander og løgfrø ikke påvir-

kes af det og den økologiske funktionalitet bevares. Dette kan gøres på flere forskellige måder, 

afhængig af den konkrete situation. Da en påvirkning vil kræve dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 3, vil de konkrete tiltag blive fastlagt her og derfor blive aftalt med kommunen, evt. i dia-

log med Miljøstyrelsen, da de vil afhænge af den konkrete lokalitet. Nogle muligheder er: at un-

dersøge de vandhuller der påvirkes, for evt. at kunne fastslå at de ikke er egnede for padder, at 

gennemføre anlægsarbejder i søer udenfor padderens yngletid eller at etablere vandhuller i nær-

området af det der påvirkes 

 

For enge og moser omkring vandhuller, som kan være rasteområde for spidssnudet frø gennem-

føres de samme tiltag som nævnt ovenfor for søer.  

 

Ved anlægsarbejde i paddernes vandringsperiode i foråret (15. marts til 1. maj), som er den perio-

de hvor bestanden vil være mest sårbar over for tab af enkeltindivider, opsættes midlertidigt pad-

dehegn langs den åbentstående kabelgrav, hvis den ligger tæt ved vandhuller (for den mest 

sjældne art løgfrø er det i en afstand af op til 200 m) og mellem vandhullet og et potentielt raste-

område.  

 

8.2.5 Markfirben 

8.2.5.1 Eksisterende forhold 

Markfirben er kendt fra Blåbjerg Klitplantage og klitområdet vest for plantagen. Arten er konstate-

ret umiddelbart syd for projektområdet og det er overvejende sandsynligt, at den også findes inde i 

projektområdet. Alle lysåbne områder i plantagen vurderes at være egnede som levested for ar-

ten. Det vurderes at markfirben herudover kan findes på heder, overdrev, sandede skrænter og 

diger med lysåbne partier på sydsiden, i hele projektområdet. 

 

I projektområdet findes der 5 heder og 12 overdrev, som således er vurderet som potentielle leve-

steder. På baggrund af en luftfotogennemgang er der udpeget sten og jorddiger med sydvendte 

skråninger som potentielt kan blive gennemgravet i forbindelse med projektet. Det drejer sig om:  

 

 dige øst for Starup Plantage (meget tilgroet og derfor mindre oplagt) 

 dige på sydsiden af Agerbæk 

 dige øst for Gammelby 

 dige mellem Revsing Plantage og Læborg (tilgroet og mindre oplagt). 
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Figur 8-3 Beskyttede diger der muligvis kan være levested for markfirben 

 

8.2.5.2 Påvirkninger 

Arten vurderes kun at kunne blive påvirket i anlægsfasen. 

En påvirkning af klitområdet kan udelukkes, da dette område underbores.  

Kablet graves igennem Blåbjerg Klitplantage og her kan der ske en påvirkning af arten. Hvis 

gravearbejderne gennemføres, mens firbenene har unger (juni-juli) eller ligger i dvale (sep-

tember-april), kan enkelte individer gå tabt. Bestanden i området vurderes at være robust 

overfor en påvirkning af enkelte individer. Projektet medfører ikke tab af levesteder på længere 

sigt, men kan tværtimod skabe nye på arealet over kablet, hvor arealerne friholdes for egentlig 

skovbevoksning 

Samlet set vurderes bestanden af markfirben i Blåbjerg Klitplantage ikke at blive negativt på-

virket af projektet. 

I øvrige egnede områder (5 heder, 12 overdrev og 4 diger) er der ikke kendskab til bestande, 

men forekomst kan ikke udelukkes. Hvis der findes bestande, er de formentlig mindre robuste 

end bestanden i Blåbjerg Klitplantage. På den anden side er det kun små dele af de evt. lokali-

teter der påvirkes, og de retableres efterfølgende.  

En påvirkning i anlægsfasen kan ikke helt udelukkes. Ved anlægsarbejder inden for de egne-

de lokaliteter, vil der derfor blive gennemført afværgeforanstaltninger, med baggrund i forsig-

tighedsprincippet. 

 

8.2.5.3 Afværgeforanstaltninger 

Hvor egnede levesteder for markfirben gennemgraves (Blåbjerg Klitplantage, heder, overdrev 

og diger), skal disse reetableres efterfølgende med anvendelse af samme materiale.  

 

Inden gennemførsel af evt. anlægsarbejder i de 5 heder, 12 overdrev eller 4 diger som er 

udpeget som egnede for markfirben laves en vurdering af, om lokaliteterne konkret er egnede 

for markfirben. Hvis de vurderes egnede, besigtiges de af en erfaren biolog i perioden 1. maj-

15. maj og igen i perioden 15. juni til 30. juni. Hvis der her ikke konstateres individer af mark-

firben kan forekomst udelukkes og der er ikke behov for yderligere. Hvis der konstateres mark-

firben gennemføres tiltag for at sikre den lokale bestand. Disse aftales med kommunen, evt. i 
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dialog med Miljøstyrelsen, da de vil afhænge af den konkrete lokalitet og kan f.eks. være indsam-

ling og flytning af unge individer, restriktioner på anlægstidspunkt og opsætning af hegn omkring 

anlægsområdet. I den forbindelse anvendes erfaringer fra tidligere anlægsprojekter, f.eks. Vejdi-

rektoratets projekt om ny bro over Roskilde Fjord, hvor unge markfirben blev flyttet til nye lokalite-

ter. 

 

8.2.6 Guldsmede 

8.2.6.1 Eksisterende forhold 

Grøn kølleguldsmed 

Grøn kølleguldsmed er siden 2011 registreret i Varde Å systemet (Søgaard et al. 2015) og arten 

kan derudover forekomme i f.eks. Holme Å. 

 

I Miljøportalen og fugleognatur.dk foreligger registreringer af grøn kølleguldsmed fra 12 lokaliteter i 

Varde og Vejen kommuner, hvoraf de to ligger indenfor en afstand af 500 meter fra undersøgel-

seskorridoren. Det drejer sig om to registreringer i Varde Å sydøst for Hodde. 

 

Grøn mosaikguldsmed 

I Miljøportalen og fugleognatur.dk foreligger registreringer af grøn mosaikguldsmed fra 14 lokalite-

ter i Varde og Vejen kommuner, dog ingen i projektområdet. Arten er afhængig af at der vokser 

krebseklo på dens levested.  

 

8.2.6.2 Påvirkninger 

Grøn kølleguldsmeds levesteder ved Varde Å påvirkes ikke, da passage af Varde Å (og Holme Å 

samt øvrige beskyttede vandløb) sker ved en underboring af åen og de åløbsnære arealer. 

 

Såfremt grøn mosaikguldsmed findes i området, vil den kun blive påvirket, hvis vandhuller med 

krebseklo forringes. For at sikre mod en påvirkning gennemføres der afværgeforanstaltninger. 

 

8.2.6.3 Afværgeforanstaltninger 

Hvis søer bliver påvirket af anlægsarbejder, bliver der truffet foranstaltninger for at sikre, at evt. 

bestande af grøn mosaikguldsmed ikke påvirkes af det og den økologiske funktionalitet bevares. 

Dette kan gøres på flere forskellige måder, afhængig af den konkrete situation. Da en påvirkning 

vil kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, vil de konkrete tiltag blive fastlagt her. 

Nogle muligheder er: at undersøge de vandhuller der påvirkes, for at se om planten krebseklo 

vokser her. Hvis der ikke er krebseklo kan en påvirkning udelukkes. Hvis der er krebseklo, gen-

nemføres en feltbesigtigelse af en erfaren biolog i artens flyvetid i juli og august suppleret med 

ketchning efter larver.  

 

Hvis arten ikke findes ved undersøgelserne, vurderes forekomst at kunne udelukkes og dermed 

også en påvirkning. Hvis arten konstateres, skal det inden vandhullet nedlægges sikres, at der er 

andre egnede levesteder i nærheden som arten kan flytte til. Hvis disse ikke findes, vil de blive 

etableret af bygherre efter retningslinjer angivet af kommunen, evt. i dialog med Miljøstyrelsen. 

 

8.2.7 Snæbel 

8.2.7.1 Eksisterende forhold 

Fisken snæbel forekommer herhjemme med sikkerhed alene i en række vandløb med udløb i 

Vadehavet: Varde Å, Ribe Å og Vidå (Søgaard et al. 2015). Projektområdet krydser Varde Å, og 

forekomst ved krydsningen kan ikke udelukkes.  

 

8.2.7.2 Påvirkninger 

En påvirkning af snæbel eller dens levesteder kan udelukkes, idet passage af Varde Å sker ved 

underboring. 
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I driftsfasen vil der opstå et svagt statisk magnetfelt omkring kabelanlægget. Det maksimale 

magnetfelt er mindre end jordens magnetfelt, og aftager kraftigt med afstanden. Kablet passe-

rer vandløbet mere end 1 m under vandløbets bund. Allerede i en afstand på 5 m er feltet 

halveret (Om magnetfeltet læs afsnit 6.2). Nogle fisk reagerer på de svage elektriske felter. De 

kan standse op eller nedsætte svømmehastigheden. Vandløbet er veldefineret og retningen 

på snæblens vandring er hermed snævert defineret til vandløbet. Snæblens vandring i Varde 

Å vurderes ikke at blive forstyrret væsentligt af det svage lokale og geografisk begrænset 

udbredte magnetfelt. 

 

8.2.7.3 Afværgeforanstaltninger 

Ingen afværgeforanstaltninger er nødvendige, da underboring af Varde Å allerede er indarbej-

det i projektet og desuden formuleret som en afværgeforanstaltning under det foregående 

kapitel om Natura 2000.  

 

8.2.8 Marsvin 

8.2.8.1 Eksisterende forhold 

Marsvin er den mest almindelige hvalart, og den eneste hvalart, der med sikkerhed yngler i 

danske farvande. Den største kendte trussel mod marsvin er utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, 

men også forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan påvirke 

bestandene. Disse ting er især et problem i de indre danske farvande, Storebælt, Lillebælt og 

Øresund, som er særligt vigtige for marsvin, da disse er de eneste passagemuligheder (Sø-

gaard og Asferg, 2007). 

 

8.2.8.2 Påvirkninger 

I forbindelse med projektet, kan marsvin blive påvirket af anlægsarbejderne på havet, hvor 

kablet spules ned i havbunden.  

Det kan ske ved forurening fra anlægsskibene, øget mængde af sediment i vandsøjlen som 

gør vandet uklart, eller ved direkte forstyrrelse fra anlægsskibene.  

Da anlægsperioden er meget kort det enkelte sted og påvirkningen midlertidig og forbigående, 

og da området ikke er blandt de vigtigste områder for marsvin, vurderes en påvirkning af ar-

tens økologiske funktionalitet at kunne udelukkes.  

En påvirkning i driftsfasen hvor kablet ligger i havbunden vurderes umiddelbart at kunne ude-

lukkes.  

 

8.2.8.3 Afværgeforanstaltninger 

Ingen afværgeforanstaltninger vurderes nødvendige i forhold til marsvin. 
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9. Natur, flora og fauna 

9.1 Metode 
Natur, flora og fauna er kortlagt med brug af følgende kilder: 

 Temaer på Danmarks Miljøportal (vejledende § 3 registrering, fredskov, fredninger, na-

turdata og luftfotos)  

 Relevante udpegninger i Kommuneplan 2013 for Varde Kommune og Vejen Kommune 

 Databaser (DOFBasen og Fugleognatur.dk) med oplysninger om fredede, rødlistede og 

øvrige sjældne arters udbredelse 

 Naturafdelingerne i Vejen Kommune og Varde Kommune samt Naturstyrelsen Blåvands-

huk.  

 

De eksisterende data er vurderet at være fyldestgørende i forhold til at kunne lave en vurdering af 

projektets påvirkninger af naturværdier til brug for VVM-redegørelsen, og der er derfor ikke gen-

nemført nye feltkortlægninger. Der er dog lavet en feltbesigtigelse i Blåbjerg Klitplantage sammen 

med Naturstyrelsen Blåvandshuk for at undersøge mulige linjeføringer gennem plantagen. I for-

bindelse med ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til kommunerne kan der 

vise sig behov for feltundersøgelser af arealer forud for en afgørelse om dispensation. Feltunder-

søgelsen foretages i forbindelse med en konkret ansøgning om dispensation, og dermed først i 

fasen efter, at VVM-redegørelsen er færdigudarbejdet. På dette tidspunkt er linjeføringen fastlagt, 

og Energinet.dk har viden om hvilke konkrete §3-arealer indenfor projektområdet, der kan blive 

påvirket. 

 

Vurderingen af hvordan naturværdierne påvirkes af projektet er lavet som en konkret vurdering for 

de enkelte arealer og arter. I vurderingen er projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger (såsom 

underboring) inddraget. 

 

Arter kan især blive påvirket i anlægsfasen og nedtagningsfasen som følge af forstyrrelse fra 

entreprenørmaskiner og mennesker, barriereeffekt fra kabelrenden, støj fra entreprenørmaskiner 

og arealinddragelse (eksempelvis bortgravning af et levested for en art). 

Naturarealer kan især blive påvirket i anlægsfasen og nedtagningsfasen som følge af arealinddra-

gelse til anlægsarbejder. En påvirkning af naturværdier som følge af etablering af omformerstatio-

nen vurderes at kunne udelukkes, da arealerne hvor den skal bygges er landbrugsareal. 

 

For kablet vurderes en påvirkning i driftsfasen at kunne udelukkes, da kablet ligger i jorden, og 

ikke i væsentlig grad kan påvirke arter eller naturtyper. Dog vil der i driftsfasen ikke kunne gen-

plantes træer med dybdegående rødder over kablet og en evt. påvirkning som følge af dette be-

skrives. 

 

I det omfang, at der identificeres væsentlige påvirkninger af naturværdierne som ikke umiddelbart 

kan undgås, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger for at minimere disse påvirkninger.  

 

9.2 Eksisterende forhold 
Naturen i projektområdet omfatter en række meget forskellige naturtyper. Mod vest ved ilandførin-

gen ved Houstrup Strand findes åben strand og høje klitter der er formet og fortsat formes, af vind 

og vejr og dynamiske kystprocesser som aflejring og klitdannelse. Bag klitterne ligger et større 

område med klithede og Blåbjerg Klitplantage med lysåbne områder med især hedevegetation. 

Længere mod øst er landskabet domineret af dyrket agerland, med mere spredtliggende naturom-

råder. Et væsentligt naturelement er ådalene, f.eks. Varde Å og Holme Å, som er omkranset af 

mose, eng og overdrev. Herudover findes der flere plantager og øvrige mindre og mere spredtlig-

gende naturområder og levende hegn længere inde i landet.  
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Følgende temaer, behandles i kapitlet om natur, flora og fauna: 

 

 Fredninger 

 Udpegninger i kommuneplanen for Varde og Vejen Kommune 

 Naturområder (§ 3-områder, skov og levende hegn) 

 Fredede og rødlistede arter (fugle, padder, krybdyr, planter, pattedyr og insekter) 

  

Forhold vedrørende de strengt beskyttede bilag IV-arter er behandlet i kapitel 8 og arterne 

beskrives ikke yderligere her. 

For at kunne følge beskrivelserne, anbefales det at konsultere kortene i bilag 1a. Her findes et 

kort med naturinteresserne vist dvs.:  

 

 Vejledende registrering af områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

 Fredskov omfattet af skovloven 

 Varde Kommunes udpegning af hovedindsatsområder og naturområder 

 Vejen Kommunes udpegning af naturområder, økologiske forbindelser og særligt 

værdifulde naturområder. 

 

9.2.1 Fredninger 

Syd for landsbyen Horne ligger den fredede Linding Mølledam midt i projektområdet. Mølle-

dammen beskrives som idyllisk og er fredet ved en frivillig fredning i 1966. Det vides ikke præ-

cist, hvornår mølledammen er grundlagt, men den er antageligt opført i starten af 1500-tallet, 

og hørte i perioden 1650-1873 til godset Nørholm. Det fredede område omkring mølledammen 

omfatter et areal på 2,7 ha. Fredningen skal sikre vandstanden i mølledammen, samt at områ-

det ikke udrettes, eller der nedlægges drænrør.  

 

Sydvest for landsbyen Tistrup krydser projektområdet den fredede Linding Å. Åen er fredet på 

strækningen fra Varde Å og opstrøms til Stokbæk. Linding Å blev fredet i 1965 med det formål 

at sikre åen som et naturligt vandløb uden reguleringer eller sænkning af vandstanden, op-

stemning og etablering af dambrug. Fredningen er således ikke en arealfredning, men en 

række bestemmelser for åen og dets tilløb. Fredningen omfatter Linding Å og ådalen i en 

bredde af 150-300 m, i alt 106 ha, som skulle fredes pga. ådalens karakter og uberørthed. De 

fredede områder skal fortsat være landbrugsjord, men tilplantning må ikke finde sted, og ege-

krat må ikke fjernes. 
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Figur 9-1 De to fredninger inden for projektområdet 

Yderligere fredninger ligger tæt på, men udenfor projektområdet. Da kablet ikke bliver etableret 

inden for disse fredninger, er de ikke nærmere beskrevet. 

 

9.2.2 Udpegninger i Kommuneplaner 

I dette afsnit er retningslinjerne for naturtemaer fra kommuneplanen i Varde og Vejen Kommune 

beskrevet. De arealer som retningslinjerne gælder for, kan ses i bilag 1a. I gennemgangen af 

naturområder (afsnit 9.2.3) er det nævnt om områderne er omfattet af retningslinjerne, i det om-

fang det er relevant for vurderingerne.   

 

9.2.2.1 Varde kommune 

I Varde Kommune er der i kommuneplanen udpeget Naturområder og Hovedindsatsområder og 

der er lavet en naturkvalitetsmålsætning for alle § 3 områder (A-C målsætning). 

 

 For ”Naturområder” gælder, at der ikke kan forventes tilladelse, godkendelse eller di-

spensation til byggeri, anlæg og andre projekter, der ikke er forenelige med beskyttelses-

interesserne for naturområderne.  Herudover skal administration af arealer, der er omfat-

tet af naturbeskyttelseslovens § 3 ske i henhold til målsætningen i naturkvalitetsplanlæg-

ningen. 

 ”Hovedindsatsområder” er ikke egentlige arealudpegninger med faste grænser, men de 

angiver hovedstrukturen i det samlede eksisterende og potentielle naturnetværk og dan-

ner en ramme for prioriteringen af naturområder i kommunen.  

 Administration af arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 skal ske i hen-

hold til målsætningen i ”Naturkvalitetsplanlægningen”. Målsætningerne er et udtryk for 

kommunens ønske for den fremtidige udvikling af naturtilstanden på den enkelte lokalitet. 

A-målsatte lokaliteter er således meget værdifulde lokaliteter eller områder hvor der er 

gode muligheder for at der kan udvikles ganske særlige naturværdier. Omvendt er C-

målsatte områder steder med beskedent naturindhold hvor forbedring ikke vurderes rea-

listisk.  
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9.2.2.2 Vejen Kommune 

I Vejen Kommune er der i kommuneplanen udpeget et naturnetværk som består af udpegnin-

gerne: Naturområder, Særligt værdifulde naturområder, Potentielle naturområder, Økologiske 

forbindelser, Internationale naturbeskyttelsesområder og Eksisterende naturområder. De to 

sidstnævnte er ikke vurderet relevante at beskrive her. 

 

 Udpegningen som ”Naturområder” omfatter § 3-beskyttede naturtyper, fredskov og 

områder som af kommunen er vurderet som vigtige naturarealer. Retningslinjerne 

angår især egentligt byggeri, og hensyn der skal tages i den forbindelse. Der må ikke 

gives tilladelse til aktiviteter, som forhindrer opfyldelse af de fastlagte naturkvalitets-

mål. 

 ”Særligt værdifulde naturområder” er den delmængde af ”Naturområder” hvor der 

skal tages særlige naturhensyn regionalt og nationalt. Områderne skal sikres gennem 

pleje, og der skal stilles vilkår som sikrer fortsat udbredelse af arter og naturtyper i 

områderne. 

 ”Potentielle naturområder” skal friholdes for byggeri og anlæg som forringer mulighe-

den for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksiste-

rende naturområder. 

 I de ”Økologiske forbindelser” skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. 

Ved byggeri og anlæg der vil afskære en økologisk forbindelse skal der stilles krav 

som sikrer en sammenhængende natur.  

 Vejen Kommune har ligesom Varde Kommune en naturkvalitetsplanlægning. Denne 

stammer fra Ribe Amt med A-C-målsætning. For A-målsatte områder kan der normalt 

udelukkende gives tilladelse til indgreb som understøtter naturkvaliteten. I B-målsatte 

områder kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret 

vurdering, og i C-målsatte områder kan der gives tilladelse til indgreb efter en konkret 

vurdering.  

 

9.2.3 Naturområder 

Der ligger en lang række arealer med naturmæssige værdier inden for projektområdet. Det er 

først og fremmest arealer som er beskyttet mod tilstandsændringer efter Naturbeskyttelseslo-

vens § 3 (sø, mose, eng, hede, overdrev og vandløb) og skove.  

 

Langt størstedelen af lokaliteterne vil ikke blive påvirket af projektet, da kablet vil blive ført 

udenom. Kun hvor det ikke kan lade sig gøre, bl.a. af hensyn til andre interesser, eller hvor der 

er tale om større naturlokaliteter som går på tværs af projektområdet, vil kablet blive ført igen-

nem områderne. 

 

Alle § 3-beskyttede vandløb med omkringliggende §3-områder bliver underboret og dermed 

friholdt for påvirkning. Mindre grøfter vil sandsynligvis blive gennemgravet efter en konkret 

vurdering af deres vandføring. Krydsning af alle vandløb vil uanset kræve en krydsningstilla-

delse fra kommunen. Herudover er der mulighed for at underbore særligt værdifulde naturom-

råder, for at friholde dem for påvirkning.  

 

Nedenfor er der lavet en beskrivelse af de væsentlige naturområder inden for projektområdet 

opdelt på 13 delområder. Områder som umiddelbart kan udelukkes at blive påvirket af projek-

tet, fordi kablet kan etableres udenom, er ikke nærmere beskrevet. Vandløb og vandløbsnære 

arealer som underbores er kun kortfattet beskrevet, da en påvirkning umiddelbart kan udeluk-

kes.  
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Figur 9-2 Placering af de 13 naturområder der beskrives i teksten 

 

9.2.3.1 Houstrup Strand og klitter (Område 1) 

Området er udpeget som Natura 2000-område, ligesom strandbredden er klitfredet og rummer de 

største naturmæssige værdier i projektområdet. Naturen i Natura 2000-området er beskrevet i 

kapitel 7 som der henvises til og da det naturmæssigt værdifulde område med klit og klithede 

underbores, undgås en påvirkning. 

 

Der er en del registreringer af sjældnere arter for lokaliteten Houstrup Strand i Miljøportalen og 

fugleognatur.dk. Det drejer sig indenfor projektområdet om sortstrubet bynkefugl, markfirben, alm. 

firben, skrubtudse, butsnudet frø, argusblåfugl, gråbåndet bredpande, plettet gøgeurt, spæd mæl-

keurt og mose-vintergrøn. Arternes primære levested vurderes at være klit og klithedeområdet 

som underbores. 

 

9.2.3.2 Blåbjerg Klitplantage (Område 2) 

Projektområdet går gennem Blåbjerg Plantage over en strækning på ca. 2,8 km. Plantagen er 

fredskov og udpeget som Naturområde og Hovedindsatsområde i kommuneplanen. Plantagen 

består af mange forskellige typer af plantet og selvsået skov. Mod vest vokser især bjergfyr, som 

gradvist afløses af sitkagran, skovfyr, omorikagran og contortafyr. Hist og her findes også enkelte 

løvtræer, som birk og eg. Mange steder er der udstrakte bestande af selvsåede bjergfyr. I skov-

bunden vokser der forskellige hedeplanter som hedelyng, revling, blåbær, tyttebær og hedemel-

bærris.  

 

Der er gjort en del fund af sjældnere arter i plantagen jf. databasen fugleognatur.dk, bl.a. perleug-

le, markfirben, brun næbfrø, mangestænglet sumpstrå, knærod, linnea, argusblåfugl, klitperlemor-

sommerfugl og stor sandspringer. Præcis lokalitet for alle fundene kendes ikke, herunder om de er 

sket i projektområdet. 

 

Ved Blåbjerg Klitplantage yngler rovfugle som musvåge, spurvehøg, duehøg og måske tårnfalk. 

Skoven rummer desuden nogle år ynglende natravn og rødrygget tornskade, og der foreligger 

også enkelte observationer af rød glente, grønspætte og perleugle fra DOF-Basen. 
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I den sydlige del af projektområdet findes et større § 3-hedeområde med lidt mose. Hedeom-

rådet er B-målsat i kommuneplanen, mens det mindre moseområde er A-målsat. 

Herudover findes der flere åbne områder, hvor skoven er fældet inden for de seneste ca. 10 

år, som ikke er registreret som beskyttet natur, men ikke kan udelukkes at være omfattet.  

 

 

9.2.3.3 Fredskov øst for Blåbjerg Klitplantage (Område 3) 

Ca. 1,5 km øst for Blåbjerg Klitplantage findes et område med fredskov (se kort 1 i bilag 1a). 

Området er endnu ikke tilplantet og naturværdien vurderes derfor at være lav. 

 

9.2.3.4 Enge og fredskov vest for Frøstrup Plantage (Område 4) 

I dette område findes tre engområder i den sydlige del af projektområdet (se kort 2 i bilag 1a). 

Alle engene er C-målsatte og af kommunen kortlagt som gødskede kulturenge med en lav 

estimeret naturværdi på hhv. 4, 5 og 4. De to vestligste ligger i et Naturområde i henhold til 

kommuneplanen. I en lade nær Frøstrup Plantage er der gjort ynglefund af slørugle, men 

laden ligger uden for projektområdet. Vest for Frøstrup Plantage ligger også en mindre fred-

skov, som er nyrejst efter 2010 og derfor er uden større naturmæssig værdi. 

 

9.2.3.5 Naturen langs Stokbæk og Linding Å ved Horne (Område 5) 

Syd for Horne krydser projektområdet Stokbæk mod vest og Linding Å mod øst (se kort 3 i 

bilag 1a). Begge åerne med omkringliggende arealer er et Hovedindsatsområde og Naturom-

råde i Varde Kommuneplan 2013. De fleste af § 3 områderne er A-målsatte, men der er også 

områder med B- eller C-målsætning.  

 

Langs vandløbene findes enge, moser og overdrev og herudover spredte søer. Odder er regi-

streret i Linding Å systemet. 

 

9.2.3.6 Varde Å (Område 6) 

Projektområdet krydser Varde Å som er Natura 2000-område, i området er det kun selve åen 

der er udpeget. Natura 2000-området er beskrevet i kapitel 7 som der henvises til. Området 

omkring åen er udpeget som Naturområde og Hovedindsatsområde i Varde Kommuneplan 

2013 (se kort 4 i bilag 1a). 

 

 

Figur 9-3. Varde Å 

9.2.3.7 Holme Å vest for Tofterup (Område 7) 

Projektområdet krydser først to sideløb til Holme Å, derefter selve åen og til sidst endnu et 

sideløb. Områderne omkring åerne er udpeget som Hovedindsatsområde og Naturområde i 

kommuneplanen og de fleste § 3-områder er A-målsatte (se kort 5 i bilag 1a). Holme Å er 

omkranset af mose, men også eng og overdrev. Enkelte af de naturbeskyttede arealer er 

besigtiget af kommunen i 2010. Moseområdet omkring Holme Å har en høj naturværdi. Her er 

bl.a. fundet liden soldug, der er temmelig sjælden i Nord- og Vestjylland, og sjælden eller helt 

fraværende i resten af Danmark. Der er desuden registreret mose-troldurt og rundbladet sol-
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dug, som begge er relativt sjældne i Danmark, og også den fredede orkidé maj-gøgeurt er fundet i 

området. 

 

I den sydlige del af projektområdet, lidt syd for Holme Å, findes et areal med fredskov, som er 

plantet efter 2010 og uden større naturværdier. 

 

Øst for Holme Å krydser projektområdet et sydligt tilløb til Holme Å, som er omgivet af et større 

engområde og en løvtræsbevoksning som kan være egnet for flagermus. Engområdet mod syd er 

besigtiget af kommunen i 2010. Mod nord er det en mosaik af tørt og vådt, med mindre værdi, 

mens det mod syd er et meget fint fattigkær med djævelsbid, mose-troldurt, rundbladet soldug, 

tørvemos, stjerne-star m.m. Engområdet nord for, er en fin natureng, med en naturtilstand på 3. 

Det store engområde er A-målsat, det mindre er B-målsat. I området er der bl.a. forekomst af 

skrubtudse, spættet bredpande, okkergul pletvinge og dukatsommerfugl.  

 

Syd for Tofterup ligger en mose og en sø, der strækker sig fra kanten af korridoren mod midten af 

denne. Mosen er et fattigkær med ringe naturværdi og uden forekomst af fredede arter. Mosen er 

B-målsat. 

 

  

Figur 9-4. Engen ved det østlige tilløb til Holme Å 

9.2.3.8 Naturen omkring Agerbæk (Område 8) 

Projektområdet krydser et sideløb til Agerbæk i nord og derefter selve Agerbæk (se kort 6 i bilag 

1a). Langs sideløbet findes eng og mose og langs Agerbæk et stort engområde. Områderne er 

besigtiget af kommunen i 2009, og er vurderet til at have en moderat naturværdi. I engområderne 

er der ikke fundet fredede plantearter, mens der i moseområdet er registreret den i Danmark rela-

tivt sjældne plante uldhåret ranunkel. 

 

9.2.3.9 Åstrup Bæk nord for Øster Åstrup (Område 9) 

Projektområdet krydser Åstrup Bæk (se kort 6 i bilag 1a) som er omgivet af eng. Området er ud-

peget som økologisk forbindelse i Vejen Kommuneplan 2013. 
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9.2.3.10  Naturen ved Nørrebæk ved Tvilho (Område 10) 

Projektområdet krydser Nørrebæk der er omgivet af eng (se kort 6 i bilag 1a). I den sydlige 

udkant af området findes et sideløb til Nørreå, som også er omkranset af eng. Nørrebæk er i 

området lige nord for projektomrdet udpeget som Natura 2000 habitatområde, se kort 

beskrivelse i kapitel 7.  

 

9.2.3.11 Skov og eng nord for Løbners Plantage (Område 11) 

Projektområdet krydser et skovområde som ikke er fredskov og som har karakter af plantage 

med nåletræer (se også kort 7 i bilag 1a). Centralt gennem skoven findes et vådt strøg med 

eng, mose og søer.  Kommunen har besigtiget arealet i 2017 og vurderer at engen har lav 

værdi, mens mosen består af et fattigkær med karakteristiske arter som mose-pors, almindelig 

star, kær-tidsel, blåtop, tørvemosser, katte-skæg, lyse-siv, mose-bunke, smalbladet mangeløv, 

sump-kællingetand m.fl. Mosen har en middel naturværdi, dog er den sydlige del mindre vær-

difuld. 

Længere mod øst grener et sideløb fra Nørre Å ned mod projektområdet, omkring hvilket der 

findes eng. Ved en besigtigelse i 2017 vurderede kommunen at engen havde lav værdi. 

 

 

Figur 9-5 Enge og mose nord for Løbners Plantage 

9.2.3.12 Naturen ved Adsersbøl Bæk (Område 12) 

Projektområdet krydser Adsersbøl Bæk, som er omkranset af eng (se kort 7 i bilag 1a). Øst for 

bækken ligger endnu en eng. 

 

9.2.3.13 Vejen Å og fredskov vest for Revsing (Område 13) 

Projektområdet krydser Vejen Å som er omkranset af mose (se kort 8 i bilag 1a). I mosen blev 

der i 2000 fundet plettet gøgeurt.  

Projektområdet omfatter ikke selve Revsing Plantage (hvor der lever spættet bredpande), men 

et mindre skovområde nord for, som også er fredskov. Skoven er formentlig plantet omkring 

1950 på landbrugsjord, da den ser helt ny ud på ortofotos fra 1954. Da den således er relativt 

ung, er det ikke sandsynligt at der er ældre træer, eller større naturværdier. Skoven er i dag 

påvirket af en luftledning som krydser både skoven og projektområdet.  
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Figur 9-6 Vejen Å omkranset af mose og fredskov mod øst 

 

9.2.4 Levende hegn  

Projektområdet indeholder ca. 200 levende hegn. Ca. 150 af disse går på tværs af projektområ-

det. De levende hegn kan være af betydning som ledelinje og småbiotoper for flagermus, øvrige 

pattedyr, ynglende fugle, insekter samt overvintrende padder og krybdyr. 

 

På baggrund af en luftfotogennemgang er der identificeret 26 levendehegn, som står på fredede 

sten- og jorddiger og som derfor er beskyttede i henhold til museumslovens § 29a. Disse hegn er 

oplistet i nedenstående tabel med beskrivelse af projektets potentielle påvirkning af dem. Af de 

nævnte hegn vurderes tre (nr. 8, 18 og 27) at have potentiel biologisk værdi og at blive påvirket, 

mens et enkelt som påvirkes, vurderes at have lav biologisk værdi. Herudover er der syv hegn 

med nogen biologisk værdi som formentlig ikke påvirkes. For de øvrige 15 levende hegn placeret 

på beskyttede sten- eller jorddiger kan en påvirkning umiddelbart udelukkes på grund af deres 

placering i korridoren. En nærmere redegørelse for deres naturmæssige værdi er derfor ikke nød-

vendig. 
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Tabel 3 Levende hegn på beskyttede diger fra vest mod øst. Alle 11 hegn som 

potentielt påvirkes er markeret med fed. Heraf er den delmængde som formentlig ikke 

påvirkes markeret med kursiv 

Nummer Kilometrering Placering Påvirkning 

1 5,2 På tværs af projektområdet Underbores da det ligger i 

tilknytning til vandløb 

2 5,5 På langs af projektområdet En påvirkning udelukkes 

3 6,7 På tværs af projektområdet Underbores da det ligger i 

tilknytning til Nymindegabvej 

4 7,2 På langs af projektområdet En påvirkning udelukkes da 

det ligger mellem to huse og 

i tilknytning til Lundagervej 

5 7,5 I sydlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig, kun 

spredt beplantning 

6 10,7 I sydlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig, meget 

træbevoksning 

7 12 I nordlig udkant af projektområ-

det. Dige som markerer skel til 

fredskov 

En påvirkning udelukkes 

8 14 På tværs af projektområdet Påvirkes. Bred bevoksning 

og mulig biologisk værdi 

9 16 To diger meget yderligt i pro-

jektområdet 

En påvirkning udelukkes 

10 17,5 I sydlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig 

11 19,5-20,5 I sydlig udkant af projektområ-

det. Dige som markerer skel til 

fredskov 

En påvirkning udelukkes  

12 21,4 I sydlig udkant af projektområdet En påvirkning udelukkes 

13 22,3 På tværs af projektområdet Underbores da det ligger i 

tilknytning til Nordenskovvej 

14 23 I nordlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig, kanter 

ny beplantning 

15 29,1 Centralt i projektområdet Underbores da det ligger i 

tilknytning til vandløb 

16 30,1 På tværs af projektområdet Underbores da det ligger i 

tilknytning til Puglundevej 

17 31,8 I vestlig udkant af projektområ-

det. Dige som markerer skel til 

fredskov 

En påvirkning udelukkes 

18 32 På tværs af projektområdet Påvirkes, forbinder to 

skovområder og dermed 

potentiel spredningsmæs-

sig værdi 

19 33,5 I nordlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig, nordlig 

afgrænsning af skovområ-

de 

20 33,8 To diger som afgrænser ådal Underbores i forbindelse 

med vandløbet 

21 34,1 I sydlig udkant af projektområdet Underbores da det ligger i 
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tilknytning til dyrebjergvej 

22 42,8 I nordlig udkant af projektom-

rådet 

Undgås formentlig, spredt 

beplantning 

23 46,7 Korte diger centralt i korrido-

ren 

Undgås formentlig, spredt 

beplantning 

24 48,5 I sydlig udkant af projektområdet Undgås da diget ligger under 

højspændingsledning 

25 49 På tværs af projektområdet Påvirkes, spredte, høje 

nåletræer, lav biologisk 

betydning 

26 51 På tværs af projektområdet Løvtræer, potentiel biolo-

gisk påvirkning 

 

Øvrige levende hegn er ikke omfattet af lovgivningsmæssig beskyttelse. Langt størstedelen af 

disse hegn er enkeltrækkede og står relativt isolerede mellem markerne, uden at forbinde væsent-

lige levesteder. Nogle steder i korridoren forbinder hegnene nåletræsplantager. På baggrund af en 

luftfotogennemgang er der identificeret 29 levende hegn og småbiotoper, som vurderes at have 

biologisk værdi. Disse fremgår af figur 9-7 nedenfor.  

. 

 

Figur 9-7 Levende hegn og småbiotoper med mulig biologisk værdi 

9.2.5 Fredede og rødlistede arter 

En række dyr og planter er fredede efter bestemmelserne i Artsfredningsbekendtgørelsen. Dette 

medfører, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra deres 

voksested. Efter artsfredningsbekendtgørelsen er det ligeledes forbudt at fælde hule træer og 

træer med spættehuller i perioden 1. november-31. august. 

 

Den Danske Rødliste indeholder en vurdering af risikoen for at den enkelte art uddør. Vurderingen 

laves efter internationale retningslinjer af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Vurderingen 

laves i kategorier delt op efter, hvor truede arterne er. De arter der vurderes at være ikke truede 

får betegnelsen LC, mens de følgende kategorier er NT (næsten truet), VU (sårbar), EN (Moderat 

truet), CR (kritisk truet) og endelig RE (forsvundet).  
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Evt. tilstedeværelse i projektområdet af fredede eller rødlistede arter inden for artsgrupperne 

fugle, padder, krybdyr, planter, pattedyr og insekter er beskrevet nedenfor, ligesom fundene 

også er kort refereret i ovenstående afsnit 9.2.3, under det naturområder hvor de er fundet.  

 

Fugle 

Alle vilde fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven. Der er 

ikke jagttid på de fleste fuglearter, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. 

 

For perioden 2010-2016 er der i DOF-basen registreret følgende ynglende rødlistede arter i 

projektområder eller i en afstand som gør, at projektområdet vurderes at kunne have væsent-

lig værdi for arten.  

Houstrup Strand (sortstrubet bynkefugl), Blåbjerg Klitplantage (hedelærke og sortstrubet byn-

kefugl) og Frøstrup Plantage (slørugle ynglede i 2014 og 2016 på en gård uden for projektom-

rådet). 

Blåbjerg Klitplantage vurderes at være den vigtigste fuglelokalitet i projektområdet. Der er ikke 

identificeret øvrige områder med væsentlige fuglemæssige værdier, som kan blive påvirket af 

projektet.  

 

Det er givet, at der vinter og efterår raster gæs og svaner på marker i og nær projektområdet. 

Lokaliteterne vurderes dog ikke at have væsentlig betydning for de store bestande af gæs og 

svaner der hvert år raster i Danmark.  

 

Padder og krybdyr 

Alle padder og krybdyr er fredede. 

Udover de i kapitel 8 beskrevne bilag IV-arter (markfirben, spidssnudet frø, strandtudse og stor 

vandsalamander) er det sandsynligt at også skrubtudse, lille vandsalamander, butsnudet frø, 

grøn frø, skovfirben, hugorm, snog og stålorm findes i projektområdet. Nogle af arterne er 

konkret registreret, men alle arterne er almindelige og generelt relativt vidt udbredte. Grøn frø, 

snog og stor vandsalamander er ikke kendt fra Varde Kommune.  

 

Planter, herunder orkideer 

Flere planter, herunder alle arter af orkideer er fredede, hvilket betyder, at planterne ikke må 

beskadiges, opgraves eller deres frø indsamles.  

 

Der er fundet orkideer i moser langs Holme Å og Vejen Å i projektområdet (og ved Houstrup 

Strand (klitområdet) og Blåbjerg Klitplantage.  

 

Desuden er de rødlistede plantearter mose-vintergrøn og spæd mælkeurt (begge NT, Næsten 

Truet), registreret i området ved Houstrup Strand (klitområdet).  

Endelig er den ret sjældne østlig skjoldlav fundet i Frøstrup Plantage ved Varde, udenfor pro-

jektområdet.  

 

Pattedyr 

Alle vilde pattedyr er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven. 

Både hare og odder er rødlistet som sårbar (VU). Begge arter forventes at findes i projektom-

rådet. Odder langs de større vandløb og hare spredt i det åbne land. 

 

Insekter 

10 arter af insekter er fredede, bl.a. grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed. De to arter 

er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og er nærmere beskrevet i kapitel 8.  

 

I projektområdet og inden for 500 m fra dette er der registret flere rødlistede insekter.  
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Argusblåfugl (sårbar(VU) ved Houstrup Strand, Dukatsommerfugl (næsten truet (NT) Houstrup 

Strand (klitområdet), ved Ellebæk Plantage og Holme Å vest for Tofterup), gråbåndet bredpande 

(truet (EN) ved Houstrup Strand, Okkergul Pletvinge (sårbar (VU) ved Holme Å vest for Tofterup. 

Flere af registreringerne er nogle år gamle, og det vides ikke om arterne stadig er til stede på 

lokaliteterne 

 

9.3 Virkninger i anlægsfasen 
9.3.1 Fredninger 

Projektområdet krydser den fredede Linding Å. Krydsningen kan ikke undgås, da åen løber på 

tværs af projektområdet. Hele det fredede område underbores, således at gravearbejde inden for 

fredningen undgås. Alle øvrige aktiviteter i forhold til anlægsarbejdet vil ligeledes blive holdt uden-

for det fredede område. En påvirkning af fredningen vurderes derfor at kunne udelukkes. 

 

Fredningen Linding Mølledam ligger centralt i projektområdet. Der vil ikke blive etableret en kabel-

grav inden for fredningen eller gennemført øvrige anlægsarbejder. Enten vil linjeføringen blive ført 

udenom området, hvilket er det mest sandsynlige, idet projektområdet udbredelse er udlagt, såle-

des det er muligt at komme både syd og nord om fredningen. Alternativt kan fredningen passeres 

med styret underboring. En påvirkning af fredningen vurderes derfor at kunne udelukkes.  

 

9.3.2 Udpegninger i kommuneplanen 

9.3.2.1 Varde kommune 

Projektområdet krydser flere områder der i Varde Kommuneplan er udpeget som Naturområder, 

Hovedindsatsområder. 

Nedenfor er kun nævnt områder, hvor der kan ske en gennemgravning.  

Det drejer sig om  

 Naturområdet Blåbjerg Klitplantage 

 Dyrket mark inden for naturområder omkring enge vest for Frøstrup Plantage 

 Dyrket mark i Naturområde omkring Varde Å 

 Dyrket mark i Naturområde omkring Holme Å vest for Tofterup 

 

I anlægsfasen vil der formentlig ske gravearbejde inden for de nævnte områder. Da perioden er 

kort det enkelte sted, vurderes arbejdet ikke at få væsentlig betydning for spredningsmulighederne 

og funktionaliteten af naturnetværket. Det skyldes bl.a., at alle § 3 beskyttede vandløb og naturty-

per omkring disse vandløb underbores og dermed friholdes for en påvirkning.  

 

9.3.2.2 Vejen Kommune 

Projektområdet krydser flere områder der i Vejen Kommuneplan er udpeget som Naturområder 

eller økologisk forbindelse. 

Nedenfor er kun nævnt områder, hvor der kan ske en gennemgravning.  

Det drejer sig om  

 Dyrket mark inden for økologisk forbindelse ved Nørrebæk ved Tvilho 

 Naturområder indenfor økologisk forbindelse nord for Løbners Plantage.  

 Dyrket mark inden for økologisk forbindelse ved Adserbøl Bæk 

 Dyrket mark inden for økologisk forbindelse ved Vejen Å 

 

I anlægsfasen vil der ske gravearbejde inden for den økologiske forbindelse. Da perioden er kort 

det enkelte sted, vurderes arbejdet ikke at få væsentlig betydning for spredningsmulighederne og 

funktionaliteten af naturnetværket. Det skyldes bl.a., at alle § 3 beskyttede vandløb og naturtyper 

omkring disse vandløb underbores og dermed friholdes for en påvirkning.  

 

9.3.3 Naturområder 

Naturområder kan blive påvirket hvis kablet graves ned i dem. Kun de områder der ligger i den 

endelige kabelføring vil blive påvirket, mens øvrige områder bliver friholdt for påvirkning. Mange af 

naturområderne i projektområdet ligger som mindre isolerede områder, og her vil kablet blive ført 
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udenom for at undgå en påvirkning, under hensyntagen til øvrige interesser. Kun i områder 

hvor det er uforholdsmæssigt dyrt eller besværligt at friholde områderne, og hvor naturværdi-

erne er begrænsede, vil der ske en gennemgravning. 

 

Påvirkningen som følge af gennemgravning er midlertidig, og natur vil kunne genindvandre 

efterfølgende. Da det kun vil være en mindre del af den enkelte lokalitet der påvirkes (et bælte 

på ca. 18 m), vil arterne kunne genindvandre fra den del af lokaliteten som ikke er blevet på-

virket. Der vil dog være behov for en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis der sker en 

påvirkning. 

 

Alle beskyttede vandløb underbores, og naturområder der ligger i tilknytning til disse vandløb 

underbores også og friholdes derfor for en påvirkning. Ligeledes underbores klitområdet ved 

Houstrup Strand. Ved krydsning af mindre grøfter, med lav vandgennemstrømning, vil der 

blive søgt tilladelse til gennemgravning hos kommunen. Da dette kun vil komme på tale ved 

lav vandgennemstrømning, vurderes en evt. gennemgravning ikke at få væsentlige konse-

kvenser for naturværdier. 

Tabel 9-4 De beskrevne naturlokaliteter og projektets påvirkning af dem. Lokalite-

ter hvor en påvirkning ikke kan udelukkes er markeret med fed 

Nr. Lokalitetsnavn Naturtyper Naturværdi Påvirkning 

1 Hostrup Strand og 

klitter 

Klithede   Ingen (underbores) 

2 Blåbjerg Klitplantage Skov Nåletræer. 

Mange dyre 

arter 

Gennemgraves 

3 Eng og fredskov øst 

for Blåbjerg Klitplan-

tage 

Eng og fred-

skov 

Kultureng og 

ny skov 

Gennemgraves 

4 Enge og fredskov 

vest for Frøstrup 

Plantage 

Eng Kulturenge Evt. gennemgravning 

5 Naturen langs Stok-

bæk og Linding Å ved 

Horne 

Vandløb, eng, 

mose, over-

drev 

 Ingen (underbores) 

6 Varde Å Vandløb   Ingen (underbores) 

7 Holme Å vest for 

Tofterup 

Vandløb, eng, 

mose, skov 

Løvskov Å, eng og mose un-

derbores, skov gen-

nemgraves evt. 

8 Naturen omkring 

Agerbæk 

Vandløb, mose   Ingen (underbores) 

9 Åstrup Bæk nord for 

Øster Åstrup 

Vandløb, eng   Ingen (underbores) 

10 Naturen ved Nørre-

bæk ved Tvilho 

Vandløb, eng   Ingen (underbores) 

11 Skov og eng nord for 

Løbners Plantage 

Eng, mose, 

skov 

Kultureng, 

mose, plantage 

Evt. gennemgravning 

af eng, mose og skov 

12 Naturen ved Adsers-

bøl Bæk 

Vandløb, eng   Ingen (underbores) 

13 Vejen Å vest for 

Revsing 

Vandløb, 

mose, fred-

skov 

60 årig skov Å og mose underbo-

res, fredskov gen-

nemgraves 

 



 

 72   Miljøstyrelsen / VVM-redegørelse / Viking Link  

Nedenfor uddybes den mulige naturpåvirkning for de lokaliteter som ikke underbores, opdelt på 

hhv. skov, § 3 områder og levende hegn. For Blåbjerg Klitplantage som rummer de største natur-

mæssige værdier, er der lavet en selvstændig beskrivelse.  

 

9.3.3.1 Skove 

Kablet vil blive etableret på tværs af op til 6 mindre skovområder, hvoraf 4 er fredskov. Det drejer 

sig om 2,8 km gennem Blåbjerg Klitplantage (fredskov), 200 m gennem en fredskov øst for Blå-

bjerg Klitplantage som endnu ikke er tilplantet, op til 200 m gennem træbevoksninger nord for 

Ellebæk Plantage (ikke fredskov, men områder med løvskov), op til 200 m fredskov vest for Tofte-

rup, 300 m skov nord for Løbners Plantage (ikke fredskov) og 200 m ung fredskov nord for 

Revsing Plantage. 

 

I anlægsfasen vil der blive ryddet et bælte på ca. 18 m, hvor alle træer fældes. Bæltet kan over 

kortere strækninger indsnævres til ca. 10 m. Samlet set vil der som et løst overslag blive ryddet i 

størrelsesordenen 6-7 ha fredskov (20 m gange 2800+200+200+200 m) samt 1 ha skov som ikke 

er fredskov (20 m gange 200+300 m). Det præcise omfang af fældning vil først blive fastlagt, når 

den endelige placering af kablet kendes. De steder hvor der skal fældes fredskov vil der blive søgt 

om dispensation fra skovloven hos Miljøstyrelsen Sydjylland og i den forbindelse kan der blive 

stillet vilkår om rejsning af erstatningsskov. 

 

Skovene er hovedsageligt nåletræsplantager og udover Blåbjerg Klitplantage, vurderes de kun at 

rumme mindre naturmæssige værdier. Løvskoven nord for Ellebæk Plantage kan rumme nogle 

naturmæssige værdier, men den overordnede påvirkning som følge af evt. fældning af de relativt 

små områder (under 1 ha), vurderes ikke som væsentlig.  

 

Påvirkningen som følge af fældning i skove vurderes derfor ikke at være væsentlig for skovenes 

naturværdier.  

 

9.3.3.2 Blåbjerg Klitplantage 

Naturværdierne i Blåbjerg Klitplantage vil blive påvirket af projektet, da der skal fældes et 18 m 

bredt bælte af skov over en strækning på ca. 2,8 km. Anlægsbæltet placeres således, at en på-

virkning af det vejledende registrerede mose og hedeområde i plantagen undgås. Der vil ske 

gennemgravning af nogle lysåbne områder hvor plantagen er fældet, men områderne er ikke 

registreret som beskyttede. Den skov der fældes består hovedsageligt af nåletræer som ikke er 

naturligt hjemmehørende i Danmark og som derfor kun har færre arter af f.eks. insekter tilknyttet.  

 

I anlægsfasen vil der være en del forstyrrelsen, både som følge af fældning af træerne, og i for-

bindelse med selve anlægsarbejdet. Dette kan medføre en påvirkning af de mange arter som 

forekommer i området.  

 

Da forstyrrelsesperioden er kort og midlertidig og der er store nærtliggende områder hvor arterne 

kan fortrække til, vurderes påvirkningen ikke at få væsentlige konsekvenser for naturinteresserne.  
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Figur 9-8 Forventet placering af kablet gennem Blåbjerg Klitplantage 

9.3.3.3 Enge og moser 

Engen øst for Blåbjerg Klitplantage (ca. 250 m), tre enge ved og vest for Frøstrup Plantage 

(200 m, 100 m og 200 m) og to enge nord for Løbners Plantage (60 m og 80 m) vil muligvis 

blive gennemgravet. Dette vil medføre en påvirkning i et 18 m bredt anlægsbælte, hvoraf 2 m 

er kabelgrav og med ca. 8 m på hver side, som bliver påvirket af hhv. oplag af jord og kørsel 

med store maskiner. Hvis dette sker, vil der ske en midlertidig tilstandsændring af engene. Alle 

engene er kulturenge med ringe naturværdi, og hvis plantesamfund allerede i dag er betinget 

af regelmæssig omlægning. 

 

Naturværdierne i engområderne vil kunne genindvandre efter anlægsarbejdet er afsluttet. Da 

der er tale om kortvarigt anlægsarbejde det enkelte sted på ca. 2-3 dage, da hele området ikke 

fjernes og der dermed er god mulighed for genindvandring af arterne til det påvirkede område 

og da områderes naturværdi er mindre, vurderes en væsentlig påvirkning af de overordnede 

naturværdier at kunne undgås. Der vil dog være behov for en dispensation fra naturbeskyttel-

sesloven. 

 

Ved Ellebæk Plantage og nord for Løbners Plantage ligger nogle moseområder, som ikke kan 

udelukkes at blive påvirkede. Da det vil være anlægsteknisk besværligt at etablere kablet 

gennem de spredt beliggende tilgroede moser ved Ellebæk Plantage, forventes en påvirkning 

ikke at ske. Hvis de gennemgraves af hensyn til øvrige forhold i området, skal der søges om 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven, men der vurderes ikke at være en væsentlig naturpå-

virkning, da moserne kun har en moderat naturkvalitet. Den centrale del af mosen nord for 

Løbners Plantage med middel naturværdi vil blive friholdt for påvirkning. Muligvis bliver den 

sydlige spids om området gennemgravet. Dette område er det mindst værdifulde, og en gen-

nemgravning her, vurderes ikke at medføre tab af væsentlige naturværdier. En påvirkning vil 

kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da der påvirkes mose over en strækning på 

ca. 50 m, svarende til ca. 1.000 m
2
 mose.  

 

Opsummeret forventes der at kunne ske en påvirkning af ca. 1,8 ha eng og ca. 1.000 m
2
 mo-

se. Tallene kan dog ændre sig, når den endelige kabelstrækning fastlægges. Uanset det en-
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delige tal, vurderes påvirkningen af naturområder ikke at medføre en overordnet set væsentlig 

påvirkning af naturværdierne, da påvirkningen er midlertidig og naturværdierne er begrænsede i 

de områder der kan blive påvirket.   

 

9.3.4 Levende hegn 

Af de identificerede 26 levende hegn som står på beskyttede sten- eller jorddiger, forventes 3 med 

potentiel biologisk værdi og et uden værdi at blive gennemgravet. Herudover vil yderligere 7 hegn 

formentlig ikke blive påvirket, men en påvirkning kan ikke helt udelukkes.  

 

Hvis der sker rydning af dele af de nævnte levende hegn vil det kræve en dispensation fra kom-

munen i henhold til § 29a i museumsloven. I anlægsfasen vil der blive ryddet bevoksning i et bæl-

te på ca. 15 meter og være forstyrrelse. Da det er en midlertidig påvirkning og ikke sker i kerne-

områder for arterne vurderes den ikke at have væsentlige konsekvenser for dyrelivet.  

 

Mange af de øvrige ca. 125 levende hegn som går på tværs af projektområdet vil blive påvirket 

som følge af anlægsarbejderne for kablet. Træerne vil blive fældet i et bælte på ca. 15 meter, for 

at kabelgraven kan etableres. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da hegnene ikke har 

større naturmæssige værdier. Under selve anlægsarbejderne vil værdien som spredningskorridor 

være nedsat. Men perioden vurderes at være så kort, at det ikke har væsentlig betydning.  

 

For de 29 levende hegn og småbiotoper som potentielt har biologisk værdi samt de 11 levende 

hegn placeret på beskyttede sten- eller jorddiger, kan der ske en påvirkning som følge af fældning 

af træer. For at undgå en påvirkning vil der derfor blive gennemført afværgeforanstaltninger.  

 

9.3.5 Fredede og rødlistede arter 

 

9.3.5.1 Fugle 

Anlægsarbejderne, herunder menneskers tilstedeværelse i landskabet og kørsel med tunge ma-

skiner m.m. langs den strækning, hvor kabellægningen foregår, vil i en periode kunne forstyrre det 

stedlige fugleliv.  

Ligeledes vil fældning af træer i forbindelse med rydninger til anlægsbæltet kunne gøre områderne 

uegnede for fuglene.  

Blåbjerg Klitplantage er vurderet som den vigtigste fuglelokalitet i projektområdet. Her vil fældning 

af træer og det øvrige anlægsarbejde medføre en midlertidig forstyrrelse af fuglelivet, herunder de 

rovfugle der findes. Da det kun er et mindre område der påvirkes, og i en kort periode, vurderes 

det ikke at have væsentlige konsekvenser for områdets fugle, som i stedet vil kunne benytte øvri-

ge dele af den store klitplantage.  

Klitområdet vest for plantagen er også et værdifuldt fugleområde. Da dette område underbores, 

kan en påvirkning her helt udelukkes. 

Langs den øvrige strækning vurderes den midlertidige forstyrrelse ikke at kunne få konsekvenser 

for de lokale bestande af fugle.   

 

9.3.5.2 Padder og krybdyr 

Anlæg af kablet vurderes ikke at kunne påvirke levesteder for krybdyr og padder i et omfang, der 

har betydning for bestandene af de relativt almindelige arter, som forventes at findes i området.  

I anlægsfasen kan padder påvirkes hvis deres levesteder ødelægges eller der skabes barrierer 

mellem dem.  

Udgangspunktet er, at der ikke sker nedlæggelse af vandhuller i forbindelse med anlægsarbejdet 

og dermed sker der ingen påvirkning af padders levested.  

Anlæg af kablet vil ske med metoder, hvor kun strækninger på 1300-1500 m af kabelgraven vil 

være åbne i en kort periode (normalt 2-3 dage), og risikoen for at padder falder i kabelgraven 

vurderes at være minimal, og ikke at kunne få et omfang der påvirker bestandene. 

Krybdyrene findes især i klitområderne som friholdes for påvirkning, og som for padderne vurde-

res en væsentlig påvirkning af arterne at kunne udelukkes.  
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9.3.5.3 Planter 

Der er ikke konstateret fredede eller rødlistede arter i de områder som projektet potentielt kan 

påvirke, da f.eks. orkideer kun er fundet i de områder som underbores. 

 

9.3.5.4 Pattedyr 

Alle § 3 beskyttede vandløb med brednære arealer underbores, hvorved en direkte påvirkning 

af odderens levested undgås. Hare vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da arten kan 

bruge andre arealer end de der bliver påvirket af projektet, og da områderne efterfølgende 

retableres.  

 

9.3.5.5 Insekter 

Det mest værdifulde område for insekter er klitområdet som underbores og dermed friholdes 

for påvirkning. Det er svært at stedfæste hvilke lokaliteter der har væsentlig værdi for de insek-

ter der er fundet i eller nær projektområdet. De områder der påvirkes af projektet vurderes dog 

ikke at have en så væsentlig værdi for arterne, at deres bestande påvirkes af, at en mindre del 

af områderne påvirkes midlertidigt som følge af nedgravning af et kabel.  

 

9.4 Virkninger i driftsfasen 
9.4.1 Fredninger 

Der vil ligge et kabel under den fredede Linding Å og evt. Linding Mølledam, men det vil ikke 

påvirke de interesser, som fredningen skal beskytte. En påvirkning kan derfor udelukkes.  

 

9.4.2 Udpegninger i kommuneplanen 

I driftsfasen vil der ikke være nogen form for arbejder i de naturområder som er omfattet af 

kommuneplanens retningslinjer for natur. Der vil ligge et kabel i jorden, men det vurderes ikke 

at være i konflikt med retningslinjerne.  

Hvor områderne består af skov eller træer, vil der være en mindre påvirkning, da der ikke må 

etableres træer med dybdegående rodnet over kablet. Dette vurderes dog ikke at få væsentlig 

betydning for naturområdernes overordnede naturmæssige værdi.  

 

9.4.3 Naturområder 

De lysåbne naturområder med § 3-beskyttede naturtyper vil ikke blive påvirket, da der ikke 

sker arbejder, men blot er et kabel tilstede i jorden.  

Enkelte steder vil der være placeret markeringspæle og lysbrønde, men disse påvirker ikke 

naturværdierne.  

 

I de op til 6 skovområder, hvoraf 4 er fredskov (Blåbjerg Klitplantage, en skov nord for klitplan-

tagen, træbevoksninger nord for Ellebæk Plantage (ikke fredskov), skov vest for Tofterup, 

skov nord for Løbners Plantage (ikke fredskov) og fredskov ved Revsing) vil der ikke kunne 

genetableres skov bestående af træer med dybdegående rødder. Dog vil der være mulighed 

for at plante birk, bjergfyr, hvidgran og rødgran samt en lang række buske (f.eks. hassel, hyld 

og slåen). 

 

Fravær af træer i Blåbjerg Klitplantage vurderes ikke at være en negativ påvirkning for områ-

dets naturværdier, da der i stedet kan indfinde sig f.eks. hedevegetation. 

 

Samlet set vil der være 6-7 ha omfattet af fredskovpligt, placeret som bælter gennem de 

nævnte skove, hvor der ikke kan genetableres skov med træer med dybtgående rodnet.  

 

Eneste større anlæg som vil være til stede i driftsfasen er omformerbygningen ved Revsing. 

Bygningen vil ligge i et område hvor der i dag er mark i omdrift. Bygningen vil ikke støje eller 

skabe anden forstyrrelse, som kunne påvirke arter som lever i Revsing Plantage. Plantagen 
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ligger ca. 200 m vest for bygningen, på den modsatte side af den eksisterende transformerstation. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af naturområder-

ne i driftsfasen. 

 

9.4.4 Levende hegn 

I de levende hegn der gennembrydes af kablet, vil der ikke kunne etableres træer med dybdegå-

ende rødder. Der vil dog være mulighed for at plante birk, bjergfyr, hvidgran og rødgran samt en 

lang række buske (f.eks. hassel, hyld og slåen).  

Spredningskorridoren langs de levende hegn vil i en periode efter anlægsfasen være uden træbe-

voksning. Da der ikke er risiko for at dyrene kommer til skade, og da der kun er tale om 15 meter 

uden træbeplantning (lavere vegetation vil genetablere sig meget hurtigt), vurderes der ikke at 

være tale om en væsentlig forringelse af spredningskorridorens værdi.  

 

Dette gælder både for levende hegn på sten- og jorddiger og øvrige levende hegn i det åbne land.  

Fredede og/eller rødlistede arter. 

 

Det eneste sted, hvor der er egentlige aktiviteter som kan forstyrre dyrelivet, er ved omformersta-

tionen. Da stationen ikke er belyst, ikke udsender forurening og er ubemandet, vurderes en på-

virkning at kunne udelukkes.  

 

I skovene (Blåbjerg Klitplantage og fredskov ved Revsing) vil der ikke være træer med dybdegå-

ende rødder over kablet. Da der kan være almindelig vegetation, herunder buske, vurderes dette 

ikke at skabe en barriere, eller på anden måde forringe levevilkårene for arterne. Tværtimod kan 

det for nogle dyr være en fordel, da der skabes mere variation.  

 

9.5 Virkninger i demonteringsfasen 
I forbindelse med nedtagning af kabelsystemerne og omformerbygningen vil der foregå demonte-

ringsarbejder, der i såvel omfang som karakter vil være sammenlignelige med eller mindre end 

dem, der fandt sted i anlægsfasen. Virkninger som følge af arbejdet vurderes at være ikke væ-

sentlige. 

 

9.6 Afværgeforanstaltninger 
Etablering af et nedgravet kabel og en omformerstation medfører kun relativt få påvirkninger af 

naturinteresserne. Påvirkningerne er yderligere minimeret ved, at alle § 3 beskyttede vandløb og 

beskyttede naturområder langs disse underbores, ligesom kablet føres uden om naturområder, 

hvor hensyn til andre interesser ikke gør en krydsning nødvendig.  

 

Fredede områder undgås eller underbores. 

 

Hvis der gives tilladelse til at lave anlægsarbejder gennem § 3 beskyttede områder, vil kørsel med 

tungt materiel blive minimeret, for at undgå komprimering af jorden og evt. vil der blive udlagt 

køreplader. I § 3-områderne vil det efter en konkret vurdering evt. blive undladt at sortere jorden i 

muld og råjord, da en opblanding af jorden kan forbedre naturværdierne. Endelig vi anlægsbæltet 

søges minimeret yderligere end de 18 meter, i det omfang det er praktisk muligt.  

 

Ved gennemførsel af gravearbejder, etablering af arbejdspladser og midlertidige køreveje nær 

vandløb og vådområder, vil det blive sikret at der ikke tilledes sediment i et omfang, som kan 

skade vandområdernes målopfyldelse. 

 

Arbejdsområder i forbindelse med en underboring placeres på dyrkede arealer, for at undgå uøn-

skede påvirkninger af beskyttet natur. I tilfælde hvor det ikke kan undgås at etablere arbejdsplad-

sen i beskyttede naturområder søges dispensation fra relevant lovgivning. 
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For at minimere påvirkning af fuglelivet i Blåbjerg Klitplantage vil rydning af træer blive foreta-

get udenfor fuglenes yngletid som er 15. marts til 15. juli.  

 

I forbindelse med krydsning af levende hegn og gennem løvskov, vil det så vidt muligt blive 

undgået at fælde ældre løvtræer, ved at tilpasse linjeføringen i den konkrete krydsning. 

 

Hvis de 29 levende hegn og småbiotoper som potentielt har biologisk værdi eller de 11 leven-

de hegn på beskyttede sten- og jorddiger bliver berørt af den endelige kabelføring, vil der i 

fasen efter VVM-tilladelsen og inden linjeføringen bliver endeligt fastlagt blive gennemført en 

feltbesigtigelse for at fastslå den konkrete værdi. I dialog med de konkrete lodsejere vil linjefø-

ringen blive placeret så påvirkningen af biologiske værdier minimeres og gennembruddet vil 

blive lavet så smalt som muligt, ligesom diget retableres efter anlægsarbejdet. I disse områder 

vil der også blive søgt lavet en aftale med lodsejerne om, at der sker genplantning af træer 

med ikke-dybdegående rødder.  
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10. Jord 

 

10.1 Metode 
I dette kapitel beskrives de eksisterende jordbundsforhold og projektets mulige påvirkninger af 

disse. Beskrivelsen baseres på offentligt tilgængelige informationer fra myndigheder og litteratur 

om emnet. I beskrivelsen er fokus på råstofindvindingsområder og jordforureninger inden for pro-

jektområdet. Projektets påvirkning af jord vurderes efterfølgende for anlægsfase, driftsfase og 

eventuel demonteringsfase. For en vurdering af projektets mulige virkning på jernforbindelser i 

jorden henvises til vurderingen af påvirkningen af vandløb gennem okkerudvaskning (kapitel 11). 

For en vurdering af påvirkninger af jordens anvendelse som landbrugsjord henvises til vurderingen 

af miljømæssigt afledte effekter på socioøkonomien i kapitel 17. 

 

10.2 Eksisterende forhold 
Jordtyperne i projektområdet er et resultat af landskabsdannelsen (se også kapitel 14 om Land-

skab), med især glacialt smeltevandssand og -grus er bredt fordelt i regionen. Flere steder fore-

kommer desuden aflejringer af moræneler. De fleste af aflejringerne er dækket af muldlag. Om-

kring åerne dominerer ferskvandsaflejringer og langs kysten og spredte steder inde i landet fore-

kommer flyvesand, se Figur 10-1 (GEUS, 2015). 

 

 

Figur 10-1. Jordtyperne i og omkring projektområdet. 

 

Sand- og grusaflejringerne udgør potentielle råstofindvindingsområder. Projektområdet er dog 

valgt, så den går uden om eksisterende råstofindvindingsområder samt de fleste råstofinteresse-

områder. Syd for Ansager Plantage rækker den yderste kant af tre råstofinteresseområder dog ind 

i projektområdet, som forløber imellem disse interesseområder (se Figur 10-2). 
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Figur 10-2. Graveområder og interesseområder for råstoffer (Miljøportalen, 2016) 

 

I forhold til jordforurening, er der i projektområdet ikke områdeklassificeret jord, dvs. større 

sammenhængende lettere forurenede områder. Disse forekommer kun i byområderne uden 

for projektområdet. Projektområdet til kablet løber også uden om de fleste områder med foru-

renet jord. 

 

 

Figur 10-3. Kortlagte lokaliteter med jordforurening inden for projektområdet (Miljøpor-

talen, 2016). Kortudsnit med mindre størrelsesforhold på forureninger inden for korrido-

ren fremgår af figur 10-4. 

 

Der findes dog syv områder med kendte eller formodede jordforureninger indenfor projektom-

rådet. Disse områder er enten kortlagt på vidensniveau 1 (V1), dvs. der er kendskab til aktivi-

teter, der kan have forårsaget en forurening, eller de er kortlagt på vidensniveau (V2), dvs. der 

er dokumentation for jordforurening på arealet. Forureningerne stammer fra udlagte slagger på 

stier, autoværksteder, affaldsbehandling, metalgenbrug og plastfremstilling. Der forekommer 

derfor, eller formodes at forekomme, miljøfremmede stoffer som tungmetaller, olier, losse-

pladsperkolat, plastprodukter m.m., se Tabel 9-1 og Figur 9-4 (Region Syddanmark, 2016). 
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Nr. Matrikel Forurening 

553-56001 6a Kolle By, Nr. Nebel, V2 Der er udlagt slagger på lokalite-

ten i 2002. Der er konstateret 

tungmetaller. 

573-04037 6d Stundsig By, Horne V1 Matriklen har i perioden 1975-

2001 været anvendt som autore-

parationsværksted. 

573-00002 26n Stundsig By, Horne V2 Matriklen har i perioden 1950-

1972 været anvendt til drift af 

affaldsbehandlingsanlæg. Der er 

konstateret lossepladsperkolat. 

573-81064 7000b Transbøl By, Horne V2 Matriklen forekommer cykelsti 

med slagge. Der er konstateret 

tungmetaller. 

577-75002 2h Snorup By, Tistrup, Varde Komm

une 

V1 Matriklen har frem til 2003 været 

benyttet til fremstilling af plast-

produkter. 

567-77003 1ae Sdr. Starup By, V. Starup V1 Matriklen har siden 1968 været 

benyttet til genbrug af metalaf-

faldsprodukter. 

569-75002 3k Tvilho, Åstrup V1 Matriklen har siden 1967 været 

benyttet til fremstilling af plast-

produkter. 

569-55003 4a Tvilho, Åstrup V2 Matriklen har i 1960-1970 været 

anvendt til drift af affaldsbehand-

lingsanlæg. Der er konstateret 

lossepladsperkolat. 

Tabel 10-1. Kortlagte jordforureninger indenfor kabelkorridoren. 

            

553-56001  573-04037  573-00002 

   

573-81064  577-75002  567-77003 
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569-75002  569-55003  

Figur 10-4. V1-forureningskortlagte (blå) og V2-forureningskortlage (rød) lokaliteter i 

projektområdet for kablet (grå skravering). Lokalitetsnummer jf. Tabel 10-1 og Figur 10-

3. 

 

10.3 Virkninger i anlægsfasen 
Der forventes ikke råstofindvinding til projektet inden for råstofinteresseområderne i anlægsfa-

sen. Anlægsarbejdet vil således ikke påvirke råstofinteresserne. 

 

Jorden, der opgraves fra kabelgraven, forventes lagt tilbage. Kablerne vil dækkes af et lag af 

20 cm komprimeret sand. Der vil derfor opstå mindre mængder overskudsjord, som vil blive 

fordelt over tracéet. Ved omformerstationen vil udjævning af terræn, udgravning til bygninger, 

fundamenter, veje og pladser føre til en mindre mængde overskudsjord, som forventes ind-

bygget omkring stationen. Alternativt vil det spredes på omgivende arealer eller blive kørt til 

ekstern godkendt deponering. Jorden er ikke forurenet og omfanget er begrænset. Denne 

påvirkning af jorden vurderes derfor som ubetydelig, omend den er permanent. 

 

Gravearbejde og anlægsarbejde med entreprenørmaskiner kan føre til forurening af jord ved 

f.eks. spild af olieprodukter. Håndtering af forurenende produkter og af eventuelle spild under 

anlægsarbejdet forventes behandlet forsvarligt og efter gældende lovgivning. Det vurderes på 

denne baggrund, at en eventuel virkning vil være lokal og kortvarig og af lille påvirkningsgrad. 

 

Ved underboringerne tilføres boremudder med vand, bentonit, polymerer og evt. forskellige 

additiver. Boremudderet opsuges ved underboringens ende og vil kun i ubetydelige mængder 

forblive i jorden langs kablet. Også forurening af jorden ved korrosion af kablet vurderes at 

være ubetydelig og helt lokal i jorden omkring kablet. 

 

Endelig kan jordforurening potentielt opstå ved spredning af eksisterende forurening under 

anlægsarbejde. I det følgende vurderes, hvorvidt en påvirkning af de enkelte jordforurenings-

kortlagte lokaliteter kan undgås:  

 

553-56001 

Stien med slagger ligger i kanten af projektområdet. En påvirkning vil kunne undgås ved at 

føre kablet syd om arealet. 

 

573-04037 

Arealet for det forhenværende autoværksted udgør en kortlagt lokalitet, som rækker ca. 120 m 

ind i projektområdet. Hvis kablet føres syd om Horne, kan det med fordel føres over markerne 

syd for den kortlagte ejendom. Dermed vil det forurenede areal undgås. 

 

573-00002 

Lokaliteten for det tidligere affaldsbehandlingsanlæg befinder sig i en lille lund. Hvis kablet 

føres nord om Horne, antages det at blive ført over markerne vest for ejendommen. Dermed 

vil det forurenede areal ikke påvirkes. 
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573-81064 

Cykelstien med slagge forløber på tværs af projektområdet. Den udgør ca. 320 m af de ca. 410 m 

af kabelkorridorens bredde på stedet. Det kan derfor ikke udelukkes, at kablet vil krydse det foru-

reningskortlagte område, såfremt kabelruten vælges nord om Horne. At forureningen følger vejen 

kunne være en ekstra begrundelse for at vælge at underbore under vej og forurening. Derved ville 

forureningen forblive upåvirket. Kablet kunne også føres vest om forureningen. Det ville dog give 

et mere buet forløb for kablet. 

 

577-75002 

Matriklen med formodet forurening fra fremstilling af plastprodukter rækker ca. halvvejs ind i ka-

belkorridorens bredde. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det vælges at lægge kablet syd om 

den kortlagte matrikel, hvis valget falder på ruten nord om Horne. 

 

567-77003 

Matriklen, der har været benyttet til genbrug af metalaffaldsprodukter, er beliggende centralt i 

projektområdet for kablet. Vest for matriklen ligger Starup Plantage og øst for den ligger en ejen-

dom med have og beplantning. Det vil være muligt at undgå jordforureningen ved at føre kablet 

gennem korridoren øst om ejendommen. Passagen her er på det smalleste sted kun 20 m bred, 

men denne rute for kablet ville efterlade jordforureningen upåvirket. 

 

569-75002 

Matriklen, der har været brugt til fremstilling af plastprodukter rækker ca. 75 m ind i projektområdet 

fra nord. Der burde derfor være god mulighed for at placere kabelføringen på markerne syd om 

forureningen. 

 

569-55003 

Det kortlagte areal med konstateret lossepladsperkolat udgør ca. halvdelen af kabelkorridorens 

bredde. Linjeføringen antages at føre nord om ejendommen på matriklen. Den kunne med fordel 

placeres yderligere ca. 40 m mod nord, for at gå uden om hele den kortlagte matrikel. 

 

Gennemgangen af de forureningskortlagte lokaliteter inden for projektområdet for kablet viser, at 

det er muligt at føre kablet uden om den forurenede jord. Hvis det mod forventning skulle vise sig, 

at andre hensyn vejer tungere, så der alligevel skal graves i den forurenede jord, vil jorden for-

mentlig ikke flyttes fra matriklen, men retableres til samme forhold som inden indgrebet. Oplag af 

jord vil i så fald være kortvarig og adskilt i råjord og muldjord. Desuden ville jorden skulle håndte-

res efter gældende regler på jordforureningsområdet. På denne baggrund vurderes påvirkningen 

af omgivelserne som følge af opgravning af forurenet jord som kortvarig og lokal. Påvirkningsgra-

den vurderes at være lille, idet myndighedernes vilkår til håndtering af jord forventes overholdt. 

 

10.4 Virkninger i driftsfasen 
I driftsfasen vil der ved omformerstationen være olietanke til elektrisk isolation og køling. I omfor-

merstationen integreres derfor en række sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer mod olieforurening 

ved uheld omkring olieinstallationerne. Påvirkningen vurderes derfor som ubetydelig. 

 

I driftsfasen vil der i øvrigt kun ske påvirkninger af jorden langs traceet, såfremt der vil være behov 

for reparationsarbejde. Arbejdet vil være midlertidigt og lokalt omkring det sted, hvor kablet eller 

omformerstationen skal repareres. Påvirkningerne herfra vil være af samme karakter som beskre-

vet for anlægsfasen.  

 

Med hensyn til råstofindvinding vil det i praksis formodentlig være muligt at lægge kabelføringen 

uden om råstofinteresseområderne inden for projektområdet for kablet. Såfremt dette mod for-

ventning ikke skulle vise sig at være muligt, vil kablet i driftsfasen blokere for en potentiel råstof-

indvinding inden for det udpegede interesseområde. Der vil dog kun dreje sig om en meget lille del 
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af interesseområdet. En eventuel økonomisk konsekvens af dette vurderes i kapitel 15 om 

afledte socioøkonomiske effekter. 

 

10.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Demonteres anlægget, vil det føre til en påvirkning, der vil være sammenlignelig med påvirk-

ningen i anlægsfasen. 

 

10.6 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke behov for deciderede afværgeforanstaltninger, idet der ikke sker nogen væsentlig 

påvirkning af jorden. 

 

Der er en række sikkerhedsforanstaltninger og hensyn for beskyttelse af jord integreret i pro-

jektet. Hvis der mod forventning graves i forurenet jord skal yderligere hensyn tages i betragt-

ning efter myndighedens konkrete vurdering.  
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11. Grundvand og 
overfladevand 

 

11.1 Metode 
I kapitlet beskrives grundvand og overfladevand under eksisterende forhold. Beskrivelsen bygger 

på offentligt tilgængelige databaser samt planer og rapporter om emnet. Hertil tæller blandt andet 

Vandområdeplanen (SVANA, 2016) og MiljøGIS for Vandområdeplanerne (MiljøGis, 2016), Dan-

marks Miljøportal (Miljøportalen, 2016), Naturstyrelsens grundvandskortlægning (Naturstyrelsen, 

2015), Jupiter databasen (GEUS) og Vejen og Varde Kommunes Komme- og vandforsyningspla-

ner (Vejen Kommune, 2013) (Varde Kommune, 2013) (Vejen Kommune, 2011) (Varde Kommune, 

2013). Projektets påvirkning af overfladevand og grundvand vurderes efterfølgende for anlægsfa-

se, driftsfase og eventuel demonteringsfase. 

 

11.2 Eksisterende forhold 
Grundvand 

I forhold til vandområdeplanerne for 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn ligger pro-

jektområdet inden for hovedvandoplandet Vadehavet. Det fremgår, at der i hele projektområdet 

forekommer regionale grundvandsforekomster. Desuden findes der i projektområdets østlige del 

(fra et sted mellem Tistrup og Tofterup) dybe grundvandsforekomster uden væsentlig hydraulisk 

kontakt til det ferske overfladevand. Grundvandet vurderes overvejende at have en god kemisk 

tilstand. Der er dog kortlagt en ringe kemisk tilstand i projektområdets østlige del ca. fra syd om 

Klelund Plantage, hvor en regional grundvandsforekomst er registeret med forhøjet pesticidind-

hold, og en dyb grundvandsforekomst har forhøjet indhold af klorid. Den kvantitative tilstand er 

vurderet god i hele projektområdet. Miljømålene for grundvand er god kemisk og kvantitativ til-

stand, dog med en undtagelse for den kemiske tilstand i den østlige ende af projektområdet, som 

ikke vurderes at kunne opnå god tilstand inden tidsfristens udløb i 2021. 

 

 

 

Figur 11-1. Vandindvinding og drikkevandsinteresser i projektområdet 

Det meste af projektområdet er udlagt til område med drikkevandsinteresser, se Figur 11-1. Fire 

steder krydser projektområdet områder med særlig drikkevandsinteresser beliggende vest for 

Horne (ca. 2,5 km af projektområdet for kablet), syd for Tofterup (ca. 2,5 km af projektområdet for 

kablet), sydvest for Klelund plantage (ca. 10 km af projektområdet for kablet), Den sidste mindre 
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end 1 km af kablets projektområde og hele stationsområdet ligger i særligt drikkevandområde. 

Den vestligste ca. 1 km af kablets projektområde er ikke kortlagt som interesseområde for 

grundvand. Dele af projektområdet er desuden kortlagt som nitratfølsomme områder og ind-

satsområder med hensyn til nitrat. 

 

Projektområdet indeholder ingen kildepladser til vandværksboringer. Det krydser dog de tre 

indvindingsoplande Sekær Kildefelt, Bøgeskov Kildefelt og Estrupskov Kildefelt på den sydøst-

lige del af strækningen og strejfer grænsen til de tre indvindingsoplande til Klinting Vandværk, 

Agerbæk Vandværk og Holsted by Vandværk hhv. ved korridorens vestlige, midterste og østli-

ge strækning. Desuden er der registeret 96 boringer inden for korridoren, se Figur 10-1. De 

fleste andre indvindingsboringer anvendes til markvanding eller vanding af gartneri. Desuden 

er der to indvindingsboringer til privat husholdning, en til procesvand til industri hos en embal-

lagevirksomhed, to til dambrug, to til havevanding, to til reserveforsyning, en til grundvands-

sænkning samt 22 vandforsyningsboringer med ikke yderligere oplyst anvendelse. 

 

Overfladevand 

Projektområdet indeholder ingen større søer. Med hensyn til overfladevand krydser projektom-

rådet op til 28 §3 beskyttede vandløbsstrækninger (optalt på Miljøportalen). Herudover kryd-

ses en lang række mindre grøfter, dræn og rørlagte vandløb. På seks af lokaliteterne er vand-

løbene pålagt 150 m åbeskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §16. De største 

vandløb udgøres af Linding Å, Varde Å, Holme Å, Sneum Å, Terpling Å, Holsted Å og Vejen Å. 

Lige ved Adserbølgård passerer projektområdet Adserbøl Bæk og tilhørende lavbundsarealer. 

Længst mod øst krydses Hundsbæk. Vandløbene i projektområdet er i vandområdeplanerne 

for 2015-2021 kortlagt som værende af varierende økologisk tilstand på baggrund af deres 

smådyrssamfund, fiskebestande, plantesamfund og indholdet af miljøfremmede stoffer, se 

Figur 11-2. Den kemiske tilstand er registeret som ukendt. Uafhængig deres aktuelle tilstand 

har alle vandløb i projektområdet et mål om at opnå god kemisk og økologisk tilstand frem til 

2021. Flere vandløb er påvirket af okkerudvaskning.  

 

 

Figur 11-2. Vandløbenes økologiske tilstand 
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Lavbundsarealer er potentielt egnet som vådområder og er mulige områder for en fremtidig gen-

skabelse af den oprindelige natur. I kommuneplanerne er lavbundsområder og potentielle lav-

bundsområder udpeget for at byggeri og anlæg skal overholde retningslinjer vedr. en eventuel 

fremtidig vandstandsstigning. 

Figur 11-3. Arealer med risiko for okkerudvaskning 

 

11.3 Virkninger i anlægsfasen 
Grundvand 

Under anlægsarbejde kan der muligvis blive behov for en midlertidig påvirkning af grundvandet i 

form af grundvandssænkninger ved omformerstationen og langs kabelgraven. Sænkningerne vil i 

givet fald foregå helt lokalt og være midlertidige samt overholde sektorlovgivningen på området. 

Ved gravearbejde og grundvandssænkninger i okkerpotentielle områder kan der være risiko for 

okkerudfældning, som kan påvirke den kemiske tilstand af grundvand og vandløb, og som er giftig 

for vandløbenes dyr og planter. Omfanget vurderes langs kabelgraven dog at være minimal og 

lokaliteten ved omformerstationen er ikke et okkerpotentielt område. Påvirkningsgraden vurderes 

på denne baggrund ikke væsentlig. 

 

Overfladevand 

Kabelanlægget krydser §3 beskyttede vandløb ved styret underboring. Ved underboring kan en 

påvirkning af vandløbet oftest undgås helt. Ved meget blød bund og sprækker kan der lokalt være 

en mindre risiko for blow outs, hvor boremudderet pga. trykket presses op til overfladen. Bore-

mudderet indeholder vand, bentonit samt eventuelle polymerer og additiver. Det fine materiale kan 

i tilfælde af blow out lægge sig på vandløbsbundens dyr og planter og sætte sig på fisks gæller. 

Risikoen for blow outs kan minimeres ved tilstrækkelig grundige forundersøgelser. Desuden kan 

der efter en risikovurdering på den enkelte lokalitet ske en tilpasning af sammensætningen af 

boremudder og lægges en beredskabsplan for håndteringen. Hvis uheldet sker, vil omfanget oftest 

være minimalt og effekten sammenlignelig med tilførsel af finkornet materiale under et kraftigt 

nedbør. 

Mindre grøfter kan blive krydset ved gennemgravning efter en konkret vurdering og tilladelse fra 

vandløbsmyndigheden. I disse tilfælde vil det blive sikret, at krydsningen retableres, så der ikke 

opstår afvandingsmæssige problemer efterfølgende. 

 

Grundvand og overfladevand kan desuden potentielt påvirkes af eventuelle spild af miljøfremmede 

stoffer. Disse vil dog i givet fald blive håndteret forsvarligt (se kapitel 9 om jord). Desuden vil kab-

lerne blive lagt i god afstand fra boringer, så risikoen for forurening minimeres. Der er ikke opstillet 
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et fast kriterium for denne afstand, men den vil blive vurderet i hvert konkret tilfælde på bag-

grund af de forskellige miljømæssige og tekniske hensyn, der indgår i afvejningen. 

 

Anlægsarbejdet vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresser eller muligheden for opfyldelse 

af vandområdeplanernes mål for grundvand og overfladevand væsentligt. 

 

11.4 Virkninger i driftsfasen 
I driftsfasen kan der potentielt ske en kemisk og hydraulisk påvirkning af overfladevand ved at 

opsamlet regnvand fra omformerstationen ledes til recipient. Der etableres et forsinkelsesbas-

sin som en del af omformerstationen, og der vil blive indhentet en udledningstilladelse til reci-

pient hos myndighederne, hvorfor påvirkningen vurderes som ubetydelig. 

 

På omformerstationen vil der være olietanke, som har til formål at skabe elektrisk isolation og 

køling af anlægget. I omformerstationen integreres en række sikkerhedsforanstaltninger, der 

sikrer mod olieforurening ved uheld omkring olieinstallationerne. Påvirkningen vurderes derfor 

som ubetydelig. 

 

Påvirkninger fra reparationsarbejde på kabel og omformerstation vil være af samme karakter 

som beskrevet for anlægsfasen om end af mindre omfang. 

 

11.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Påvirkninger i demonteringsfasen vil være sammenlignelige med påvirkningerne beskrevet for 

anlægsfasen. 

 

11.6 Afværgeforanstaltninger 
Der vil ikke være behov for deciderede afværgeforanstaltninger. Der er indarbejdet en række 

sikkerhedsforanstaltninger og hensyn for beskyttelse af grundvand og overfladevand i projek-

tet. Herunder vil det blive sikret, at ved gennemgravning af mindre grøfter retableres krydsnin-

gen så der ikke opstår afvandingsmæssige problemer efterfølgende. 
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12. Luft og klimatiske forhold 

 

Påvirkning af luft og klima i relation til projektet vedrører specielt støvgener og emission af skade-

lige stoffer. Formålet med kapitlet er at tilvejebringe grundlaget for VVM-redegørelsens vurdering i 

forhold til luft og klimatiske påvirkninger. 

 

12.1 Metode 
Der er ved vurderingen taget udgangspunkt i de eksisterende forhold og erfaringer fra sammenlig-

nelige projekter i åbent land. Vurderingen bygger ligeledes på oplysningerne om projektet i anlæg 

og driftsfasen, som er givet i projektbeskrivelsen.  

 

Der er forudsat anvendelse af følgende almindelige entreprenørmaskiner: 

 

 3 gravemaskiner 

 2 rendegravere 

 2 traktorer 

 2 biler 

 2-3 lastbiler 

 1 underboringsmaskine 

 1 sandvogn 

 Blokvogn 

 Byggepladskran 

 

Der er ikke foretaget egentlige detaljerede beregninger af klimapåvirkningen fra projektet. Der er 

primært tale om vurderinger i forhold til anlægsfasen, idet det som udgangspunkt vurderes at en 

væsentlig påvirkning af luftkvalitet kan udelukkes i driftsfasen. Udledninger til luften og påvirkning 

af klimaet stammer primært fra anlægsmaskinernes udledning af NOx, SO2, CO2 og partikler 

(PM10). 

 

12.2 Eksisterende forhold 
Projektområdet er domineret af natur og landbrugsarealer, og boligerne findes som spredte bebo-

elser og i tilknytning til landbrugsejendomme. Der er i området i dag emissioner fra trafik og land-

brugsmaskiner, men i relativt begrænset omfang. Her udover sker der emissioner fra staldanlæg, i 

form af ammoniak, partikler og lugt. 

 

12.3 Virkninger i anlægsfasen 
Kabelanlæg 

Luften i og omkring arbejdsområderne vil under etablering af kabelanlægget blive påvirket af ent-

reprenørmaskiner i kortvarige perioder, typisk nogle få uger. Der vil blive udlagt køreplader til 

færdsel for maskinerne hvorved støvpåvirkningen vurderes at blive meget begrænset og reelt i 

mindre omfang end den eksisterende påvirkning fra landbrugsdriften.  

 

Der vil kun være begrænset emission fra anvendte maskiner, og den vil være kortvarig. 

 

Omformerstation 

Ved etablering af den nye omformerstation vil der blive anvendt entreprenørmaskiner i et tilsva-

rende omfang som under etableringen af kabelanlægget, men varigheden af anlægsarbejdet vil 

være væsentlig længere (ca. 2½år). Der er således tale om en kontinuerlig diffus udledning af 

miljøskadlige stoffer, men det vurderes uanset at være i et begrænset omfang. Det vurderes at 

luftpåvirkningen er ikke væsentlig. 
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Eventuelle støvgener i tørre perioder kan afværges med simpel vanding efter konkret skøn og 

behov, sådan som det i øvrigt er beskrevet under afsnittet om befolkningens sundhed, afsnit 6. 

 

12.4 Virkninger i driftsfasen 
Det vurderes, at væsentlige påvirkninger i driftsfasen kan udelukkes fordi der er tale om et 

transmissionsanlæg, uden eller med ubetydelige udledninger til luften. 

 

Udledningen af klimagasser, primært CO2, er så beskeden i både anlægs- og driftsfase, at 

projektets direkte bidrag til klimaeffekter er helt ubetydelig. Det samlede Viking Link-projekt vil 

muliggøre en mere optimal udnyttelse af produktionen af grøn energi, og det er vurderet, at 

projektet dermed indirekte kan bidrage til en reduktion af CO2-udledningen. 

 

12.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Som for anlægsfasen forventes ingen væsentlige effekter på luftkvalitet og klima fra demonte-

ring af anlægget. 

 

12.6 Afværgeforanstaltninger 
Det kan ud fra en konkret vurdering under arbejdets udførelse være nødvendigt at vande ar-

bejdsområder i meget tørre vejrperioder for at mindske påvirkninger fra støv.  
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13. Støj 

 

13.1 Metode 
Støjbelastningen kan komme fra dels den midlertidige påvirkning i anlægsfasen i forbindelse med 

nedgravning af kablet og bygning af den nye omformerstation ved Revsing, dels støjen i driftsfa-

sen fra den eksisterende højspændingsstation, 400 kV GIS-station, samt den nye omformerstati-

on. 

 

Kabelanlæg 

Der foretages en kvalitativ vurdering ud fra den generelle kildestyrke af de maskiner som anven-

des til anlægsarbejdet. Driftsfasen er irrelevant. 

 

Stationsanlægget  

Støjpåvirkningen i anlægsfasen er beregnet og vurderet omkring omformerstationen. 

 

Stationsanlægget vil blive projekteret således, at støjbelastningen fra selve stationen i sig selv og 

isoleret set vil overholde de støjgrænser, som er gældende. Det kan stille vilkår om indkapsling og 

andre støjværn af bygninger og installationer, som vil blive indbygget i projekteringen af stations-

anlægget. Denne forudsætning er grundlaget for støjvurderingen af stationsområdet. 

 

I driftsfasen er støjudbredelsen fra den eksisterende 400 kV GIS-station og den nye omformersta-

tion modelleret og støjniveauet er beregnet for de seks nærmeste beboelser (Niras 2016). 

 

Alle gældende støjgrænser skal i driftsfasen reduceres med 5 dB, fordi støjbelastningen får et ren-

tonetillæg på 5 dB på grund af anlæggets karakter. 

 

Støjpåvirkningerne er i begge tilfælde beregnet med softwaret SoundPLAN 7.4. Der er i Sound-

PLAN opbygget en 3-dimensional topografisk model, som omfatter terræn, støjkilder, bygninger 

og andre skærmende genstande (fx skov). 

 

13.2 Eksisterende forhold 
Kabelanlæg 

Støjniveauet indenfor projektområdet er typisk for støjniveauet i det åbne land i det 

vest/sydvestjyske geografiske område. Der er ingen store byer og motorveje i området, som giver 

væsentlige støjbelastninger over større områder. Der kan være lokale støjkilder, som belaster det 

nærområde, hvor støjkilden findes. Det kan eksempelvis være ventilationsanlæg eller korntør-

ringsanlæg. Støjforholdene vil i perioder være præget af landbrugsaktiviteter, hvor maskiner støjer 

i forbindelse med landbrugsdriften. 

 

Stationsanlæg 

Omformerstationen placeres tæt på den eksisterende højspændingsstation, Revsing Station, som 

ligger i åbent landbrugsland. Revsing station er et GIS anlæg ( en lukket station). Revsing station 

overholder de vejledende støjgrænser (95% sikkerhed). 

 

Frem til Revsing station føres flere 400 kV luftledningsanlæg, som en del af det overordnede 

transmissionsnet for el i Danmark. Der er tale om tre strækninger; en strækning mod nord til Tjele, 

en strækning mod syd til Kassø, og en strækning mod vest til Endrup. Disse tre forbindelser kob-

les på Revsing station. 
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Højspændingsanlæg udsender såkaldt koronastøj, som er den knitrende støj som kommer fra 

højspændingsanlæg i fugtigt vejr. Styrken af koronastøjen afhænger især af spændingen, men 

også luftfugtigheden er afgørende for støjniveauet. Støjniveauet er højest i fugtigt vejr. Under 

de eksisterende forhold kan der være koroanastøj fra luftledninger og isolatorer på master 

omkring Revsing station. Støjen er ikke konstant, men afhængig af spændingen og vejrforhol-

dene. 

 

Ca. 1,5 km syd for stationsanlægget ligger Esbjerg-motorvejen. Det vurderes at motorvejen 

kan høres i området, og derved giver en baggrundsstøj, som vil være størst i dagtimerne, og 

som i øvrigt er afhængig af vejrforholdene 

 

Vejen Kommune har oplyst at følgende støjgrænse er gældende i området: 

 

Dag Tidrum Støjgrænse 

Man-Fre 07-18 55 dB 

Lør 07-14 55 dB 

Man-fre 18-22 45 dB 

Lør 14-22 45 dB 

Søn og helligdage 07-22 45 dB 

Alle dage  22-07 40 dB 

Tabel 13-1 Støjgrænse 

 

 

13.3 Virkninger i anlægsfasen 
Kabelanlæg 

Til nedgravningen af kablet anvendes maskintyperne angivet i tabel 13-2. Maskinerne vil dog 

ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem anlægsarbejdet. Antallet af timer, som 

maskinerne vil blive anvendt pr. døgn, vil afhænge af behovet i forbindelse med arbejdet. 

 

 

Tabel 13-2  Maskiner som vil blive anvendt ved etablering af kabeltracé (Energi-

net.dk, 2016) samt kildestyrke for den enkelte maskintype. 

 

Arbejdet med anlæg af kablet udføres med almindelige entreprenørmaskiner, som udsender 

en støj, der kan sammenlignes med landbrugsmaskiner. Belastningen er kortvarig (få dage). 

 

 

Maskintype 

Antal Kildestyrke 

Gravemaskine (hjulllæsser) 3 109,6 dB(A)
1
 

Rendegraver (JCB 3CX) 2 101 dB(A)
2
 

Traktor 2 102,6 dB(A)
1
 

Pladsbil 2 100,1 dB(A)
1
 

Lastbil (svag acc. 40 km/t) 1 105,7 dB(A)
1
 

Gummiged (gummihjullæsser) 1 92,9 dB(A)
1
 

Underboringsvogn (Vermeer) 1 107 dB(A)
2
 

Sandvogn (svag acc. 10-20 km/t) 2 100,7 dB(A)
1
 

Blokvogn (svag acc. 10-20 km/t) 1 100,7 dB(A)
1
 

Slamsuger (svag acc. 10-20 km/t) 1 100,7 dB(A)
1
 

Trækspil 1 97 dB(A)
3
 

Blokvogn til levering af kabeltromler (svag acc. 40 km/t) 2 105,7 dB(A)
1
 

Lastbil til levering af sand (svag acc. 40 km/t) 1-2 105,7 dB(A)
1
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Når der skal udføres underboringer, vil der være lidt længere perioder med støj (få dage og op til 

en måned i dagtimerne), men støjniveauet kan fortsat sammenlignes med støjniveauet fra land-

brugsmaskiner, uanset at der er tale om mere specielle entreprenørmaskiner. Støjkilden kan ople-

ves generende for boliger, der ligger tæt på støjkilden, og det kan ikke udelukkes, at støjgrænser 

vil være overskredet ved boliger, som støder op til arbejdsområder. Men i og med at arbejdet 

udføres i dagtimerne og har en kortvarig karakter samt at kabelanlægget etableres i det åbne land 

og afstanden til boliger generelt er 20 m vurderes det ikke at føre til en væsentlig påvirkning. 

 

Ud fra en kvalitativ vurdering er støjbelastningen langs kablet derfor ikke væsentlig i anlægsfasen. 

 

Stationsanlægget 

Til beregning af støjpåvirkningen i forbindelse med anlæg af den nye omformerstation ved 

Revsing er der udlagt 6 beregningspunkter - se Figur 13-1 og Tabel 13-3. 

 

 

Figur 13-1  Beregningspunkter omkring anlægsområde for den nye omformerstation i 

Revsing. Den blå firkant angiver projektrådet for den ny omformerstation. 

Den eksisterende station er beliggende umiddelbart vest herfor. 

 

Beregningspunkt Placering 

OS-BP1 Vandmøllevej 7 

OS-BP2 Drostrupvadvej 4 

OS-BP3 Gestenvej 50 

OS-BP4 Vanggårdsvej 14 

OS-BP5 Gestenvej 48 

OS-BP6 Gestenvej 43 

Tabel 13-3  Beregningspunkterne til bestemmelse af støjpåvirkningen i forbindelse med 

opførelsen af omformerstation 

 

Støjbelastningen ved bygningen af omformeranlægget beskrives ved at beregne støjen fra de 

entreprenørmaskiner, som forventes anvendt til arbejdet (Tabel 13-4). Det skal bemærkes, at 

maskinerne ikke nødvendigvis vil blive anvendt kontinuert igennem anlægsarbejdet.  
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Det er vurderet, at støjen fra pladsbil og gummiged vil være ubetydelig, fordi støjniveauet fra 

dem er mere end 10 dB(A) lavere end de mest støjende maskiner. Det er desuden vurderet, at 

støjen fra grundvandspumpeanlægget også vil være ubetydelig, dels fordi man typisk vil an-

vende et såkaldt sugespidsanlæg, som ikke støjer nævneværdigt i forhold til de andre kilder, 

dels fordi driftsperioden formentlig vil være kortere end de øvrige aktiviteter.  

 

 

Maskintype Antal Kildestyrke 

Gravemaskine (hjulllæsser) 1 109,6 dB(A)
1
 

Rendegraver (JCB 3CX) 2 101 dB(A)
2
 

Traktor 2 102,6 dB(A)
1
 

Pladsbil 1 100,1 dB(A)
1
 

Lastbil (svag acc. 40 km/t) 1 105,7 dB(A)
1
 

Gummiged (gummihjullæsser) 1 92,9 dB(A)
1
 

Dumper (Volvo A45G) 1 112 dB(A)
2
 

Bulldozer 2 116,6 dB(A)
1
 

Kranaktiviteter (Liebherr) 1 105 dB(A)
2
 

Grundvandspumpeanlæg 1 - 

Blokvogn til levering af diverse 

(svag acc. 40 km/t) 

Ikke kendt 105,7 dB(A)
1
 

Tabel 13-4 Entreprenørmaskiner som forventes anvendt ved etablering af omfor-

merstation (Energinet.dk, 2016) med angivelse af kildestyrke for den en-

kelte maskintype. 

 

 

Til beregningen af en worst-case situation for støjpåvirkningen under anlægsarbejdet er det 

forudsat, at der indgår 1 bulldozer (116,6 dB(A)), 2 entreprenørmaskiner (109,6 dB(A)) samt 1 

lastbil (105,7 dB(A)), som støjkilder med en driftstid på 50 % i dagtimerne. Desuden er kranen 

sat ind i modellen med en driftstid på 25 % i dagtimerne. Da arbejdstiden forventes at være på 

hverdage fra kl. 7.00-18.00 er aktiviteterne beregnet i dette tidsrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13-5  Resultat af punktberegning for anlægsarbejde i forbindelse med omfor-

merstation.  

 

I Figur 12-2 ses støjudbredelsen fra anlægsarbejdet. Det fremgår, at den nærmest beliggende 

bolig på Gestenvej 48 (OS-BP5) vil opleve en støjpåvirkning, der ligger på godt og vel 50 dB, 

Støjbelastningen fra anlægsarbejdet vurderes at være lav, og er derfor ikke en væsentlig på-

virkning.  

 

Beregningspunkt LAeq, 8 timer dag dB (A) 

Vandmøllevej 7 41,5 

Drostrupvadvej 4 41,9 

Gestenvej 50 46,3 

Vanggårdsvej 14 44,1 

Gestenvej 48 50,7 

Gestenvej 43 48,2 
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Figur 13-3  Støjudbredelsen ved anlægsarbejde i forbindelse med etablering af ny om-

formerstation i Revsing. 

Tilkørsel af transformere vil af trafikhensyn ske om natten. Men der er ikke foretaget beregning af 

dette scenarie, idet der vil være tale om enkeltstående tilfælde. 

 

13.4 Virkninger i driftsfasen 
Kabelanlæg 

Det vurderes, at der i driftsfasen ikke vil opleves støj fra kabelanlægget, idet det er gravet ned. 

Skulle det blive nødvendigt med en opgravning af kablet, vil der være tale om midlertidigt anlægs-

arbejde. 

 

Stationsanlægget 

Ved Revsing vil den eksisterende 400 kV højspændingsstation blive suppleret med en omformer-

station. Niras (2016) har beregnet, at støjpåvirkningen fra den eksisterende stationsanlæg ved de 

nærmeste beboelser kun er på 11 - 18 dB(A), og Vejen kommunes støjgrænser på 40 dB(A) er 

dermed rigeligt overholdt. 

 

Figur 13-4 viser at, den samlede modellerede støjudbredelse fra både eksisterende 400 kV høj-

spændingsstation og den nye omformerstation. Det er beregnet, at den samlede støjpåvirkning 

ved de nærmeste beboelser ingen steder vil overstige 32 dB(A),(Niras 2016). Tillagt det lovpligtige 

ren-tonetillægget på 5 dB(A) vil Vejen Kommunes vejledende grænseværdier for støj om natten 

være overholdt. Det vurderes på den baggrund af det ikke sker nogen væsentlig miljøpåvirkning af 

omgivelserne. 
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Figur 13-4  Den beregnede samlede støjudbredelse fra den eksisterende 400 kV GIS-

station og den nye omformerstation (fra Niras 2016). 

 

13.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Der er ikke foretaget beregninger af støj i demonteringsfasen. For kabelanlægget vil demonte-

ringsfasen rent støjmæssigt svare til påvirkningen under anlægsfasen, idet støjen vil stamme 

fra gravemaskiner mv., der graver kablet op.  

 

Der forventes ikke væsentlige støjgener ved demontering af anlægget. 

 

13.6 Afværgeforanstaltninger 
Det er vurderet af støjpåvirkningen er ikke væsentlig, og der er derfor ikke behov for afværge-

foranstaltninger for støj. 
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14. Materialer, ressourcer og 
affald 

 

14.1 Metode 
Til nedgravningen af kabler og etablering af en ny omformerstation skal der anvendes forskellige 

materialer. Der er dels tale om specialiserede materialer til kablerne og visse installationer samt 

mere almindeligt byggemateriale til stationen i øvrigt. Som det fremgår af projektbeskrivelsen vil 

der være tale om kabler der er masseimprægnerede enten med oliemættet papir eller plastisole-

rede ekstruderede kabler. Der vil desuden være materialeforbrug til sandopfyld i kabelgrav og til 

etablering af omformerstationen. Den metodiske tilgang til vurderingerne af materialer, ressourcer 

og affald bygger på erfaringer fra tilsvarende projekter og informationer fra andre kapitler i denne 

rapport. Det sidste vedrører specielt kapitlerne om jord (kapitel 9), grundvand og overfladevand 

(kapitel 10) og socioøkonomi (kapitel 16). 

 

14.2 Eksisterende forhold 
De eksisterende forhold med relevans for materialer, ressourceanvendelse og affald er beskrevet i 

andre kapitler. Af særlig betydning kan fremhæves, at tracéet hvor kablerne nedlægges, er domi-

neret af naturområder og landbrugsdrift med spredt bebyggelse, specielt i form af landbrugsejen-

domme.  

 

14.3 Virkninger i anlægsfasen 
Kablerne indeholder blandt andet aluminium og polyætylen. Der skal anvendes sand til opfyld i 

kabelgraven og byggematerialer til etablering af omformerstationen. Det er her væsentligt at der 

ikke forventes nogen nævneværdig form for spild, og at byggeaffald vil blive håndteret efter gæl-

dende regler. Affald vedrører i denne forbindelse byggerester, dagrenovation, emballage fra 

transporteret materiale osv.  

 

Det er hensigten at lægge opgravet jord tilbage over kablerne således at projektet ikke producerer 

overskudsjord, der skal bortkøres. Anlægsarbejdet med forskellige entreprenørmaskiner kan føre 

til forurening af jord ved f.eks. ved spild af olieprodukter. Da gældende arbejdsregler følges, vur-

deres eventuelle spild at blive helt minimale og med ubetydelig påvirkning.  

 

Ved underboringerne tilføres boremudder med vand, bentonit, polymerer og evt. forskellige additi-

ver. Boremudderet opsuges ved underboringens ende og kun ubetydelige mængder forbliver i 

jorden langs kablet. Også forurening af jorden ved korrosion af kablet vurderes at være ubetydelig 

og helt lokalt i jorden omkring kablet. 

 

Der er i projektområdet enkelte kendte forekomster af forurenet jord. Gennemkrydsning af disse 

steder vil som udgangspunkt blive undgået ved den endelige beslutning om den præcise placering 

af kabler.  

 

Der vil endelig være tale om anvendelse af brændstof til entreprenørmaskiner der anvendes ved 

anlægsarbejdet. Der er ikke sket præcis omgørelse af dette forbrug, men det vurderes at være 

begrænset med en ubetydelig miljøpåvirkning. 

 

Råstofferne der anvendes vil blive hentet fra godkendte råstofgrave.  

 

Der forventes overskudsjord fra stationsområdet på groft anslået 60.000 m
3
. Overskudsjord gen-

indbygges indenfor stationsområdet matrikel nr. 1ad, Revsing By, Gesten i videst muligt omfang 
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og i overensstemmelse med vilkår givet af Vejen kommunes tilladelse om håndtering af over-

skudsjord. Hvis der forekommer rester af overskudsjord, vil det blive kørt til godkendt deponi. 

 

Færdigvarer som anvendes i projektet vil være emballeret, og der vil produceres affald fra 

disse leverancer. Bortskaffelse vil ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der 

forventes ikke leverancer, hvor emballagen er af at særligt forurenende karakter. 

 

Samlet set vurderes fra materialer, ressourcer og affald i anlægsfasen være i et sådan om-

fang, og håndters efter gældende regler, så miljøpåvirkningen er ikke væsentlig. 

 

14.4 Virkninger i driftsfasen 
Miljøpåvirkninger i driftsfasen er ikke væsentlige. Der vil alene være tale om anvendelse af 

materialer til eventuelt vedligehold og reparationer. 

 

14.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Miljøpåvirkningerne vil i nogen grad svare til de påvirkninger, der er beskrevet for anlægsfa-

sen. Der vil dog være nogen karakteristiske forskelle, idet kablerne ved opgravning i nogen 

grad vil kunne genanvendes ved udtagning af materialer, men processen vil også producere 

noget affald. Ressourceanvendelsen til brændstof vil svare til forbruget i anlægsfasen. Der vil 

ikke være behov for sand eller andet til etablering af kabelgravene, og det forventes at der vil 

kunne ske simpel tilbagelægning af jord efter opgravning af kabler.  

 

14.6 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke behov afværgeforanstaltninger fordi der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning.  
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15. Landskab og visuelle 
forhold 

 

15.1 Metode 
I dette kapitel beskrives de landskaber, der vurderes at kunne blive påvirket af dels stationsan-

lægget ved Revsing og dels kabelanlægget. Omkring stationsanlægget ved Revsing er landskabet 

beskrevet i en afstand på ca. 2 km fra stationsanlægget, mens landskaberne i projektområdet til 

kabelanlægget er beskrevet med vægt på landskabet lokalt i og omkring projektområdet. 

 

Landskabsbeskrivelserne er udarbejdet på baggrund af GIS-analyse, relevant faglitteratur samt 

supplerende feltbesigtigelser.  

 

Beskrivelsen af de eksisterende landskabelige forhold er lavet med udgangspunkt i landskabska-

raktermetodens principper (Miljøministeriet, 2007) målrettet brugen i denne VVM-redegørelse. 

Den overordnede betragtning af landskabet tager afsæt i den inddeling af landskabsområder, der 

fremgår af Kommuneplanen i Varde Kommune og Vejen Kommune (Varde Kommune, 2013), 

(Vejen Kommune, 2013). Beskrivelserne er efterfølgende lavet med vægt på at beskrive landska-

bets bærende karaktertræk på et niveau, der kan danne baggrund for at vurdere den landskabeli-

ge påvirkning fra dels etablering af stationsanlægget ved Revsing og dels etablering af kabelan-

lægget. 

 

Landskabskaraktermetoden anvendes til at beskrive landskabernes karakter og sårbarhed ud fra 

dets naturgrundlag, kulturgrundlag og rumlige og visuelle fremtoning.  

 

De væsentlige elementer i etableringen af stationsanlægget er de nye bygninger, hvoraf de høje-

ste forventes at blive op til 24 m. Særligt på grund af bygningernes dimensioner og placering i 

landskabet, er der i den følgende vurdering særligt fokus på denne del af anlægget. Ud over byg-

ningerne omfatter stationen et udendørs anlæg, hvor der er indblik til de tekniske installationer fra 

omgivelserne.  

 

Kabelanlægget vil i driftsfasen ikke være synligt. Vurderingen af denne del af projektet vil derfor 

relatere sig til eventuelle spor i landskabet, som etableringen af kablet kan medføre. 

 

Vurderingen af den landskabelige påvirkning af omformerstationen i driftsfasen holdes op imod 

den påvirkning, det eksisterende stationsanlæg i dag påvirker landskabet med (0-alternativet). 

Som støtteværktøj til denne vurdering er anvendt visualiseringer og synlighedsanalyse af omfor-

merstationen. Visualiseringerne er vedlagt denne VVM-redegørelse som bilag 3. 

 
Vurdering af den landskabelige påvirkning tager afsæt i landskabskaraktermetodens principper 

(Miljøministeriet, 2007).  Med baggrund heri og med inddragelse af planforhold og lovgivnings-

mæssige bindinger vurderes:  

 

 Graden af forstyrrelse, som udvidelsen af stationsanlægget med bl.a. omformerstation 

eller anlægsarbejdet vurderes at påføre landskabet (høj, middel eller lav).  

 

 Landskabets vigtighed i det betragtede område set i et lokalt, regionalt, nationalt eller in-

ternationalt perspektiv.  
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 Sandsynligheden for, at påvirkningen vil ske (høj, middel eller lav).  

 

 Påvirkningens varighed (permanent, midlertidig eller kortvarig).  

 

Den samlede påvirkningsgrad er udtryk for en samlet vurdering af disse parametre og vurde-

res enten som væsentlig, eller ikke væsentlig. 

 

15.1.1 Visualiseringer 

Visualiseringerne omfatter alene omformerstationen, da kablerne efter anlægsarbejdet ikke vil 

være synlige over terræn. Det er tilstræbt, at visualiseringerne skal vise stationens størst muli-

ge synlighed og dermed påvirkning af landskabet. Visualiseringsrapporten findes i bilag 3. 

 

Omformerstationens endelige design er endnu ikke fastlagt, hvorfor den visuelle påvirkning er 

vurderet på baggrund af to forskellige designs som også beskrevet i kapitel 5. Et hvor største-

delen af anlæggets tekniske installationer indkapsles i bygninger, og et hvor en større del af 

anlæggets tekniske installationer etableres i det fri (som friluftsanlæg). Stationens delelemen-

ter er gengivet som konceptuelle voluminer, i henholdsvis en mørk og en lys grå farvesætning. 

Det vurderes, at de konceptuelle voluminer vil fremstå tydeligere i visualiseringerne end i vir-

keligheden. 

 

Alle fotos til visualiseringer er optaget med et fast 50 mm objektiv, således at billedet (gengivet 

i A3 format) så vidt muligt svarer til det menneskelige synsfelt. Udvalgte visualiseringer er 

gengivet i vurderingen nedenfor til orientering. Det skal dog understreges, at billederne her er 

reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse, og at de i denne rapport derfor alene er til 

orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Visualiseringer-

ne bør i stedet betragtes i visualiseringsrapporten. Placering af fotostandpunkter for visualise-

ringer fremgår af Figur 15-1. 

 

15.1.2 Synlighedsanalyse 

Synlighedsanalysen, vist på Figur 15-1, er resultatet af en modelberegning, der estimerer 

omformerbygningens synlighed fra det omgivende landskab. Analysen er lavet med visse 

antagelser, herunder: Bygningen er markeret synlig uanset om kun den øverste del af bygnin-

gen er synlig over bevoksning eller om hele bygningen er synlig. Bevoksning begrænser syn-

ligheden 100 %, selv om bygningen eksempelvis må forventes i nogen grad at kunne ses bag 

visse hegn i nærområdet, særligt i vinterhalvåret.  

 

Der henvises til visualiseringsrapporten for nærmere beskrivelse af de udarbejdede visualise-

ringer og metoden bag (se bilag 3). 

 

Omkring stationsanlægget ved Revsing er landskabet vurderet mest sårbart inden for en nær-

zone på ca. 1 km fra det samlede stationsanlæg, hvor omformerstationens bygninger også vil 

blive mest synlige. Fra større afstande vil det ofte kun være toppen af de højeste bygninger, 

der er synlig over bevoksningen i landskabet. På grund af den større synlighed og landskabets 

sårbarhed, er vurderingen generelt differentieret i en nærzone på 1 km og det øvrige landskab 

i analyseområdet. 
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Figur 15-1. Synlighedsanalyse, der viser omformerbygningens estimerede synlighed fra det 

omkringliggende landskab. Figuren angiver desuden de fotostandpunkter, der er lavet 

visualiseringer fra, og som alle fremgår af visualiseringsrapporten (bilag 3).  

 

15.2 Eksisterende forhold 
 

15.2.1 Kabelanlæg 

Projektområdet for kabelanlægget forløber overordnet set på tværs af tre landskabstyper:  

 Landbrugslandskabet,  

 Ålandskaber, 

 Klitlandskab.  

 

Projektområdet krydser et område sammensat af flere forskellige landskabstyper karakteriseret 

ved beliggenheden vest for hovedstandslinjen (Figur 15-2).  

 

Kabelkorridoren forløber gennem både udpegede værdifulde landskaber og kystlandskaber, større 

uforstyrrede landskaber, fredede områder og værdifulde kulturmiljøer. Ved kysten er landskabet 

naturpræget med klitter, klithede og plantager, og der er typisk lav bebyggelse i kystens bagland. 

Længere væk fra kysten er landskabet præget af flade hedesletter og langstrakte bakkeøer med 

intensivt landbrug på store markfelter. Imellem markerne findes læhegn og diger, gårde og hus-

mandssteder. 

 

Geologisk betingede landskabstræk 

De geologiske betingede landskabstræk kan overordnet set betragtes som svagt markerede bak-

keøer, der brydes af et forgrenet net af ålandskaber. Karakteristisk for ålandskaberne er, at de 

udspringer af brede smeltevandssletter og derfor ikke markerer sig tydeligt i det i øvrigt næsten 

flade terræn, men at åerne snor sig i ofte brede lavbundsflader. 
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 Projektområde  Hedeslette (sandur) 

 Morænelandskab (lerbund)  Klitlandskab 

 
Morænelandskab (sandbund)   

 

Figur 15-2 Landskabets geologiske dannelse (Geografforlaget, 1981) 

Kulturbetingede landskabstræk 

De fleste steder har landskabet landbrugskarakter og er præget af intensivt dyrkede marker, 

der delvist afgrænses af hegn og diger, samt spredt bebyggelse af mindre gårde, der ligger 

langs vejene. Syd for Tirstrup krydser projektområdet plantagerne ved Nørholm Hede, der 

udgør et stort og markant element i landskabet.  

 

Flere steder brydes landbrugslandskabet af ålandskaber, der overvejende er karakteriseret af 

en mere ekstensiv karakter af eng og mose. Inden for projektområdet er ålandskaberne dog 

mange steder afvandet og opdyrket og adskiller sig derved ikke væsentligt fra det øvrige land-

brugslandskab. Mest tydeligt ses ålandskabet markeret nordøst for Abild Hede (Holme Å). 

 

Ved Blåvand krydser projektområdet Blåbjerg Klitplantage. Plantagen har de fleste steder en 

tæt karakter, men visse steder åbner den op omkring lysninger, der er præget af hede eller 

mose. Det gælder også inden for projektområdet, der i øvrigt i høj grad er centreret omkring 

plantagens veje. Vest for plantagen krydser projektområdet kysten, der er præget af langstrak-

te klitter. 

 

Rumlige og Visuelle forhold  

Landskabets rumlige og visuelle forhold er ikke beskrevet, da det ikke vurderes relevant for 

vurderingen, fordi kabelanlægget graves ned. 

 

Landskabets sårbarhed 

I langt størstedelen af projektområdet for kabelanlægget, har landskabet en lysåben karakter 

af enten dyrkede marker, natur- eller halvkulturarealer. De steder, hvor naturområder gen-

nemgraves, er landskabskarakteren sårbar i det omfang, de karaktergivende naturtyper ikke 

relativt hurtigt gendannes.  

 

Flere steder krydser projektområdet strukturer af hegn og diger. Disse strukturer er en væsent-

lig del af landskabets bærende karaktertræk og har betydning for formidling af landskabets 

kulturhistorie. Derfor kan landskabet være sårbart over for etablering af kabelanlægget i det 

omfang, væsentlige strukturer gennembrydes uden reetablering.  
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15.2.2 Stationsanlæg 

Projektområdet for stationen ligger midt mellem Vejen og Gesten, på den vestlige side af Gesten-

vej. Området grænser op til station Revsing øst for Revsing Plantage og ligger ud til Vandmølle-

vej, der er en grusvej med adgang til Gestenvej. 

 

Landskabet omkring stationsanlægget ved Revsing er kendetegnet af store åbne landskabsrum 

med ensartet beplantning mellem læhegn. Det er et forholdsvist fladt landbrugslandskab på kan-

ten mellem hedeslette og morænelandskab. Landskabet er karakteriseret ved mange læhegn og 

flere enkeltstående vindmøller og siloer (driftsbygninger), og området krydses af højspændings-

forbindelser fra nord, syd og vest, der mødes i station Revsing.  

 

Enkelte gårde og husmandssteder ligger langs vejene.  Mod nordvest centralt på hede-sletten, 

brydes landbrugslandskabet af langstrakte ålandskaber, hvor åer omgivet af enge og moser for-

grener sig (se Figur 15-3Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). I Vejens kommuneplan er land-

skabet umiddelbart nordvest for projektområdet udpeget som værdifuldt landskab.  

 

 

Figur 15-3 Landskabet inden for analyseområdet er karakteriseret ved et forholdsvist fladt 

landbrugslandskab.  

Geologisk betingede landskabstræk 

De geologisk betingede landskabstræk vest for Gesten kan overordnet set betragtes som svagt 

markerede bakkeøer, der brydes af langstrakte og vidt forgrenede å-systemer. Det gælder også 

det betragtede landskab omkring stationsanlægget ved Revsing. 

 

De store bakkeøer blev dannet under næstsidste istid med et stor-bakket og kuperet terræn. Un-

der sidste istid var landsdelen ikke dækket af is, men blev i stedet præget af forskellige geologiske 

processer foran isranden. Med tiden udjævnede de landskabsformerne og nedtonede bakkeøer-

nes markering i landskabet. I dag tegner bakkeøerne sig i landskabet ved et bølget terræn, der 

stedvist hæver sig i bløde bakker, som det eksempelvis ses nordøst for Revsing og særlig tydeligt 

mod vest ved Læborg. 
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 Projektområde 
 

Morænelandskab (sandbund) 

 Analyseområde for landskab  Hedeslette (sandur) 

 Morænelandskab (lerbund)  Klitlandskab 
 

Figur 15-4 Illustration af landskabets overordnede geologiske træk, illustreret med bak-

keøer og hedeslette omkring analyseområdet (Per Smed). 

Fra isranden i øst strømmede smeltevand fra isen mod vest og dannede store smeltevands-

floder. Floderne blev senere reduceret til smeltevandssletter med forgrenede vandløbssyste-

mer, der på Figur 15-4 er illustreret som hedeslette. I dag markeres disse enorme afvandings-

systemer af store og små vandløb, der slynger sig mellem bakkeøerne mod Vestkysten i bre-

de strukturer af lavbundsområder. Et eksempel herpå er landskabet omkring Gesten Å, Vejle 

Å og Drostrup Å (se Figur 15-3). Karakteristisk for disse ålandskaber er, at ådalene på grund 

af det flade terræn generelt ikke markerer sig tydeligt i landskabet. 

 

Kulturbetingede landskabstræk 

De kulturbetingede landskabstræk har afsæt i opdyrkningen af heden samt den landbrugs-

mæssige udnyttelse af landskabet og strukturerne efter landboreformernes gennemførsel med 

udskiftning af landsbyerne.  

 

Hegnstrukturen har stor betydning for landskabets karakter. Omkring landsbyerne kan rester-

ne af udskiftningsmønstre stadig spores. Dels ved Revsing, hvor hegn og diger afgrænser 

aflange markfelter i en ”stjerne” omkring landsbyen, og dels ved Gesten hvor hegn og diger 

står vinkelret på vejene i en ”kam”. Samtidig fungerer hegnene generelt som ”rumdelere” i det 

store, næsten flade landskab, hvor de inddeler den store, opdyrkede flade i mindre landskabs-

rum.  

 

På lavbundsarealerne, fremstår landskabet med karakter af eng eller mose. Det ses eksem-

pelvis langs Gesten Å, Vejle Å og Drostrup Å nord, nordvest og vest for projektområdet.  

 

Bebyggelsesstrukturen har også betydning for landskabets karakter, idet enkelte gårde, hus-

mandssteder og store landbrugsrelaterede bygninger generelt præger landskabsbilledet og 

understreger landskabets karakter af landbrugslandskab. Bebyggelsen ligger typisk langs 

landevejene. Nærmest stationsområdet er bebyggelsen primært samlet i landsbyen Revsing, 

samt langs Gestenvej. Nordøst for Revsing ligger Gesten kirke, i et område der er udpeget 

som værdifuldt kulturmiljø, men kirken ligger i høj grad skjult bag terrænet og optræder derfor 

ikke som et element i landskabet. Umiddelbart nord for stationen ligger tre rundhøje. 
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Rumlige og Visuelle forhold  

De karaktergivende landskabselementer skaber tilsammen et transparent afgrænset landbrugs-

landskab af middel skala. Vest for station Revsing danner Revsing plantage en rumlig afgræns-

ning. 

 

Mange steder bryder hegnene og bevoksning helt eller delvist udsigterne på tværs af det overve-

jende flade landskab, mens afstanden mellem hegnene andre steder er så stor, at der er vidtræk-

kende udsigter på tværs af landskabet. Landskabsoplevelsen er præget af en åbenhed umiddel-

bart omkring projektområdet mod øst. 

 

Inden for det betragtede analyseområde udgør den eksisterende koblingsstation ved Revsing med 

tre tilhørende højspændingstracéer, samt vindmøller øst herfor de betydeligste tekniske anlæg i 

landskabet. Stationsanlægget ligger i landbrugslandskabet, og det grænser op til Revsing Planta-

ge mod vest.  

 

Revsing station består af en lukket GIS-bygning med en højde på 12 m samt enkelte udendørs 

installationer. De højeste installationer er indføringsmasterne på 22 m. Særligt de høje master, der 

kun i mindre grad er visuelt afskærmet af bevoksning, giver i dag anlægget en forstyrrende virk-

ning i landskabsbilledet. Selv om stationsanlæg er omgivet af afskærmende beplantning, afskær-

mer det kun for den nedre del af anlægget og har dermed kun i mindre grad betydning for anlæg-

gets prægning af landskabet.  

 

 

Foto 15-1 Fotoet viser den eksisterende station Revsing set fra Gestenvej.  

Landskabets sårbarhed 

Landbrugslandskabet fremstår karakteristisk i hele analyseområdet. Det betyder, at landskabets 

karaktertræk kan aflæses i landskabet, men på forskellig vis er nedtonet af landskabets kulturbe-

tingede anvendelse. Landskabet er generelt præget af tekniske anlæg, og i en nærzone med en 

radius på ca.1 km fra stationsområdet, præger stationsanlægget og tilhørende højspændingstra-

ceer flere steder landskabet og landskabets karakter. Landskabets sårbarhed over for omformer-

stationen skal derfor ses i lyset af den påvirkning, de eksisterende anlæg allerede i dag påfører 

landskabet. Landbrugslandskabet er sårbart overfor etablering af stationen i det omfang, at land-

skabets væsentlige strukturere fjernes uden reetablering. 

http://www.vejenminiby.dk/2000/2199/2199_station_revsing/images/revsing_station_01_b.jpg
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Projektområdet for den nye omformerstation ligger ifølge den eksisterende kommuneplan 

udenfor landskabeligt udpegede områder, men umiddelbart nordvest for projektområdet er 

landskabet udpeget som værdifuldt landskab, der ønskes friholdt for forstyrrelser. Det inklude-

rer også forstyrrelser, som kan stamme fra anlæg og aktiviteter udenfor det udpegede område. 

Det værdifulde landskab er derfor sårbart over for etableringen omformerstationen, hvis det 

bidrager til at svække eller forstyrre områdets oplevelsesværdi. 

 

15.3 Virkninger i anlægsfasen 
 

15.3.1 Kabelanlæg 

Ved etablering af kabelanlægget med åben kabelgrav er der behov for et arbejdsbælte på 15-

32 meter hvor træer og krat fjernes (se Figur 3-2 i kapitel 3). 

 

Landskabet har i langt størstedelen af projektområdet for kabelanlægget en lysåben karakter 

af enten dyrkede marker, natur- eller halvkulturarealer. I detailplanlægningen af den endelige 

linjeføring for kabelforbindelsen, tilstræbes det at minimere passagen gennem de beskyttede 

naturområder. I selve etableringsfasen vil arbejdet trække et spor i landskabet svarende til 

arbejdsbæltet, men det vil være en kortvarig periode. Gravearbejdet på tværs af landbrugs-

landskabet vurderes generelt ikke at påvirke landskabskarakteren anderledes end eksisteren-

de brud i hegnene som følge af andre lovlige aktiviteter i landbrugslandet, mens plantagerne 

må forventes at blive påvirket i et vist omfang.  

 

I landbrugslandskabet vil den mest betydelige  landskabelige påvirkning være de steder, hvor 

der sker brud på hegn og diger. Mens beskyttede digervil blive reetableret, vil de gennembrud-

te hegn kun blive genplantet, såfremt det er lodsejerens ønske, eller når dispensationer eller 

tilladelser efter anden lovgivning stiller vilkår om det. Der er dog allerede i dag sådanne gen-

nembrud i flere af hegnene, f.eks. ved indkørslerne til markerne eller hvor beplantningen er 

gået ud. Eventuelle gennembrud som følge af kabellægningen vil være af samme karakter 

som de åbninger, der allerede i dag findes mange steder i de levende hegn. Det vurderes på 

denne baggrund at påvirkningen kun vil svække de oprindelige strukturer i mindre grad, og 

vurderes ikke at være væsentlig. 

 

I Blåbjerg Klitplantage og plantagerne kan de bærende landskabstræk være mere sårbare 

over for kabellægning, fordi der her kan være behov for dels at fælde træer og dels planere 

terrænet. I anlægsbeskrivelsen (Kabelanlæg 3.2) er der redegjort for etableringsmetoden 

gennem Blåbjerg Klitplantage. Der lægges her vægt på, at kabelanlægget så vidt muligt etab-

leres i eller langs med eksisterende veje eller stier, hvorved behovet for at fælde træer reduce-

res. Indenfor de delområder, hvor kabelanlægget ikke etableres langs veje eller stier, sker 

etableringen i et bugtet forløb, så kabeltracéet ikke medfører en åben sigtelinje gennem be-

voksningen. Det vurderes at disse tilpasninger reducere den landskabelige påvirkning tilstræk-

keligt til, at påvirkningen på den plantagemæssige bevoksning som bærende landskabstræk 

vurderes uvæsentlig. 

 

Sammenlagt vil påvirkningen for hele kabelstrækningen være regional men forsat kortvarig(ca. 

2½ år). Virkningsgraden vil variere gennem perioden afhængig af de forskellige aktiviteter, 

men vil fortrinsvis ske om dagen. Da der er tale om en tidsbegrænset periode, vurderes på-

virkningen af landskabets bærende karaktertræk ikke at være væsentlige.  

 

Der vil også være en indirekte påvirkning af landskabet, fordi anlægsarbejdet lokalt vil tilføre 

landskabet forstyrrelse både i form af støj og visuel påvirkning. Generne herfra vil dog være af 

begrænset karakter og påvirkningen kortvarig. I landskaber med national, regional eller lokal 

interesse samt i det øvrige projektområde, vurderes den indirekte påvirkning af anlægsarbej-

det som uvæsentlig. 
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15.3.2 Stationsanlæg 

Den direkte påvirkning af landskabets karaktertræk i anlægsfasen vurderes ikke at være væsent-

lig, da selve projektområdet hvor stationsanlægget etableres er dyrket mark, uden landskabelig 

værdi. Det er en forudsætning for vurderingen, at evt. midlertidige oplag eller etablering af ar-

bejdsområder uden for stationsområdet ikke vil påvirke tilstanden af hegn og diger. 

  

En indirekte påvirkning af landskabet knytter sig til forskellige former for forstyrrelse og visuel 

påvirkning, som anlægsarbejdet vil påføre landskabet og oplevelsen heraf, eksempelvis støj fra 

arbejdsmaskiner indenfor projektområdet og trafik til og fra området, visuel påvirkning fra dels 

arbejdsmaskiner og nødvendig arbejdsbelysning indenfor projektområdet. Belysning vil kun ske, 

når der arbejdes på pladsen, og det vil blive etableret så den fokuseres på de ting, der skal oply-

ses og ikke spreder lys unødigt til omgivelserne. 

 

Det værdifulde landskab umiddelbart nord for det eksisterende stationsanlæg, er relativt sårbart 

overfor den indirekte påvirkning på landskabets oplevelsesværdi. Forstyrrelse reduceres ved at 

anlægsarbejdet i nogen grad foregår ”ved siden af” det eksisterende anlæg, der i forvejen giver 

landskabsoplevelsen et teknisk præg. Anlægsarbejdet vil dog skabe uro og i begrænset omfang 

lyspåvirkning af landskabet. Graden af forstyrrelse vurderes derfor at blive middel. 

 

Landbrugslandskabet er mindre sårbart over for den indirekte påvirkning. Til gengæld vil der flere 

steder i nærzonen være frit indblik til projektområdet, og den visuelle forstyrrelse af landskabet vil 

disse steder være høj, mens den andre stede vil være middel eller lav. Fra større afstande vil 

arbejdsområdet i høj grad være afskærmet af bevoksning i det omgivende landskab, og den visu-

elle forstyrrelse vil derfor kun optræde lokalt, hvor der kan være udsigter på tværs af landskabet, 

som stationsanlægget indgår i. Den indirekte forstyrrelse af landbrugslandskabet vurderes derfor 

at ikke at være væsentlig. 

  

Påvirkningen vil være midlertidig, idet anlægsfasen forventes gennemført indenfor en periode på 

op til 2½ år. 

 

Den indirekte påvirkning af landskabet vurderes som mindre i det værdifulde landskab, fordi for-

styrrelsen vurderes middel og landskabsinteressen er lokal/regional, mens påvirkningen af det 

øvrige landskab inden for analyseområdet vurderes ikke at være væsentlig, fordi enten forstyrrel-

sen eller den landskabelige interesse her er lav. 

 

På lokaliteten for omformerstationen vil det fysiske indgreb hovedsagelig føre til permanente æn-

dringer. De vurderes derfor i afsnittet for driftsfasen. 

 

15.4 Virkninger i driftsfasen 
 

15.4.1 Kabelanlæg 

I driftsfasen vurderes påvirkningen af landskabets karakter og visuelle forhold generelt ikke at 

være væsentlig, fordi kabelanlægget ligger nedgravet. Der vil dog være mindre teknikbrønde for 

hver 5-6 km på kabelstrækningen. 

 

Når kablet er etableret, sættes røde markeringsstandere i jorden for at markere kablets forløb i 

landskabet. Markeringsstanderene placeres i udvalgte markskel og ved å- og vejkrydsninger. 

Kabelforbindelsen vil desuden være omfattet af et servitutbelagt bælte på 15 meter, som ikke må 

bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder. Arealet vil dog fortsat kunne benyt-

tes til almindelig landbrugsdrift. 

 

I landbrugslandskabet kan der være spor efter gennembrud af hegn, hvor der enten ikke genplan-

tes eller vil være en opvækstperiode, hvor bruddet er synligt.  
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I plantagerne vil der være spor fra anlægsarbejdet, som kan erkendes i landskabet, særligt i 

Blåbjerg Klitplantage. Der vurderes dog at blive taget tilstrækkelige hensyn til kabeltracéets 

synlighed i bevoksningen, så påvirkningen i driftsfasen vurderes ikke at være væsentlig.  

 

15.4.2 Stationsanlægget 

15.4.2.1 Fjernzonen (afstand 1-5 km) 

Betydende for hvordan omformerstationen vil påvirke landskabets karakter og visuelle forhold, 

er den landskabelige ramme, som det nye stationsanlæg og særligt de nye bygninger skal 

passe ind i. Her har særligt landskabets skala, kompleksitet og rumlige afgrænsning betyd-

ning.  

 

På baggrund af gennemførte feltbesigtigelser, visualiseringer og synlighedsanalyse vurderes 

omformerstationen at ville optræde med samme synlighedsmønster som det eksisterende 

anlæg, men den visuelle påvirkning vil være anderledes.  

 

Omformerstationen vil bestå af et antal bygninger, samt fritstående tekniske installationer, der 

etableres indenfor et areal på 250x250m. Det endelige design er endnu ikke fastlagt, hvorfor 

vurderingen er lavet på baggrund af to design(illustreret i konceptuelle voluminer). Et hvor 

hovedparten af de tekniske installationer er indkapslet i bygninger, og et hvor en større del af 

de tekniske installationer er etableret som friluftsanlæg. Fælles for de to design er dog at de to 

store ventilhaller i en højde på 24 m opføres som lukkede bygninger. Påvirkningen fra omfor-

merstationen vil derfor primært være ”massiver”, der ikke i sig selv giver en teknisk prægning 

af landskabet, men på grund af deres størrelse vil præge landskabet især inden for nærzonen.  

 

Fra større afstande vil bygningerne, særligt de højeste bygninger på op til 24 m, optræde syn-

ligt i landskabet på grund af deres højde og massive karakter, mens de udendørs tekniske 

elementer ofte ”forsvinder” i horisonten. Fra de større afstande vil de store bygninger dog 

indgå i landskabsbilledet med en skala, der nogenlunde passer til landskabets øvrige elemen-

ter og vil derfor ikke være dominerende.  

 

Foto 15-1og Foto 15-2 illustrerer hhv. 0-alternativet og etableringen af omformerstationen. 

Som eksemplet fra Rugholmvej ca. 2,5 km sydøst for lokaliteten, vil den udbredte hegnstruk-

tur, der er karakteristisk for landbrugslandskabet, i høj grad begrænse omformerstationens 

synlighed i det flade landskab. Andre steder har også terrænet og de store driftsbygninger i 

tilknytning til landbrugsejendomme i nogen grad en afskærmende effekt.  

  

Det vurderes, at det i høj grad er de eksisterende højspændingstraceer/master, der også efter 

etableringen af den nye omformerstation vil give den væsentligste tekniske prægning og visu-

elle forstyrrelse i det flade landskab. Omformerstationen er kun delvis synlig over beplantnin-

gen. 
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Foto 15-2. Udsigten over det flade landskab sydøst for stationen set fra Rugholmvej (foto-

standpunkt 5), ca.2,5 km fra stationen. Indføringsmaster fra den eksisterende koblingssta-

tion samt to højspændingstraceer fremført på hver sin mastetype anes i horisonten over 

beplantningen. 

 

 

Foto 15-3. Fra samme punkt ses det nye anlæg illustreret i en mørk grå farvesætning, i et 

design hvor en større del af de tekniske installationer er indkapslet i lukkede bygninger. 

Enkelte bygninger i forskellig højde anes/ses delvist over bevoksningen. 

Fra de dele af landbrugslandskabet, der ligger mere end 1 km fra stationsanlægget, vurderes 

omformerstationens påvirkning på landskabskarakteren derfor ikke at være væsentlig. Da det i høj 

grad er ventilhallerne, der definerer oplevelsen af omformerstationen fra de større afstande, vur-

deres der ikke at være en væsentlig forskel på omformerstationens visuelle påvirkning af landska-

bet, i de to design. Farvesætningen i henholdsvis lys eller mørk grå, vurderes ikke at have en 

Indføringsmaster 

Omformerstationen 
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afgørende betydning for den visuelle påvirkning af landskabet, og dermed vurderes de to far-

vesætninger at have samme grad af visuel påvirkning på landskabet. 

 

Fra nordøst præger det eksisterende stationsanlæg, særligt indføringsmasterne, visuelt ople-

velsen af det udpegede værdifulde landskab. Foto 15-4 og Foto 15-5 illustrerer hhv. 0-

alternativet og etableringen af omformerstationen. Det vurderes, at det i høj grad er indfø-

ringsmasterne til koblingsstationen samt de tilhørende højspændingstraceer, særligt masterne, 

der også efter etableringen af den nye omformerstation vil give den væsentligste tekniske 

prægning og visuelle forstyrrelse i det udpegede værdifulde landskab. Omformerstationen er 

næsten helt skjult af høj bevoksning (samt spredte krat og moser i ålandskaberne), som 

skærmer for indkig til det nye anlæg. Omformerstationen er kun synlig i et meget begrænset 

omfang over bevoksningen, hvormed begge design, i henholdsvis en lys og en mørk grå far-

vesætning, vurderes at have en neutral påvirkning på landskabet.  

 

Fra det udpegede værdifulde landskab, der ligger ca. 1½ km fra stationsanlægget, vurderes 

omformerstationens påvirkning af landskabskarakteren i denne del af analyseområdet derfor 

ikke at være væsentlig. 

 

15.4.2.2 Nærhedszonen (afstand 0-1 km) 

I modsætning hertil vil omformerstationen indenfor nærzonen opleves visuelt dominerende de 

steder hvor den optræder i landskabsbilledet. Både i forhold til eksisterende beplantning og 

bebyggelse. Forstyrrelsen af landskabet i nærzonen vurderes at være størst øst og syd-øst for 

projektområdet, særligt fra Gestenvej, hvor der er frit indkig til stationsanlægget. I denne land-

skabelige ramme vil omformerstationen virke markant i landskabsbilledet, og her vil både 

omformerstationens bygninger og udendørs tekniske installationer være meget synlige og 

dermed umiddelbart udgøre en væsentlig påvirkning. Påvirkningen af landskabet mindskes 

dog ved, at stationen etableres i umiddelbar nærhed af den eksisterende station, og det vurde-

res desuden, at afværgeforanstaltninger som afskærmende beplantning omkring stationen kan 

mindske påvirkningen yderligere. Sammenholdt med det forhold, at der ikke er betydelige 

landskabsinteresser i dette område medfører, at stationsanlæggets påvirkning af landlandska-

bet er reduceret til et ikke væsentligt omfang sydøst og øst for anlægget.  

Foto 15-6 og Foto 15-7 illustrerer hhv. 0-alternativet og etablering af omformerstationen. Foto 

15-8 og Foto 15-9 illustrerer stationen i de to design. 

 

Det vurderes, at det i høj grad er indføringsmasterne til koblingsstationen samt de tilhørende 

højspændingstraceer, særligt masterne (ca. 36 m), der også efter etableringen af den nye 

omformerstation vil give den væsentligste tekniske prægning og visuelle forstyrrelse i landska-

bet, uanset design. I et design hvor en stor del af de tekniske installationer indkapsles i lukke-

de bygninger, vil omformerstationen fremstå mere ”massiv” og visuelt fylde mere i landskabet, 

hvorimod et design hvor en større del af de tekniske installationer etableres som friluftsanlæg, 

vil fremstår med en vis ”transparens” og visuelt fylde mindre i landskabet. Der vurderes dog at 

omformerstationen i de to design vil have samme grad af visuel påvirkning på landskabet, hvis 

der etableres afskærmende beplantning, da de største bygninger er fælles for de to design. 

Der vurderes ikke at være en væsentlig forskel på påvirkningen af landskabet i de to design, 

såfremt der etableres afskærmende beplantning. 

 

Bygningerne i en lys grå farvesætning, kan virke mere fremtrædende i direkte sollys end byg-

ningerne i en mørk grå farvesætning, da der vil være en større kontrast mellem lys og skygge-

flader. Der vil dog ikke være en væsentlig forskel, og farvesætningen i henholdsvis lys eller 

mørk grå, vurderes ikke at have en afgørende betydning for den visuelle påvirkning af land-

skabet. 
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Foto 15-4. Udsigt over det flade landskab nord for stationen set fra Drostrupvej i det udpe-

gede værdifulde landskab (fotosandpunkt 7, ca. 1,5 km fra stationsanlægget). Masterne fra 

det eksisterende stationsanlæg anes over bevoksningen. To(tre) højspændingsforbindelser 

fremført på hver sin mastetype dominerer landskabet. 

 

 

 

Foto 15-5. Fra samme punkt ses det nye anlæg illustreret i en lys grå farvesætning, i et 

design hvor en større del af de tekniske installationer er indkapslet i lukkede bygninger. 

  

Indføringsmaster 

Omformerstationen 
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Foto 15-6. Udsigt over landskabet syd for stationsanlægget set fra Gestenvej (visualise-

ringspunkt 3, ca. 450 m fra stationsanlægget). To højspændingsforbindelser fremført på 

hver mastetype giver landskabet et teknisk præg. De 40 m høje master er meget domi-

nerende i landskabet. 

 

 

 

Foto 15-7. Fra samme punkt ses det nye anlæg illustreret i en mørk grå farvesætning, i 

et design hvor en stor del af de tekniske installationer er indkapslet i lukkede bygnin-

ger. De to voluminer tv. i billedet vil blive etableret som udendørs anlæg. 
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Foto 15-8. Fra samme punkt ses det nye anlæg illustreret i en lys grå farvesætning i et de-

sign hvor størstedelen af de tekniske installationer er indkapslet i lukkede bygninger. De to 

voluminer tv. i billedet vil blive etableret som udendørs anlæg. 

 

 

Foto 15-9. Fra samme punkt ses det nye anlæg illustreret i en lys grå farvesætning, i et 

design hvor størstedelen af de tekniske installationer er udendørs/fritstående. De to volu-

miner tv. i billedet etableres som udendørs anlæg. 

 

15.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Der er ikke foretaget specifikke vurderinger af påvirkninger i demonteringsfasen. For stationsan-

lægget vil der være løbende udskiftning af nogle af installationerne, mens selve anlægget forven-
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tes at have en levetid på 40 år. Også den forventede levetid for kabelsystemet er ca. 40 år. I 

forbindelse med demontering af kabelsystemet vil der foregå arbejder af samme karakter og 

omfang som i anlægsfasen. Generelt kan det fastslås, at når anlæggene skal fjernes, vil miljø-

påvirkningerne i relation til demonteringsfasen være sammenlignelige med anlægsfasen. 

 

15.6 Afværgeforanstaltninger 
 

15.6.1 Kabelanlæg 

Inden anlæg er projekteringen af kabeltraceet et vigtigt værktøj til at minimere spor igennem 

Blåbjerg Plantage og andre plantager, fordi man herved konkret kan undgå at lave lange bæl-

ter som gennemskærer landskabet, ved at lægge kabelanlægget langs veje, stier og hegn og 

skovbryn, Når hegn og diger i det åbne land skal passeres skal bredden af arbejdsområdet 

minimeres mest muligt, for herved at minimere rydning af hegn.  

 

Efter anlæg kan ryddede hegn efter konkret aftale med lodsejer genplantes med en bevoks-

ning uden dybgående rødder som f.eks. Hyld, Hassel, Syren eller Slåen, for at reducere på-

virkningen af landskabet. 

 

15.6.2 Stationsanlæg 

 

Figur 15-5. Forslag til afskærmende beplantning. 

Afskærmende beplantning 

Omformerstationens bygninger (særligt ventilhallerne) vil blive meget store og markante byg-

ninger i landskabet og vil i sammenhæng med det eksisterende stationsanlæg blive meget 

synlige i landskabet. 

 

Vandmøllevej 

Gestenvej 

2 

4 

3 
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Projektområdet for stationen er allerede i dag afgrænset af beplantning. Den kommer dog ikke op i 

24 meters højde. Mod vest vil projektområdet blive afskærmet af Revsing plantage og mod nord 

og øst af levende hegn. Langs Vandmøllevej er beplantningen forholdsvis tæt med en højde på 

10-12 m (Foto 15-10). Det er vigtigt for påvirkningen af landskabet, at hegnet langs Vandmøllevej 

bevares intakt, og f.eks. ikke ryddes i forbindelse med anlægsarbejdet eller for at give plads til 

hegn mv. 

 

Det er vurderet, at den største landskabelige påvirkning fra omformerstationen vil være den visuel-

le påvirkning i nærzonen, særligt fra Gestenvej, hvor stationen iagttages af flest mennesker. Det 

er muligt med beplantning at reducere den landskabelige påvirkning herfra.  

 

Langs Gestenvej findes i dag et hegn som er ca. 3 m højt, men det har endnu ikke en tæthed til at 

afskærme for indkig (Foto 15-11). Ved at supplere den eksisterende beplantning langs Gestenvej 

på strækning umiddelbart øst for stationen, samt at etablere et beplantningsbælte umiddelbart syd 

for stationen (Figur 15-5) reduceres landskabspåvirkningen. På Foto 15-12 og Foto 15-13 (foto-

standpunkt 3) samt Foto 15-15 og Foto 15-16 (fotostandpunkt 4) er illustreret den forventede 

effekt ved at etablere et hegn syd for omformerstationen, mellem stationen og Gestenvej. Hegnet 

er illustreret med en højde på ca. 10 meter. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at supplere 

den eksisterende beplantning langs Gestenvej på strækningen sydøst for stationen, i en større 

afstand fra anlægget, der kan skærme yderligere for indkig til stationen.  

 

Indenfor vil stationsområdet der blive etableret beplantning i overensstemmelse med den 

fremtidige lokalplans bestemmelser. 

 

 

Foto 15-10. Illustration af hvordan stationen vil markere sig fra Gestenvej nord for stationen 

(Fotostandpunkt 2), bag den eksisterende beplantning langs Vandmøllevej. Stationen er 

illustreret i et design, hvor en større del af de tekniske installationer er indendørs. 
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Foto 15-11.  Illustration af hvordan stationen vil markere sig fra Gestenvej syd for stati-

onsanlægget, uden supplerende beplantning (visualiseringspunkt 3). Stationen er vist 

et design hvor en større del af de tekniske installationer indkapsles. De to voluminer tv. 

i billedet vil blive etableret som friluftsanlæg. 

 

 

Foto 15-12. Her er illustreret den forventede afskærmende effekt ved at etablere et plan-

tebælte umiddelbart syd for stationen mellem stationen og Gestenvej. Hegnet er illu-

streret med en højde på op til 10 m. 
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Foto 15-13. Her er stationen illustreret i et design hvor en større del af de tekniske installa-

tioner står frit. (De to voluminer tv. i billedet vil blive etableret som friluftsanlæg). 

 

 

 

 

Foto 15-14. Illustration af hvordan stationen vil markere sig fra Gestenvej øst for stationen 

(fotostandpunkt 4) uden supplerende beplantning. De to voluminer tættest på koblingssta-

tionen, vil blive etableret som friluftsanlæg. 
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Foto 15-15. Her er illustreret den forventede afskærmende effekt ved etablering af et 

beplantningsbælte syd for stationen mellem stationen og Gestenvej. Hegnet er illustre-

ret med en højde på op til 10 m. 

 

 

Foto 15-16. Her er stationen illustreret i et design hvor størstedelen af de tekniske in-

stallationer står frit. (De to voluminer tv. i billedet vil blive etableret som friluftsanlæg). 

Bearbejdning af facader 

Der skal lægges stor vægt på, at bygningerne får et udtryk, der bedst muligt indpasses i land-

skabet. Desuden bør der arbejdes med bygningernes form, farve og materialer, så de ikke 

fremstår som ”klodser” i landskabet.  
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Fordi bygningerne (særligt ventilhallerne) er så store, bør de have en enkel og ensartet karakter. 

En enkel og ensartet karakter kan godt være en bygning med brudte flader, blot den er ”stilren”. 

Hvis bygningerne er for ”komplekse” i deres udtryk, kan det forstærke den visuelle forstyrrelse, 

som koblingsstationens præger landskabet med. Facadebeklædningen skal desuden være i ikke 

reflekterende materialer.  

 

Bygningernes farve og materialevalg har betydning for, hvordan de optræder i landskabet både på 

kort og lang afstand og under forskellige vejrforhold, især varieret lyspåvirkning. I forbindelse med 

fastlæggelse af det endelige design, vil der blive lagt vægt på de ønsker og væsentlige forhold, 

der må fremkomme i forbindelse med VVM-processen. Den fremtidige lokalplans eventuelle krav 

til facadebeklædning vil blive fulgt. Bygningerne er ikke belyst eller på anden måde markeret af lys 

fra bygningerne. Herved udgås det at fremhæve bygningerne i et ellers ”mørkt” landskabsrum. 

 

Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i oplevelsen af omformerstationen i nærhedszonen, 

således at facadeudtrykket rettes mod oplevelsen fra netop dette område. 

Det vurderes, at en arkitektonisk bearbejdning af facader samt afskærmende beplantning langs 

omformerstationens sydlige side og Gestenvej kan nedbringe omformerstationens visuelle påvirk-

ning af landskabet til et acceptabelt niveau taget i betragtning, at projektområdet allerede er place-

ret i et landskab der er præget af tekniske elementer.  

 

 

Foto 15-17. Illustration af omformerstation Endrup beklædt med overfladebehandlede alu-

miniumsplader, der via udstansede huller gengiver en abstraktion af landskabet.  

 

Foto 15-18. Tjele Omformerstation.  
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16. Materielle goder, 
arkitektoniske og 
arkæologiske kulturarv 

16.1 Metode 
Alle kendte fortidsminder i interesseområdet er vurderet med udgangspunkt i Slots- og Kultur-

styrelsens database over kendte jordfaste fortidsminder Fund og Fortidsminder. Med ud-

gangspunkt i databasens beskrivelse af fortidsminderne er det vurderet:  

 

 Har fortidsmindet en karakter, som er signifikant på landsplan,  

 Hvor stor er sandsynligheden for at påtræffe fortidsmindet eller fortidsmindets periferi 

ved anlægsarbejdet, og 

 Hvad er den formodede bevaringsgrad af fortidsmindet.  

 

16.2 Eksisterende forhold 
På grund af anlægsarbejdets fysiske omfang er det uundgåeligt, at arkæologiske levn vil blive 

partielt destrueret. Der vil være tale om fortidsminder, som enten er skjulte i jorden eller for-

tidsminder, som er kendte, men hvor fortidsmindet ikke har en værdi, som har medført en 

fredning. 

 

Der forekommer ingen fundkoncentrationer i interesseområdet, som har en signifikant arkæo-

logisk værdi på landsplan. Fundtyperne domineres af overpløjede gravhøje og bopladsrelate-

rede arkæologiske levn. I arealer under dyrkning er begge lokalitetstyper under destruktion af 

pløjning og især for de overpløjede gravhøje gælder, at mange er registreret som destrueret 

allerede før 1920’erne. En arkæologisk faglig dokumentation af disse anlæg i forbindelse med 

anlægsarbejdet kan være sidste chance for at dokumentere et hvert levn af gravhøjene. 

 

Indenfor projektområdet er der identificeret ca. 26 beskyttede sten- og jorddiger, som ligger 

jævnt fordelt over hele projektområdet for kabelanlægget. Der er ingen beskyttede sten og 

jorddiger i det område, hvor stationsanlægget skal etableres. 

 

Projektområdet berører ikke exnerfredninger omkring kirker eller andre væsentlige materielle 

goder. 

 

16.3 Virkninger i anlægsfasen 
Viking Link projektet vil i få uger under gravearbejdet påvirke synlige jordfaste fortidsminder, 

herunder fredede gravhøje. Ved gennemgravning af beskyttelseszoner omkring fredede for-

tidsminder kræver gennemgravningen dispensation og vil derfor ske efter en konkret vurde-

ring. 

 

Arkæologiske levn vil blive partielt destrueret ved anlægsarbejdet. Der vil være tale om for-

tidsminder, som enten er skjulte i jorden eller fortidsminder, som er kendte, men hvor fortids-

mindet ikke har en værdi, som har medført en fredning.  Forud for anlægsarbejdet iværksæt-

tes en arkæologisk analyse, som vil udpege særligt værdifulde fortidsminder og områder, hvor 

det ud fra forskellige topografiske indikatorer kan forventes, at der vil fremkomme fortidsmin-

der. Fortidsminder som myndigheden vurderer, har en væsentlig værdi vil efter Slots- og Kul-

turstyrelsens godkendelse blive udgravet. 
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Hele projektområdet vil blive forundersøgt af arkæologer, og eventuelle væsentlige fortidsminder 

vil blive udgravet.(LBK nr. 358 af 8. april 2014). Hvis der findes fortidsminder i forbindelse med 

anlægsarbejderne vil arbejdet blive stoppet, indtil myndigheden igen kan frigive området. 

 

Henset til de kendte fortidsminders karakter, anlægsarbejdets relativt begrænsede indgreb i det 

enkelte fortidsminde og de arkæologiske foranstaltninger, som træffes i samarbejdet med muse-

erne i interesseområdet vurderes det, at yderligere udredning af den arkæologiske kulturarv ikke 

er nødvendig. For den synlige arkæologiske- og historiske kulturarv gælder, at påvirkningen fra 

anlægsarbejdet er kortvarig og yderligere udredning er ligeledes unødvendig. 

 

For cirka halvdelen af de kortlagte beskyttede sten og jorddiger vil kabelanlægget kunne føres 

udenom diget. I de resterende tilfælde skal digerne krydses. Krydsningen ved gennemgravningen 

kræver dispensation og vil derfor ske efter en konkret vurdering. Der hvor det er muligt kan ar-

bejdsbæltets bredde reduceres igennem selve diget. 

 

16.4 Virkninger i driftsfasen 
Det vurderes, at der ikke vil være påvirkninger af den arkæologiske kulturarv i driftsfasen. Eventu-

elle jordarbejder, f.eks. i forbindelse med reparation, vil foregå indenfor det deklarationsareal, hvor 

Energinet.dk har erhvervet rettigheder fra lodsejeren. Dette areal er dækket af de arkæologiske 

forundersøgelser forud for anlægsarbejdet. Dermed vurderes virkningerne i driftsfase at være stort 

set betydningsløs for den samlede kulturarv.  

 

16.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Påvirkninger af kulturarven i en demonteringsfase vil kunne sammenlignes med påvirkningerne i 

anlægsfasen. Det må forventes, at aktiviteterne primært vil foregå inden for deklarationsarealet. 

Uanset den tekniske udførelse skal hensynet til kulturarven indgå i planlægningen af demonte-

ringsarbejdet. 

 

16.6 Afværgeforanstaltninger 
Passage af sten og jorddiger vil ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdene. For at 

begrænse skaderne på diget kan arbejdsbæltets bredde reduceres mest muligt, hvor det er prak-

tisk muligt, og vilkår i dispensation til passage af beskyttede sten- og jorddiger vil blive fulgt  

 

Der vil blive udført en arkæologisk forundersøgelse af anlægsområdet inden anlægsarbejdet star-

ter. 
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17. Socioøkonomiske forhold 

17.1  Metode 
Beskrivelsen af de afledte socioøkonomiske forhold som en mulig følge af miljøpåvirkningerne 

er beskrevet på baggrund af kort over projektområdet og kommuneplaner og dialog med 

kommunerne. Kort og planer anvendes til at beskrive den nuværende arealanvendelse inden 

for projektområdet. Kortene indgår som bilag 1a og 1b. 

 

Analysen af de socioøkonomiske effekter bygger desuden på miljøpåvirkningerne indeholdt i 

andre afsnit i VVM-redegørelsen. Det gælder specielt Befolkning, sundhed og friluftsliv (Kapitel 

6), Jord (Kapital 9) og Støj (Kapitel 12). 

 

De afledte socioøkonomiske konsekvenser dækker både anlægsfasen og driftsfasen.  Vurde-

ringerne er foretaget på et kvalitativt niveau. 

 

17.2 Eksisterende forhold 
Kabelanlæg 

Langt den overvejende det af kabelanlægget etableres i landbrugsjord i omdrift. Herudover 

indgår naturarealer og arealer, hvor projektområdet krydser infrastrukturanlæg.  

 

Når kablet er etableret tinglyses en deklaration, som indskrænker ejerens rådighed over area-

let. 

 

I den aller vestligste del at projektområdet, ved Vestkysten, er der knyttet økonomiske interes-

ser i relation til rekreativ udnyttelse af arealerne i projektområdet. De økonomiske interesser til 

den rekreative udnyttelse af området spænder fra campingpladser og handel relateret til turis-

me, og til generel spredt udnyttelse af området i relation til spadsereture, løb, målrettede evt. 

organiserede naturture. De samme interesser knytter sig til arealerne langs Varde og Holme 

Å, hvor der er gode lystfisker muligheder. 

 

Stationsanlæg 

Stationsanlægget etableres på landbrugsjord i omdrift. Stationsarealet erhverves til formålet, 

og kan ikke anvendes til andre formål efterfølgende. 

 

Omkring stationsområdet ligger spredte beboelser og landbrugsejendomme.  

 

Selve omformerstationen vil i drift udsende støj som er vurderet i kapitel 12. Støjbelastningen 

er lav, og under Vejen Kommunes støjgrænser.  

 

Omformerstationen er en stor bygning, og den visuelle påvirkning af befolkningen er negativ. 

Påvirkningen af befolkningen er beskrevet i afsnit 6. 

 

17.3 Virkninger i anlægsfasen 
Kabelanlægget 

Anlægsarbejdet vil påføre de berørte arealer strukturskade og afgrødetab. Lodsejerne får 

udret erstatning for eventuelle tab, i henhold til: ”Landsaftalen- El og fiberanlæg på landbrugs-

jord”. Anlægsarbejdet vil derfor ikke få væsentlige socioøkonomiske konsekvenser for land-

brugserhverevet.  

 



 

 122   Miljøstyrelsen / VVM-redegørelse / Viking Link  

Støjbelastningen fra anlægsarbejdet er ubetydeligt i forhold til baggrundsbelastningen, og er des-

uden kortvarigt, derfor vurderes den at være ikke væsentlig for den socioøkonomiske påvirkning. 

 

Kabelanlægget etableres som styret underboring under Varde og Holme å som begge har lystfi-

skeinteresser, og påvirkningen er vurderet til at være ikke væsentlig, fordi der god afstand imellem 

bredarealerne og arbejdsområdet.  

 

For turisme og rekreativ udnyttelse af badestranden vest for Blåbjerg, kan anlægsarbejdet, som 

sker med styret underboring, være generende og holde gæsterne væk i den periode, hvor arbej-

det foregår. Det kan derfor medføre en negativ påvirkning af turismen i området. For at imøde-

komme påvirkningen af de rekreative interesser vil anlægsarbejdet ikke ske i perioden 1. juli -15. 

august. Påvirkningen af de soicioøkonomiske interesser vurderes hermed at være reduceret til 

ikke væsentlige. 

  

Stationsanlægget 

Den socioøkonomiske påvirkning fra anlæg af omformerstationen er vurderet af være ikke væ-

sentlige med de afværgeforanstaltninger som er beskrevet for hvert miljøtema. For en samlet 

oversigt se afsnit 19.  Det vurderes derfor at den socioøkonomiske påvirkning er meget lille og 

ikke væsentlig. 

 

17.4 Virkninger i driftsfasen 
Kabelanlægget 

De socioøkonomiske konsekvenser i driftsfasen for kabelanlægget vedrører den deklaration som 

bliver tinglyst med indskrænkninger i den enkelte lodsejers rådighed over egne arealer. Rådig-

hedsindskrænkningen erstattes i henhold til ”Landsaftalen El og fiberanlæg på landbrugsjord”. 

Arealerne kan fortsat anvendes til almindelig landbrugsdrift. På den baggrund vurderes den so-

cioøkonomiske påvirkning af landbrugserhvervet at være ikke væsentlig.  

 

Anlægget udsender ikke forurenende stoffer til omgivelserne, og påvirkningen af den socioøko-

nomiske, som følge af forurening er ikke væsentlig.  

 

For skovbrug vil der kunne være tale om at inddragede arealer i en zone omkring de etablerede 

kabler, hvor der ikke må plantes træer med dybtgående rødder. Der kompenseres overfor eventu-

elle skovejere for denne gene. Projektet berører kun relativt få skovområder og deklarationsbæltet 

er smalt (7 m), så derfor vurderes projektets socioøkonomiske påvirkning af Skovbrugserhvervet 

at være ikke væsentlig. 

 

Jagt og fiskeri vil ikke være påvirket i driftsfasen. Tilsvarende gælder for den rekreative udnyttelse 

af projektområdet i driftsfasen. For råstofindvinding vil der være en ubetydelig eller ingen miljøpå-

virkning af mulighederne for råstofressourcen i driftsfasen. 

 

Stationsanlægget 

Stationsområdet inddrager ca. 20 ha landbrugsjord, som herved tages ud af omdrift. Arealet er 

dog på landsplan så lille at det ikke får signifikant betydning for landbrugserhvervet. Derfor vurde-

res den socioøkonomiske betydning at være ikke væsentligt.  

 

For de beboelser, som får indblik til stationsområdet, er der risiko for at boligpriserne vil falde i 

forhold til nuværende niveau. Konsekvensen for den enkelte bolig, vil afhænge af de konkrete 

forandringer i udsigten fra den enkelte bolig. Der plantes skærmende beplantning omkringstatio-

nen, som vil reducere den visuelle påvirkning, men det er muligt at boligpriserne vil falde på de 

nærmeste ejendomme.  

 

17.5 Virkninger i demonteringsfasen 
Påvirkningerne i demonteringsfasen vil svare til de forhold, der er beskrevet for anlægsfasen.  
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17.6 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke peget på behov for afværgeforanstaltninger, som knytter sig alene til påvirkningen 

af de socioøkonomiske forhold. De afværgeforanstaltninger, som er skitseret for de enkelte 

temaer (de øvrige kapitler i VVM-redegørelsen), vil samlet set for de socioøkonomiske forhold 

minimere påvirkningen til et niveau, hvor den er vurderet til at være ikke væsentlig. 
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18. Kumulative påvirkninger  

Kumulative effekter omfatter påvirkninger fra det aktuelle projekt, set i sammenhæng med påvirk-

ninger fra andre aktiviteter, projekter og planer. Formålet med at vurdere de kumulative effekter er 

at afgøre, om andre projekter eller planer forstærker eller modvirker effekterne fra etablering af 

Viking Link, herunder om områdets samlede miljømæssige bæreevne overskrides. 

 

18.1 Metode 
Der er foretaget en kvalitativ vurdering af anlægs og demonteringsarbejdet, som er set i sammen-

hæng med andre eksisterende, vedtagne og planlagte projekter. 

 

I driftsfasen er alene de væsentlige miljøpåvirkninger fra Viking Link løftet op i den kumulative 

vurdering. Det drejer sig alene om den visuelle påvirkning fra stationsanlægget. 

 

Afsøgningen af andre projekter er sket i den løbende dialog med lokale myndigheder. 

 

18.2 Virkninger i anlægsfasen 
I anlægsfasen er miljøpåvirkningerne begrænsede, og der er ikke umiddelbart oplagte miljøkonse-

kvenser ved landanlægget (kabler og stationer), der kan virke væsentlig kumulativt med andre 

projekter. Det kan ikke afvises, at der kan være samtidighed med enkelte, mindre projekter over 

kortere strækninger, men i så fald vurderes der udelukkende at være tale om meget begrænsede 

påvirkninger, som ikke vil medføre væsentlige kumulative effekter. 

 

18.3 Virkninger i driftsfasen 
Der er ikke kendskab til projekter i relevant afstand omkring stationsanlægget, der vil medføre 

kumulative effekter på landskab og de visuelle forhold. Det eksisterende stationsanlæg ved 

Revsing er behandlet som 0-alternativet og betragtes derfor ikke som en kumulativ effekt.  

 

I støjafsnittet er det vist at støj fra det nye anlæg sammen med den eksisterende koblingsstation i 

Revsing vil overholde Vejen Kommunes vejledende støjgrænser. 

 

Der er ikke kendskab til projekter, der vil medføre kumulativ effekt på landskabet som følge af 

etablering af kabelanlægget.  

 

18.4 Virkninger i demonteringsfasen 
I demonteringsfasen er miljøpåvirkningerne begrænsede og der er ikke umiddelbart oplagte miljø-

konsekvenser ved landanlægget (kabler og stationer), der kan virke væsentlig kumulativt med 

andre projekter.  

 

18.5 Afværgeforanstaltninger 
Da det er vurderet at områdets samlede miljømæssige bæreeevne ikke overskrides er der ikke 

behov for afværgeforanstaltninger i relation til den kumulative effekt. 
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19. Afværgeforanstaltninger – 
Samlet oversigt 

I forbindelse med planlægningen af projektet og fastlæggelse af projektområdet er mange 

miljøpåvirkninger undgået på forhånd ved, at der er foretaget en GIS-konfliktanalyse. Herved 

er det samtidig lykkedes at undgå sammenfald mellem projektområdet og kommuneplanlagt 

boligområder. Der har i denne fase desuden været et mål at minimere konflikter imellem pro-

jektområdet og andre arealinteresser.  

 

Projektområdet for kablet er i gennemsnit 300 m bredt. Det er ikke et udtryk for, at kabelan-

lægget vil berøre alle interesser indenfor projektområdet, men i stedet for et udtryk for, at an-

lægsbæltet for kablet, som kun er op til 32 m i bredden, kan anlægges indenfor projektområdet 

hvor miljøpåvirkningen er mindst. Det er f.eks. vurderet, at det helt kan undgås at påvirke 

vandhuller i projektområdet. Fastlæggelsen af kabeltraceet sker under projekteringen af ka-

belanlægget efter udstedelse af VVM-tilladelsen.  

 

Generelt vil der blive udarbejdet beredskabsplaner for anlægsarbejdet og for drift af anlægget, 

som vil sikre, at risikoen for uheld og spild minimeres, samt at øvrige unødige miljøpåvirknin-

ger undgås. Beredskabsplanerne indeholder beskrivelser af håndtering af eksempelvis olie og 

brændstof. Planerne sikrer endvidere, at der er planer for og et beredskab til begrænsning af 

forurening, såfremt der sker uheld. 

 

Afværgeforanstaltningerne er samlet i en oversigt i tabel 19-1. 

(næste side). 
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VVM-tema Anlæg Drift 

Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning 

Befolkning Støv fra entreprenørmaski-

ner i tørre perioder 

 

Rekreativ interesse for ba-

degæster på badestranden i 

Blåbjerg 

Vanding i tørre perioder 

 

 

Undgå anlægsarbejde med 

landkabelanlæg på stranden 

i Blåbjerg i perioden 1. juli til 

15. august. Søkablet kan 

dog føres i land, hvilket kan 

tage op til fem arbejdsdage. 

Negativ visuel påvirkning 

fra stationsanlæg 

Beplantning og facadebear-

bejdning (for flere detaljer se 

nedenfor under landskab og 

visuelle forhold) 

Natura 2000 Forstyrrelse af udpegnings-

grundlaget  

Natura 2000-område nr. 83 

Blåbjerg Egekrat mv., og nr. 

88 med blandt andet Varde 

å passeres med styret un-

derboring  

Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

 

Særligt beskyttede arter  

(Bilag IV-arter) 

Forstyrrelse eller ødelæg-

gelse af levesteder for:  

 

 flagermus 

 padder 

 markfirben 

 guldsmede 

 

Ingen væsentlig påvirkning 

af snæbel 

 

Ingen væsentlig påvirkning 

af Marsvin 

Når kabeltraceet er fastlagt, 

udføres feltbesigtigelse af 

konkrette egnede leveste-

der. Konkrete afværge-

foranstaltninger formuleres i 

dialog med myndigheden og 

vil blive efterlevet. 

 

Ikke relevant. Varde Å un-

derbores 

 

Ikke relevant 

Ingen væsentlig påvirk-

ning  

Ikke relevant 

Natur, flora og fauna Ingen væsentlig påvirkning 

af underborede eller undgå-

ede  

 Fredninger 

 Vandløb 

 §3 Natur  

 

Ikke relevant  

 

 

 

 

 

 

Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 
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VVM-tema Anlæg Drift 

Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning 

Passage af §3-natur ved 

gennemgravning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugle i Blåbjerg plantage 

 

 

Skov og hegn 

 

 

 

Levende hegn og småbioto-

per 

 

 

Passage sker på baggrund 

af dispensation fra myndig-

heden. Hvis der gives tilla-

delse til at lave anlægsar-

bejder gennem §3-

beskyttede områder, vil 

kørsel med tungt materiel 

blive minimeret, for at undgå 

komprimering af jorden og 

evt. vil der blive udlagt køre-

plader. I §3-områderne vil 

det efter en konkret vurde-

ring evt. blive undladt at 

sortere jorden i muld og 

råjord, da en opblanding af 

jorden kan forbedre natur-

værdierne. Endelig vil an-

lægsbæltet søges minimeret 

yderligere end de 18 meter, i 

det omfang det er praktisk 

muligt. 

 

Rydning sker udenfor yngle-

tiden 15. marts til 15. juli. 

 

Undgå at fælde gamle træer, 

og reducere arbejdsarealet 

mest muligt. 

 

Når kabeltraceet er fastlagt 

udføres feltbesigtigelse af 

levende hegn og småbioto-

per, som ud fra en kortgen-

nemgang og tilgængelig 
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VVM-tema Anlæg Drift 

Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning 

viden vurderes at kunne 

rumme væsentlige natur-

værdier. Linieføringen bliver 

placeret så påvirkningen af 

biologiske værdier minime-

res. Kabeltraceet anlægges 

så smalt som muligt ved 

gennembrud af levende 

hegn. Diger retableres efter 

anlægsarbejdet. Hvor det er 

nødvendigt at rydde levende 

hegn vil der så vidt muligt 

ske genplantning med træer 

og buske med ikke dybtgå-

ende rødder. 

Jord Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Grundvand og overflade-

vand 

Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Luft og klimatiske forhold Støv Vande i tørre perioder Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Støj Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Materialer, ressourcer og 

affald 

Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Landskab og visuelle 

forhold 

Kabelanlæg: 

Rydning af skov 

 

Rydning af hegn 

 

 

 

 

 

Undgå lange lige rydnings-

bælter 

 

Minimere bredden af ar-

bejdsbæltet mest muligt. 

Genplante hegn hvor det er 

muligt (for detaljer se oven-

for) 

 

Negativ visuel påvirkning Eksisterende hegn langs 

Vandmøllevej og Gesten 

skal bevares. 

Supplere den eksisterende 

beplantning langs Gestenvej 

og den sydlige del af stati-

onsområdet. 

Facader på bygninger i 

enkel og ensartet karakter 
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VVM-tema Anlæg Drift 

Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning Miljøpåvirkning Afværgeforanstaltning 

Stationsanlæg: 

Visuelle påvirkninger 

 

Eksisterende hegn langs 

Vandmøllevej og Gesten 

SKAL bevares. 

 

Facader må ikke reflektere 

lys. I øvrigt følge krav til 

facadebeklædning givet i 

lokalplanen. 

 

Materielle goder og arki-

tektoniske og arkæologi-

ske kulturarv 

Forstyrrelse og ødelæggelse 

af beskyttede sten- og jord-

diger 

 

 

 

 

 

 

 

Arkæologisk kulturarv 

Bredden af arbejdsbæltet 

igennem sten og jorddiger 

reduceres mest muligt 

 

Konkrete afværge-

foranstaltninger formuleres i 

dialog med myndigheden og 

myndighedens vilkår vil blive 

efterlevet. 

 

Udføre arkæologisk forun-

dersøgelse af anlægsområ-

det. Afværgeforanstaltninger 

formuleret at myndigheden 

vil blive fulgt. Hvis der træf-

fes fund vil anlægsarbejdet 

blive stoppet og myndighe-

den tilkaldt. Arbejdet genop-

tages først når myndigheden 

har frigivet området. 

Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Socioøkonomiske forhold Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

Kumulative forhold Ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant Ingen væsentlig påvirk-

ning 

Ikke relevant 

 

Tabel 19-1         Afværgeforanstaltninger 
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20. Mangler 

Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal en VVM-redegørelse indeholde en oversigt over eventuelle 

områder, hvor datagrundlaget er usikkert eller hvor der mangler viden til at foretage en fuldstæn-

dig vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet.  

 

 

Tabel 20-1 Manglende viden emneoversigt 

Emne Grundlag og eventuelle mangler 

Landskabelige forhold Der mangler endelig afklaring af placeringen 

af den nye omformerstation i stationsområdet 

og dimensioner er ikke endeligt fastlagt. De 

dimensioner der er anvendt i visualiseringerne 

vurderes, som dem der giver den største 

landskabelige påvirkning. 

 

Bygningernes arkitektoniske udformning er 

ikke fastlagt. Visualiseringen er derfor en 

tilnærmelse som kan blive anderledes i det 

endelige projekt. 

 

Den manglende viden har dog ikke medført, at der er væsentlig usikkerhed i de vurderinger, der er 

foretaget om projektets påvirkning af omgivelserne.  
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