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1

Natura 2000-vurderinger for Baltic Pipe projektet

1.1

Sammenfatning

Der er gennemført en foreløbig konsekvensvurdering (væsentlighedsvurdering) for
8 Natura 2000-områder i forbindelse med Baltic Pipe projektet. Den foreløbige
konsekvensvurdering kunne ikke udelukke en væsentlig påvirkning af èt område,
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83/H72). For dette
område er der derfor gennemført en egentlig konsekvensvurdering som har vist, at
der ikke vil ske en skade på bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget.
For de øvrige seks områder er en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget
blevet udelukket.
I det nedenstående er de konkrete argumenter for hvert område gennemgået.
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83/H72) passeres dels
ved underboring og dels ved gennemgravning. Herudover etableres der to
arbejdspladser ved start og slutpunkt for underboringen og der laves en ny
ventilstation i Blåbjerg Klitplantage. Det er vurderet at projektet ikke skader
bevaringsmålsætningerne for de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det
skyldes, at underboringen friholder en række områder for gennemgravning, og at
den påvirkning, der sker i forbindelse med underboringen, med udlæg af slanger,
oplæg af rør, udtagning af geotekniske prøver og risiko for udslip af boremudder,
ikke vurderes at kunne medføre skade på naturtyperne hvid klit, grå/grøn klit,
klithede, grårisklit og fugtig klitlavning, som findes i området. Etablering af en
arbejdsplads på stranden og ind i den hvide klit vurderes pga. disse naturtypers
dynamiske natur, ikke at være en skade, da den eksisterende naturtilstand hurtigt
retablerer sig. Etablering af en linjeventilstation og nedgravning af gasledningen
gennem Blåbjerg Klitplantage vurderes ikke at være en skade, da kendte og mulige
habitatnaturtyper i området friholdes for påvirkning. Fjernelse af tæt skov med
den invasive art bjergfyr i forbindelse med projektet, kan på sigt muliggøre
udvidelse af områder med de lysåbne naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget.
Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget.
Kallesmærsk Hede (N84/H73/F56) er det område der ligger nærmest den nye
modtageterminal på Station Nybro, i en afstand af 4 km. En væsentlig påvirkning
af området som følge af udledning af overfladevand til Søvig Bæk som leder til
Natura 2000-området eller som følge af øget kvælstofdeposition på grund af
gasafbrænding på anlægget, vurderes at kunne udelukkes.
Svanemosen (N226/H250) passeres i en afstand af mindst 400 m og en væsentlig
påvirkning af fugle som følge af forstyrrelse og naturtyper som følge af dræning
udelukkes på grund af afstand.
Lillebælt (N112/F47/H96) grænser op til projektområdet, men uden overlap. Der
er vurderet på drænende effekt ind i området i forhold til rigkær og forstyrrelse og
støj ind i området i forhold til havørn, rørhøg og havterne. En væsentlig påvirkning
som følge af begge disse forhold vurderes at kunne udelukkes.
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (N114/H98) passeres ved
underboring af selve åen og ådalen. Herudover etableres gasrøret i relativ nærhed
af tre kildevæld øst for underboringen. Det er vurderet at projektet ikke skader
bevaringsmålsætningerne for de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det

4

skyldes, at underboringen friholder en række områder for gennemgravning, og at
den påvirkning, der sker i forbindelse med underboringen, med udlæg af slanger,
udtagning af geotekniske prøver og risiko for udslip af boremudder, ikke vurderes
at kunne medføre skade på naturtyperne surt overdrev, kalkoverdrev, kildevæld og
vandløb, som findes i området. Etablering af arbejdspladser uden for Natura
2000-området og nedgravning af gasledningen ned til 60 meter fra kildevæld,
vurderes ikke at medføre en skade på arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget.
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen
(N163/H194) passeres ved underboring af vandløb to steder. Herudover sker der
en underboring af opstrøms beliggende vandløb to steder som følge af etablering af
et elkabel. Det er vurderet at projektet ikke skader bevaringsmålsætningerne for de
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det skyldes, at underboringen
friholder en række områder for gennemgravning, og at den påvirkning, der sker i
forbindelse med underboringen, med udlæg af slanger, udtagning af geotekniske
prøver og risiko for udslip af boremudder, ikke vurderes at kunne medføre skade
på naturtyperne rigkær og vandløb, som findes i de underborede områder.
Etablering af arbejdspladser uden for Natura 2000-området, vurderes ikke at
medføre en skade på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (N161/F101/H142) passeres ved mulig
gennemgravning af det sydvestlige hjørne af fuglebeskyttelsesområdet og ned til
80 m fra habitatområdet. På grund af afstand vurderes en påvirkning af
habitatområdets søer at kunne udelukkes. Den kortvarige forstyrrelse i forbindelse
med gravning på marker i omdrift i anlægsfasen vurderes ikke at kunne medføre
en væsentlig påvirkning af troldand, grågås og rørhøg i fuglebeskyttelsesområdet.
Møllebækken, der er et tilløb til Torup Sø bliver underboret, hvorfor det vurderes,
at der ikke kan være en påvirkning nedstrøms og ind i Natura 2000-området.
Præstø Fjord (N168/H147/F89) passeres i en afstand af ned til ca. 400 m og selve
kysten friholdes for påvirkning, da gasledningen etableres ved en mikrotunnel. En
væsentlig påvirkning af fugle som følge af forstyrrelse og naturtyper som følge af
dræning udelukkes på grund af afstand.
Ovenstående vurderinger er baseret på, at en række afværgeforanstaltninger er
indarbejdet i projektet:
•

Underboring af klitterne ved Blåbjerg, ådalen ved Odense Å, ådalen ved Suså,
habitatområdet Vase Grøft og af to tilløb til Suså vest for Rønnede.

•

I forbindelse med underboringerne gennemføres visuel overvågning, så evt.
udslip af boremudder hurtigt opdages og standses.

•

Ved boremudder følges sædvanlig procedure, hvor den relevante kommune
inddrages i vurdering af tilsætningsstoffer til boremudderet. Da
indholdsstoffer kan variere fra entreprenør til entreprenør kan der udtages en
batch-stikprøve af den aktuelle boremudderblanding inden opstart af boring,
som analyseres for miljøskadelige stoffer, hvis der indgår stoffer, som ikke
allerede er vurderet.
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•

I boregraven ved start og slutpunkt for underboringerne vil evt. drænrør blive
lukket, så de ikke leder boremudder til nærtliggende vandløb, ligesom det
sikres at boremudderet opbevares forsvarligt.

•

Underboringen af klitterne ved Blåbjerg vil ikke passere under fugtige
klitlavninger, men i en afstand af mindst 10 meter.

•

Underboringen af Odense Å vil passere under et kildevæld over en strækning
på ca. 30 meter. Underboringen vil ligge dybt i forhold til det sandlag, der
føder kildevældene og vil derfor ikke have indflydelse på kildevældene og
drænforholdene i området.

•

Underboringen af Suså og Vase Grøft sikres med lerskot ved start- og
slutpunkt hvis der konstateres artetisk vand ved gennemførelse af
underboringen.

•

Maskiner, som kører i områder, der underbores, for at gennemføre
geotekniske forundersøgelser og udlægge slange til recirkulation af
boremudder, vil ikke køre i fugtige naturtyper, som fugtige klitlavninger
(2190) ved Blåbjerg, Kildevæld (7220) ved Odense Å og rigkær (7230) ved
Vase Grøft.

•

Der etableres lerskot, omkring gasrørledningen ved passage af to rigkær ved
Lillebælt og kildevæld ved Odense Å. Lerskot modvirker effektivt
vandbevægelse på langs med gasrørledningen,

•

På strækningerne forbi to rigkær ved Gamborg Fjord ved Lillebælt og syd for
3 kildevæld ved Odense Å vil det blive sikret, at den åbne ledningsgrav ligger
mindst 30 meter fra naturtyperne.

•

Hvis der opstår behov for at pumpe vandet bort fra ledningsgraven og udlede
det på terræn i Natura 2000-områder, må dette kun ske efter analyse af
ferrojern. Hvis analyserne viser at der er mere end 0,2 mg Fe2+/l , vil der
blive iværksat tiltag til at ilte vandet, så risikoen for okkerforurening
minimeres.

•

Arbejdsbæltet i Blåbjerg Klitplantage minimeres til 20 m fremfor 32 m.

•

Arbejdsbælte for gasrørledning holdes udenfor § 3 registrerede områder i
Blåbjerg Klitplantage, på strækningen gennem Natura 2000-området, da
disse områder antages at være habitatnaturtyper.

•

Arbejdsbæltet for elkabel til Haslev ved Torup Sø holdes mindst 200 meter fra
rørskoven, eller anlægsarbejdet gennemføres udenfor rørhøgens yngleperiode
1. april-1. august.
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1.2

Hvad er Natura 2000

Natura 2000 er en samlebetegnelse for de internationale
naturbeskyttelsesområder, som omfatter habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.
Områderne er udpeget i henhold til EU´s Habitatdirektiv (Rådets direktiv nr.
92/43/EØF), der omhandler bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og
Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979), der
omhandler beskyttelse af vilde fugle.
I henhold til § 20 stk. 4 2) i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) skal bygherrens
miljøkonsekvensrapport indeholde en vurdering af projektets væsentlige
påvirkninger på den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og
naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde
fugle.
Dette notat indeholder vurderingen i forhold til Natura 2000-områder (artikel 6 i
habitatdirektivet), mens vurderingen i forhold til Bilag IV-arter (artikel 11 i
habitatdirektivet) vil være indeholdt i et separat kapitel i
miljøkonsekvensrapporten.
Det beskrives, hvorledes det ansøgte projekt påvirker Natura 2000-områderne det
vil sige målsætningen for de arter og naturtyper, der findes på områdernes
udpegningsgrundlag.
Hvis den foreløbige konsekvensvurdering konkluderer, at det ikke kan udelukkes
at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan
påvirke Natura 2000-området væsentligt, skal der foretages en fuld
konsekvensvurdering af virkningerne af projektet på Natura 2000-områdets
bevaringsmålsætninger.
Vurderingen i forhold til Natura 2000-områder tager udgangspunkt i vejledningen
til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2011).
Forsigtighedsprincippet er en vigtig del af vurderingsarbejdet vedrørende Natura
2000-områder og indebærer at videnskabelig tvivl skal komme naturen til gode.
I forbindelse med den foreløbige vurdering (væsentlighedsvurdering) kan en
påvirkning som udgangspunkt antages ikke at være væsentlig, hvis påvirkningen
er mindre end de naturlige udsving for art eller naturtype, eller hvis der kan ske en
retablering inden for kort tid, dvs. ca. et år.
Den danske stat gennemfører i 2016-2019 en grænsejustering af de danske Natura
2000-områder. Habitatbekendtgørelsen (BEK 1240 af 24.10.2018) som er
resultatet af tre gennemførte høringer i 2017-2018 indeholder ændringer i
afgrænsningen af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. For
fuglebeskyttelsesområder er de udtagne områder ikke længere gældende. For
habitatområder er beskyttelsen for de udtagne områder fortsat gældende, indtil
EU-kommissionen har godkendt den danske bekendtgørelse. Dette forventes at
ske i 2019. (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018). Udvidelser af både
habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt udtagne dele af habitatområder er
derfor medtaget i vurderingerne. I de udvidede områder har staten ikke foretaget
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kortlægning af levesteder og naturtyper. Og hvor der er tale om helt nyudpegede
områder (f.eks. Svanemosen som fuglebeskyttelsesområde) er der ikke en
gældende Natura 2000-plan med bevaringsmålsætninger etc.

1.3

Projektbeskrivelse med fokus på de mulige virkninger på
Natura 2000-områder

Baltic Pipe er en ny gasrørledning som skal forbinde de norske gasfelter i
Nordsøen med det danske og polske gastransmissionsnet. Projektet gennemføres
både på havet og på land, men kun projektets landdel er inddraget i denne
vurdering. Projektets marine dele er vurderet i to selvstændige rapporter.
For delstrækningerne på tværs af Nordsøen og over Lillebælt er virkninger på
marine Natura 2000-områder vurderet og der er lavet en fuld
konsekvensvurdering for N112 Lillebælt. De største påvirkninger er i anlægsfasen
på marsvin og ynglefugle på Fønsskov Odde, men er afværget ved tilpasninger i
projektet. Det samlede projekt med landledning og havledning vurderes ikke at
kunne medføre påvirkninger af områdets udpegningsgrundlag, bl.a. da disse arter,
ikke vurderes yderligere påvirket af de landbaserede aktiviteter.
For delstrækningen gennem Østersøen er en påvirkning af N168 Havet og kysten
mellem Præstø Fjord og Grønsund blevet udelukket på grund af afstand, både på
land og på havet.
Projektet indebærer etablering af en gasrørledning på tværs af Danmark fra
Blåbjerg ved den jyske vestkyst til Faxe på Sjællands østkyst. Herudover etableres
en modtageterminal på den eksisterende station Nybro i Jylland, en ny
kompressorstation ved Everdrup på Sjælland samt elkabler fra Haslev og
Blangslev til kompressorstation Everdrup. Endelig etableres der 15 nye
linjeventilstationer langs med gasrørledningen, som anvendes til at afspærre
gassen i forbindelse med reparationsarbejder. I anlægsfasen vil der være behov for
røroplagspladser og arbejdsarealer.
Projektet kan medføre påvirkninger i både anlægsfase og driftsfase samt i
forbindelse med reparation og sløjfning af anlægget. Da reparationsarbejder og
sløjfningsarbejder vil have sammenlignelige eller mindre påvirkninger end
anlægsarbejdet, er disse forhold ikke nærmere beskrevet. De projektafledte
virkninger som potentielt kan påvirke Natura 2000-områder i de forskellige faser
er beskrevet nedenfor for hhv. gasrørledning, elkabler og stationsanlæg.

1.3.1
1.3.1.1

Oversigt over mulige påvirkninger i anlægsfase
Gasrørledning

•

Fjernelse af træer og buske i arbejdsbæltet forud for anlægsarbejdet. Relevant
når der foregår anlægsarbejder inde i et Natura 2000-område. Vil ske i en
bredde af 15 m til 32 m afhængigt af anlægsmetode.

•

Bortgravning af naturtyper og levesteder. Relevant når der foregår
anlægsarbejder inde i et Natura 2000-område. Vil ske i selve ledningsgraven
som er 4-5 meter bred og i arbejdsbæltet, hvis dette muldafrømmes.
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•

Strukturskade på jordlagene og skade på vegetationen. Relevant når det
sammensvejsede gasrør udlægges inden en underboring og når der kører
lastbiler og andre anlægsmaskiner eller udlægges køreplader, fibermåtter eller
gruslag til køreveje inde i et Natura 2000-område.

•

Aktiviteter i områder som friholdes ved styret underboring. Kan påvirke i
forbindelse med udførsel af geotekniske undersøgelser og udlægning af slange
til recirkulering af boremudder. Relevant når underboringen foretages under
et Natura 2000-område.

•

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med styret underboring af et
område, som ønskes friholdt for gravearbejder. Relevant når underboringen
foretages under et Natura 2000-område.

•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet. Relevant både ved
arbejder inde i Natura 2000-områder og i nærheden af Natura 2000områder. Relevant for arter der er sårbare over for støj og forstyrrelse (se
afsnit 0).

•

Dræning af fugtige naturtyper og levesteder nær den åbne kabelgrav som er
ca. 2 meter dyb. Relevant både ved arbejder inde i Natura 2000-områder og i
nærheden af Natura 2000-områder.

•

Underboring igennem vandførende jordlag, der potentielt medfører dræning
af kildevæld eller vådområder i terræn, der står i hydraulisk forbindelse med
det vandførende jordlag.

•

Den åbne ledningsgrav kan virke som en faldfælde hvis den ligger på tværs af
vigtige vandringsveje. Relevant for arter med sæsonbestemte vandringer, som
f.eks. stor vandsalamander.

•

Udledning fra land til Lillebælt af indvundet vand fra Lillebælt efter
trykprøvning. Der kan ske en påvirkning af det marine Natura 2000 område
Lillebælt med tungmetaller og jern.

Anlægsarbejderne på den enkelte lokalitet forventes at tage ca. 2-3 måneder. Heraf
står ledningsgraven åben i ca. 1 måned. I forbindelse med længere underboringer
kan arbejdspladser ved start og slutpunkt findes i længere tid. Det er muligt at
underboringer gennemføres året inden det øvrige anlægsarbejde.
1.3.1.2

Elkabel

Som for gasrørledningen, men arbejdsbæltet er ca. 18 m bredt og kabelgraven ca. 2
m bred og 1,5 m dyb. Kabelgraven forventes at stå åben i ca. en uge og
anlægsarbejderne på den enkelte lokalitet tager ca. en måned, hvoraf der dog kun
arbejdes i adskilte perioder af nogle dage af gangen.
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1.3.1.3

Stationer

Samme som for gasrørledningen, men anlægsarbejde ved linjeventilstationerne
pågår i ca. et halvt år på den enkelte lokalitet. Arbejdsarealet i forbindelse med
etablering af linjeventilstationer holder sig inden for det areal der anvendes i
driftsfasen, nemlig 1.500 m2.
Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af modtageterminal Nybro og
kompressorstation Everdrup forventes at tage 2-3 år. Arbejderne er ikke beskrevet
her, da Modtageterminal Nybro ligger 4 km og Kompressorstation ved Everdrup
ligger 5,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område (se afsnit 1.4.1 og 1.4.5 og
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fu
ndet.). På grund af afstanden vurderes en væsentlig påvirkning, som følge af støj
og forstyrrelse fra anlægsarbejderne på stationerne, derfor at kunne udelukkes.

1.3.2
1.3.2.1

Oversigt over mulige påvirkninger i driftsfase
Gasrørledning

•

Dræning af fugtige naturtyper og levesteder nær gasrørledningen etableret i
ledningsgrav eller i underboring. Da der vil være brudte jordlag og jorden kan
være mere porøs kan der opstå tvivl om hvorvidt gasrørledningen visse steder
kan have en drænende effekt. På sådanne lokaliteter vil der i ler- og
blandingsjorde blive anvendt lerskot, der effektivt modvirker vandets
bevægelser langs med gasrørledningen. Relevant både når gasrørledningen
ligger inde i et Natura 2000-område og i nærheden af et Natura 2000område.

•

Restriktioner i forhold til plantning af træer inden for 5 m fra gasrørledningen
som kan betyde ændret vegetationsstruktur over gasrørledningen. Relevant
når gasrørledningen ligger inde i Natura 2000-området.

1.3.2.2

Elkabel

Som for gasrørledningen, men kabelgraven forventes at være 1,5 m dyb med udlæg
af 10 cm sand under elkablet og 20 cm sand over elkablet, herefter råjord som
komprimeres og endeligt muldjord. Sandlaget vil således ligge i en dybde af ca. 1,51,2 m. Restriktioner i forhold til plantning af træer inden for 3,5 m på hver side af
elkablet.
1.3.2.3

Stationer

Modtageterminal Nybro i Varde Kommune
Modtageterminalen er en måle- og regulatorstation og dens placering fremgår af
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Gassen filtreres for eventuelle u
renheder, inden gasmængde og gaskvalitet måles. Herefter opvarmes gassen i
varmevekslere, hvorefter gastrykket sænkes under nøje styring og overvågning af
tryk og temperatur. Den nye modtageterminal er en miljøgodkendelsespligtig
virksomhed og etableres inde på det eksisterende anlæg ved Nybro. Der laves en
ny lagerbygning, en analysebygning samt en kedel- og utilitybygning. De mulige
påvirkninger i driftsfasen som følge af den nye modtageterminal er:
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•

Permanent arealinddragelse til de nye bygninger som vil ske inde på den
eksisterende station

•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med driften af anlægget

•

Kvælstofdeposition i forbindelse med opvarmning af gassen.

•

Udledning af overfladevand til Søvig Bæk

Kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune
Kompressorstationen skal hæve trykket i gasrøret, inden gassen sendes videre til
Polen og dens placering fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. K
ompressorstationen etableres på et areal der er landbrugsjord i dag. På stationen
vil der være 3-5 kompressorenheder som står inde i bygninger og med tilknyttede
gaskølere, filtre, ventiler og rørsystemer. Herudover bygninger (administration,
utility, service og lager). og et afblæsningsrør som er en høj skorsten, hvor gassen
kan udledes i forbindelse med service eller en nødsituation. Der er ikke
udledninger i normal driftssituation. Endelig etableres en transformerstation som
leverer strøm til anlægget og en ny adgangsvej. De mulige påvirkninger i
driftsfasen som følge af den nye kompressorstation er:
•

Permanent arealinddragelse

•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med driften af anlægget

Linjeventilstationer
•
Permanent arealinddragelse på ca. 1.500 m2 som følge af tilstedeværelse af
linjeventilstation. Relevant når linjeventilstationen ligger inde i et Natura
2000-område.
•

Forstyrrelse som følge af færdsel i bil til ventilstationer og til fods inde på
stationen. Relevant når linjeventilstationen ligger inde i et Natura 2000område.

1.3.3

Gennemgang af udvalgte påvirkninger som er relevante for
flere Natura 2000-områder

For at undgå gentagelser er fire af de påvirkninger i anlægsfasen som er
gennemgået i afsnit 1.3.1.1 og beskrevet i dette afsnit, i stedet for under hvert
Natura 2000-område. Afsnittet danner således baggrund for at kunne forstå de
vurderinger der er lavet under hvert enkelt Natura 2000-område, herunder i
hvilken afstand en given påvirkning kan udelukkes. De gennemgåede påvirkninger
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er aktiviteter ved underboring, risiko for blow-out, støj og forstyrrelse samt
dræning.
1.3.3.1

Aktiviteter i områder som underbores.

Anlægsmetoden, styret underboring, kan anvendes, hvor sårbare områder på
overfladen ønskes friholdt for gennemgravning. En boremaskine i den ene ende
borer et hul, som løbende udfyldes med boremudder så det ikke falder sammen.
Det boremudder, der benyttes ved underboringer, svarer i sammensætning til det
boremudder, der benyttes ved etablering af vandforsyningsboringer i Danmark. I
den modsatte ende samles røret og efter endt boring, trækkes gasrøret tilbage ned
gennem det borede hul. Der er tale om store maskiner, både ved startpunktet, hvor
boremaskinen står og ved slutpunktet hvor boremudder opsamles og hvor
gasledningen skal trækkes ned i underboringen. Der vil derfor være behov for en
arbejdsplads på 3.000 m2 i begge ender af underboringen. I forlængelse af
slutpunktet for underboringen er der behov for plads til oplæg af den
sammensvejsede gasledning, som vil have samme længde som underboringen.
Forud for gennemførelse af underboringer skal der udføres geotekniske
forundersøgelser for at undersøge jordbunden. Disse forundersøgelser medvirker
til en sikker gennemførelse af underboringen, og de mindsker risikoen for blowout idet underboringen indrettes efter kendskab til de faktiske jordbundsforhold
(se afsnit 0). Geotekniske forundersøgelser omfatter udtagning af en boreprøve
med en diameter på 15 cm og foretages i en række punkter langs det trace, der skal
underbores. Det køretøj som tager prøverne har lavt marktryk og dermed
begrænset påvirkning af vegetationen. Figur 1-1 viser et eksempel på hvordan et
køretøj kan se ud.

Figur 1-1

Eksempel på køretøj som udfører geotekniske boringer
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Boremudderet som anvendes i forbindelse med underboringen skal transporteres
fra slutpunktet tilbage til startpunktet kontinuert i forbindelse med
underboringen. Denne recirkulering reducerer materialeforbruget. Til dette
udlægges en slange mellem de to punkter. Udlægning af slangen vil ske med et
mindre køretøj som en ATV eller køretøj på larvefødder. Det anvendte køretøj vil
kun køre en gang i forbindelse med udlægning og en gang i forbindelse med
fjernelse af slangen. Selve slangen vil blot ligge oven på vegetationen i den periode,
hvor der underbores. Som et alternativ til udlægning af slange kan der i stedet
vælges transport af boremudder på lastbiler, der som udgangspunkt benytter sig af
eksisterende veje. Denne metode vil dog kun komme i anvendelse, hvis metoden
med en slange ikke kan bruges.
1.3.3.2

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med
styret underboring

I forbindelse med underboringen vil boremudder blive presset ind i borehullet.
Hvis der er tale om mindre faste jordlag over underboringen, er der risiko for at
boremudderet kan presses op til overfladen, f.eks. gennem sprækker eller dybe
rodgange, som følge af dette overtryk. Risikoen for dette undersøges i forbindelse
med de geotekniske undersøgelser, hvor de bedst egnede jordlag identificeres på
baggrund af boreprofiler. Herudover minimeres risikoen ved at gøre
underboringen dyb, da risikoen for et blow out minimeres med dybden. Risikoen
for blow-out er størst i nærheden af underboringens start- og slutpunkt, da man
her er tættest på overfladen. Lange underboringer (op til 1 km) kan etableres ned
til 25 m dybde, mens kortere underboringer på få hundrede meter typisk etableres
i 5 m dybde. Det maksimale tryk, der kan påføres boremudder beregnes ud fra
jordlagenes beskaffenhed, således at risiko for blow-out minimeres mest muligt.
Boremudderet består helt overvejende af bentonit, som er en naturligt
forekommende lerart. I forbindelse med den konkrete underboring vil bentonitten
blive tilsat forskellige additiver, som bl.a. afhænger af de jordlag, der skal bores
igennem. Additiverne vil ikke indeholde miljøskadelige stoffer. Hvis der sker et
blow-out vil mudderet undslippe til overfladen.
Boremudderet består helt overvejende af bentonit, som er en naturligt
forekommende lerart. I forbindelse med den konkrete underboring vil bentonitten
blive tilsat forskellige additiver, som bl.a. afhænger af de jordlag, der skal bores
igennem. Additiverne indvirker på boremudderets viskositet og dermed mudderets
egenskaber for ”smøring” af underboringen. . Disse additiver er f.eks. Hydropack,
Tunnel-Gel Plus, Pac-L og Soda Ash. Soda Ash justerer pH og anvendes kun i svær
lerjord, Pac-L anvendes typisk i sandet jord og isolerer mod grundvand, Tunnel
Gel Plus nedsætter friktion og Hydro Pack anvendes ved boring i saltvand. I
forbindelse med anvendelse af boremudder skal kommunen vurdere, om der er
behov for en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Soda Ash, Tunnel-Gel
Plus, Pac-L og bentonit er tidligere screenet for deres farlighed (A, B eller C, hvor A
er alvorlig sundheds- eller miljøskadeligt, mens C er ikke miljøskadeligt) (DHI,
årstal ukendt) og vurderet som C-stoffer. Hvis der anvendes andre stoffer, vil deres
miljøskadelighed blive dokumenteret inden brug, alternativt tages en batchstikprøve som analyseres for miljøskadelige stoffer.
Entreprenøren vil inden igangsættelse af arbejdet blive bedt om at udarbejde en
beredskabsplan som specificerer, hvordan han forholder sig ved et blow-out. Den
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vil indeholde retningslinjer for inddæmning og opsamling af bentonit med
slamsuger, manuelt, pumper og/eller gravemaskine med udlæg af køreplader,
spuling af området efterfølgende eller udlæg af spærringer i et vanddækket område
og oppumpning af spild. Den konkrete håndtering af et blow-out vil afhænge af
stedet og omfanget, men der vil være et beredskab, som kan håndtere hændelsen
med det samme. Som udgangspunkt recirkuleres boremudder fra et eventuelt
blow-out tilbage til underboringens nærmeste arbejdsplads ved start- eller
slutpunkt. Et evt. blow-out opdages ved visuel inspektion. Ved underboring af
vandløb vil der være konstant overvågning, så underboringen kan stoppes ved
mindste tegn på udslip af boremudder i vandet. Ved underboring af øvrige
områder vil der være overvågning langs ledningen, evt. ved brug af ATV ved
længere strækninger. Hvis der sker et blow-out, vil boringen blive stoppet og
trykket tages af, hvorved udslippet af boremudder stopper. Derefter vil
entreprenøren i samråd med Energinets tilsynsførende tage stilling til det videre
forløb, evt. under inddragelse af myndighederne. Endelig vil det blive sikret, at der
ikke er drænrør i boregraven ved start- og slutpunkt for underboringen. Hvis
drænrør er til stede vil de blive midlertidigt afproppet, så det sikres at drænrørene
ikke leder boremudder til nærtliggende vandløb.

Figur 1-2
Eksempel på lokalt udslip af boremudder på overfladen i en
mindre omkreds omkring blowoutpunktet.

1.3.3.3

Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejder

Støj er beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten som nedenstående er et uddrag af.
På de enkelte delstrækninger vil der være støj fra de maskiner som over en periode
på 2-3 måneder rydder træer og buske, forbereder anlægsbælte, graver
ledningsgrav, samler og nedsænker gasledning og dækker området til igen. Der er
imidlertid kun aktivitet på den enkelte lokalitet i kortere, adskilte perioder. Der
forventes op til 10 entreprenørmaskiner i gang samtidig, herunder gravemaskine,
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løftekran, traktorer, bukkemaskine etc. En typisk entreprenørmaskine (løftekran
eller gravemaskine) i drift, har en kildestyrke på 110 dB (A). Den forventede
støjpåvirkning i en typisk anlægssituation er 50 – 55 dB(A) i 100 – 125 meters
afstand og 40 – 45 dB(A) i ca. 300 meters afstand. Er afstanden under 50 meter,
kan støjen være 65 – 70 dB(A). Den konkrete støj er meget afhængig af terrænet og
for at vurdere på et worst-case er der i Natura 2000-vurderingen taget
udgangspunkt i 70 dB i en afstand af 50 m, 55 dB i en afstand af 125 m og 45 dB i
300 m afstand. I forbindelse med opgravningsfri krydsninger og anlæg af
linjeventilstation vil støjkilderne være sammenlignelige med det ovenfor nævnte.
Støjen kan dog forventes at ske i et længere tidsrum på op til et halvt år ved
linjeventilstationer. I forbindelse med ilandføring af søledningen er der behov for
at etablere spunsvægge til at sikre det trækspil som trækker ledningen helt op på
land. Dette sker ved den jyske vestkyst og på begge sider af Lillebælt. Ved Faxe på
Sjælland spunses omkring en byggegrube, hvorfra mikrotunnellen som passerer
kystlinjen starterDet er uafklaret om spunsvæggene rammes eller vibreres ned.
Ramning er den mest støjende metode og derfor den anlægsmetode som antages
her. Ramning af spuns har en kildestyrke på 125 dB(A) og ramningen forventes at
støje med 69 dB(A), i en afstand af 300 meter og 63 dB i en afstand af 600 m.
Der er en del undersøgelser af støjs påvirkning af fugle, men uden entydige
konklusioner. Ofte ses der dog i første omgang en reaktion på en ny støjkilde,
hvorefter fuglene hurtigt lærer at ignorere støjen. Studier af effekter af støj fra
motorveje på fugle viser at 60 dB(A) er en almindeligt anvendt grænse for
acceptabel støj i områder med følsomme fuglearter (Dooling & Popper 2007).
En undersøgelse af effekten af pilotering på vandfugle (Cutts et all 2009) satte
følgende grænser op. Ved støj på under 50 dB var der ingen respons. Ved nye
støjkilder på 50-70 dB var responsen moderat og ved nye støjkilder på over 70 dB
var responsen moderat til høj. Generelt blev det vurderet at 70 dB var over
grænsen for en adfærdsmæssig respons, men under grænsen for at fuglen lettede.
Først ved støj over 85 dB blev en egentlig flugtrespons observeret, men uden at
fuglen forsvandt helt ud af området. Ved regelmæssig støj var fuglenes respons på
de nævnte støjniveauer mindre. En anden undersøgelse af anlægsarbejdets effekt i
et kystnært område herunder pilotering (Postlethwaite & Stephenson 2012)
konkluderede at den foreslåede 70 dB grænse var meget forsigtig, og at en grænse
10 dB højere stadig ville være forsigtig.
I USA har man udarbejdet retningslinjer i forhold til støjpåvirkninger af en truet
ugleart (Strix occidentalis caurina) (US Fish and Wildlife service 2009, c.f. RPS
2018). Her afhænger responsen på støj af forskellen mellem baggrundstøjen og
støjkilden. Her er den maksimale afstand hvor en respons registreres 400 m, og
dette sker ved støj på over 90 dB med den laveste baggrundsstøj. Ved lavere
anlægsstøj eller højere baggrundsstøj er afstanden for respons mindre. Ugler har
god hørelse og andre fuglearter forventes derfor at være mindre følsomme. I
Danmark har man en del viden om forstyrrelsesfri zoner i forhold til en art som
havørn. Her har Dansk Ornitologisk Forening (Stabell 2005) vurderet, at en
forvaltning der forhindrer aktiviteter i yngletiden inden for ca. 300 m, er
tilstrækkelig til at sikre ynglesucces. Uden for yngletiden kan f.eks. skovhugst
tillades indtil 100 m fra reden. En undersøgelse af forstyrrelse i forhold til
musvåge (Sunde 2011) viste ingen sammenhæng mellem fuglenes flugtrespons på
en ny forstyrrelse og hvor meget forstyrrelse der var i området i forvejen.
Undersøgelsen så på forstyrrelse i forbindelse med menneskelig færdsel og viste, at
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musvåge først viser et flugtrespons når mennesker færdes inden for 200 m af
reden.
På baggrund af ovenstående vurderes en påvirkning af fugle i et
fuglebeskyttelsesområde at kunne udelukkes, ved afstande på over 400 m eller støj
på under 60 dB.
1.3.3.4

Dræning af fugtige naturtyper og levesteder nær den åbne
ledningsgrav

En drænende effekt i anlægsfasen kan opstå fra den åbentstående ledningsgrav.
Påvirkningen vil ske i den periode, hvor ledningsgraven står åben. For
gasledningen er det en grav på minimum 2 meters dybde i op til en måned, mens
det for elkablet er en grav på 1,5 meters dybde i op til en uge. For at undersøge
hvor langt væk en åbentstående ledningsgrav kan medføre sænkning i det
terrænnære grundvandsspejl, har Energinet fået udarbejdet et notat om
sænkningstragter (COWI 2018). På baggrund af en række worst-case antagelser
såsom at grundvandet står i terræn og at ledningsgraven er 3 meter dyb, er det
beregnet, hvornår sænkningstragten går i nul for forskellige jordbundstyper. For
grovsandet jord er det 330 meter og dermed størst afstand, mens det for finsand er
30 m og for jord med indslag af ler endnu mindre. Det betyder at en væsentlig
påvirkning kan udelukkes i jordbundstyper med ler, når afstanden er mere end 30
meter til ledningsgraven.
Hvis grundvandet står så højt, at ledningsgraven fyldes med vand, er der behov for
at pumpe vandet bort, mens gasledningen lægges ned i graven. Pumpningen
starter først umiddelbart inden ledningen lægges ned i ledningsgraven og
pumpningen bliver minimeret mest muligt. Det er ikke muligt at konkretisere hvor
pumpning bliver nødvendig, før selve anlægsarbejdet starter op. Hvis der viser sig
behov for at pumpe vand ud på terræn til nedsivning i et Natura 2000-område er
der to muligheder. Enten pumpes vandet med en slange så langt væk fra Natura
2000-området, at en påvirkning kan undgås. Alternativt vil vandet for at forhindre
okker, inden udledning bliver analyseret for indholdet af ferrojern. Såfremt en
dobbeltbestemmelse viser, at koncentrationen er under 0,2 mg Fe2+ /l, kan
udledningen accepteres. Viser analyserne derimod at koncentrationerne er over
0,2 mg Fe2+/l, skal vandet iltes f.eks. ved at sætte halmballer foran udløbet eller
ved at lede vandet gennem et antal serieforbundne åbne containere, hvor vandet
ledes gennem et filter med filtergrus eller sand. Kontrolmålinger foretages for at
sikreacceptable koncentrationer af ferrojern før udledning. I forbindelse med
anlægsarbejdet bliver eksisterende dræn skåret over. Drænrøret vil fortsat fungere,
men i stedet for at lede vandet videre, vil vandet samle sig i ledningsgraven. Hvis
drænene leder meget vand, kan der blive behov for at suge vandet op. Efter endt
anlægsarbejde retableres drænene. Afbrydelse af dræn i anlægsperioden vurderes
ikke at kunne medføre en påvirkning af Natura 2000-områder, da drænene ligger
på landbrugsjord og der er tale om en meget kortvarig påvirkning på op til tre
måneder..

16

1.4

Afgrænsning af hvilke Natura 2000-områder som skal
behandles

Afstand til projektet er en væsentlig faktor i forhold til at screene områder ud, som
skal omfattes af en væsentlighedsvurdering og evt. efterfølgende en fuld
konsekvensvurdering.
Det første skridt er derfor at se på placering af Natura 2000-områderne i forhold
til projektområdet. Dette er gjort nedenfor, opdelt på de forskellige delstrækninger
Vestjylland, Østjylland (inkl. vestlige Fyn), øvrige Fyn og Sjælland. Alle områder
inden for 3 km er nævnt. Ved afstande fra projektområdet for gasrørledning eller
elkabel på mere end 500 m vurderes områderne at kunne screenes ud uden
yderligere begrundelse end afstand. Det skyldes projektets karakteristika og
afledte påvirkninger, som der er redegjort for i afsnit 1.3.1.1 og 1.3.1.2. For
stationerne ved Nybro og Everdrup er det nærmeste Natura 2000-område nævnt,
selvom de ligger længere væk end de ovenfor nævnte afstande.

1.4.1

Vestjylland

Ved den jyske vestkyst passerer projektområdet gennem Natura 2000-område 83,
nærmere bestemt Habitatområde 72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og
Hennegårds Klitter. For dette område er der udført en fuld konsekvensvurdering
som har udelukket en skade på udpegningsgrundlaget.
Også ved den jyske vestkyst ligger projektområdet ca. 700 m syd for Natura 2000område 69, nærmere bestemt Habitatområde 62 og fuglebeskyttelsesområde 43:
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. På grund af afstanden kan en væsentlig
påvirkning udelukkes og området beskrives området ikke yderligere.
Også ved den jyske vestkyst ligger projektområdet ca. 3,5 km nord for Natura
2000-område 84, nærmere bestemt Habitatområde 73 Kallesmærsk Hede,
Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage og fuglebeskyttelsesområde 56
Filsø. Syv km længere mod øst passerer projektområdet forbi Natura 2000området i en afstand af 750 m.
Modtageterminal Nybro ligger ca. 3,9 km øst for området . Den nye
modtageterminal medfører arealinddragelse inde på et eksisterende teknisk anlæg,
udledning af overfladevand til Søvig Bæk, støj og forstyrrelse i forbindelse med
anlæg og drift samt kvælstofdeposition som følge af udledninger i forbindelse med
opvarmning af gassen. For dette område er der på baggrund af aktiviteterne i
forbindelse med modtageterminal Nybro lavet en væsentlighedsvurdering, som
har kunnet udelukke en væsentlig påvirkning.
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Figur 1-3
Projektområdets placering i forhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i Vestjylland.

1.4.2

Østjylland og vestlige Fyn

På den eksisterende kompressorstation Egtved tilsluttes Baltic Pipe til det
eksisterende gastransmissionsnet og der laves en ny linjeventilstation og et anlæg
til inspektion af gasrøret (scraperstation). Projektområdet som fortsætter mod øst
fra kompressorstationen ligger ca. 2,5 km syd for Natura 2000-område 238,
nærmere bestemt Habitatområde 238 Egtved Ådal. På grund af afstanden kan en
væsentlig påvirkning udelukkes og området beskrives området ikke yderligere.
Syd for Kolding passerer projektområdet ca. 400 m nordøst for Natura 2000område 226, nærmere bestemt habitatområde 250 Svanemose. Området er i
forbindelse med grænserevision i 2018 også blevet udpeget som
fuglebeskyttelsesområde F120 med en lidt anden områdeafgrænsning end
habitatområdet. Fuglebeskyttelsesområdet ligger således ca. 450 m fra
projektområdet. For dette område er der lavet en væsentlighedsvurdering, som har
kunnet udelukke en væsentlig påvirkning.
Ved Lillebælt grænser projektområdet både i Jylland og på Fyn helt op til Natura
2000-område 112 som omfatter habitatområde 96 og fuglebeskyttelsesområde 47
Lillebælt. For dette område er der i forbindelse med den marine del af projektet
lavet en fuld konsekvensvurdering, som har udelukket en skade af
bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget. Kun en
væsentlighedsvurdering for de landbaserede områder er inkluderet her.
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Figur 1-4
Projektområdets placering i forhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesområder i Østjylland og på det vestlige Fyn

1.4.3

Øvrige Fyn

Syd for Odense passerer projektområdet Natura 2000-område 114, nærmere
bestemt Habitatområde 98: Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
ved en underboring. For dette område er der udført en fuld konsekvensvurdering
som har udelukket en skade på udpegningsgrundlaget.
Syd for Langeskov passerer projektområdet 2,5 km syd for Natura 2000-område
113 Habitatområde 97 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose. På
grund af afstanden kan en væsentlig påvirkning udelukkes og området beskrives
området ikke yderligere.
Nord for Nyborg ligger station Nyborg og projektområdet ca. 700 m vest for
Natura 2000-område 116, som er habitatområde 100 Centrale Storebælt og
Vresen. På grund af afstanden kan en væsentlig påvirkning udelukkes og området
beskrives området ikke yderligere.
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Figur 1-5
Projektområdets placering i forhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesområder på Fyn

1.4.4

Sjælland

Nord for Næstved passerer projektområdet to gange Natura 2000-område 163,
nærmere bestemt Habitatområde 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen
ved en underboring. For dette område er der udført en fuld konsekvensvurdering
som har udelukket en skade på udpegningsgrundlaget.
Ved Fensmark passerer projektområdet ca. 2,3 km syd for Natura 2000-område
163, nærmere bestemt Habitatområde 145 Holmegårds Mose og
fuglebeskyttelsesområde 91 Holmegårds Mose og Porsmose. På grund af afstanden
kan en væsentlig påvirkning udelukkes og området beskrives området ikke
yderligere.
Syd for Faxe Ladeplads passerer projektområdet ca. 400 m nord for Natura 2000område 168, nærmere bestemt Habitatområde 147 Havet og kysten mellem Præstø
Fjord og Grønsund og fuglebeskyttelsesområde 89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord
og Jungshoved Nor. Dette område er også det der ligger nærmest den nye
kompressorstation i Everdrup, i en afstand af ca. 5,5 km. For dette område er der
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lavet en væsentlighedsvurdering, som har kunnet udelukke en væsentlig
påvirkning.

Figur 1-6
Projektområdets placering i forhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesområder på Sjælland

1.4.5

Sjælland - elkabler

For elkabel til Blangslev er der ingen Natura 2000-områder inden for 3 km.
For elkabel til Haslev er det et Natura 2000-område. Sydøst for Haslev passerer
projektområdet gennem Natura 2000-område 161, nærmere bestemt
Habitatområde 142 og fuglebeskyttelsesområde 101. Søer ved Bregnetved og
Gisselfeld. For dette område er der lavet en væsentlighedsvurdering, som har
kunnet udelukke en væsentlig påvirkning.
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2

Natura 2000-område 83/ Habitatområde 72: Blåbjerg
Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Dette område er det eneste habitatområde hvor der graves i forbindelse med
gennemførelse af projektet. Herudover gennemføres en lang underboring.
Summen af de mulige påvirkninger betyder, at en væsentlig påvirkning ikke kan
udelukkes. Der er derfor gennemført en fuld konsekvensvurdering og vurderet på,
om projektet kan medføre en skade af bevaringsmålsætningerne for områdets
udpegningsgrundlag.

2.1

Udpegningsgrundlag, tilstand og bevaringsmålsætninger

Ved Natura 2000-grænsejusteringen (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
2018) er der sket en udvidelse af dette habitatområde med ca. 130 ha, herunder en
udvidelse inden for projektområdet med hovedsageligt klitplantage.
Der er pligt til at beskytte evt. tilstedeværende udpegningsgrundlag i nye
udvidelser af habitatområdet, og udvidelsen er derfor her behandlet på samme
måde, som det allerede udpegede område.
Oplysningerne om udpegningsgrundlag, tilstand og målsætninger stammer fra
Natura 2000-planen (Naturstyrelsen 2016). Det ses af Tabel 2-1 at
udpegningsgrundlaget udelukkende indeholder naturtyper og ingen arter. De
projektafledte påvirkninger som kan medføre skade på arter, herunder støj og
anden forstyrrelse, er derfor ikke inddraget i vurderingen.
Tabel 2-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 72. ”*”
anfører, at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype. De naturtyper som
findes inden for projektområdet er markeret med fed.
Forstrand og begyndende klitdannelser (2110) også kaldet Forklit
Hvide klitter og vandremiler (2120) også kaldet Hvid klit
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (2130) også kaldet Grå/grøn klit
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (2140) også kaldet Klithede
Kystklitter med havtorn (2160)
Kystklitter med gråris (2170) også kaldet Grårisklit
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter (2180)
Fugtige klitlavninger (2190)
* Kystklitter med enebær (2250)
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden (3130)
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv (7150)
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Rigkær (7230)

Habitatområdet er et stort kyst/klitområde, der er karakteriseret af en naturlig
klitzonering med forklit, hvid klit, grå/grøn klit, klithede og skovklit. Arealmæssigt
dominerer naturtyperne grå/grøn klit og klithede i habitatområdet.
Naturtilstanden for forklit (2110), grårisklit (2170) og hvid klit (2120) samt den
lille forekomst af havtornklit (2160) er gunstig.
Størstedelen af arealet med klitlavning (2190) er ligeledes i gunstig naturtilstand,
hvilket også gælder halvdelen af arealet med grå/grøn klit (2130). Den anden
halvdel af arealet med grå/grøn klit er i ugunstig tilstand, grundet dårlig
artssammensætning og dårlige vegetationsstrukturer, f.eks. høj andel af invasive
arter på dele af arealet samt forekomst af negative karakteristika.
En kombination af gode vegetationsforhold, men ringe artssammensætning
medfører, at klithede (2140) hovedsageligt er i moderat naturtilstand.
Målsætningerne for naturtyperne i området er vigtige, da det er disse som
påvirkningerne holdes op imod i forhold til at vurdere om projektet medfører en
skade.
Det overordnede mål for området er:
•

At sikre god/høj naturtilstand for områdets skov- og lysåbne naturtyper

•

Skovklit prioriteres højt fordi naturtypen udgør mere end 5 % af det samlede
kortlagte areal i den atlantiske region.

•

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.

De konkrete mål for området er:
•

Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.

•

For naturtyper, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er
målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i
fremgang.

•

For naturtyper, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er
målsætningen, at udviklingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang,
således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig
bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.

•

Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis
naturforholdene tillader det.
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2.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Projektområdets passage gennem Natura 2000-området kan inddeles i tre zoner.
Mod vest er der en zone på omtrent 160 m bredde, der består af forstrand og
områder med begyndende klitdannelser samt hvide klitter. Herefter er der et bælte
på omtrent 660 m bredde bestående af grå/grøn klit i mosaik med klithede.
Længst mod øst er der en zone på omtrent 1.100 m der består af tilgroede klitter og
klitplantage. Der er en glidende overgang mellem de tre zoner.
I projektområdet, og beliggende i Natura 2000-området, er der i dag en
ventilstation bestående af to mindre bygninger samt andre, mindre, tekniske
installationer (se Figur 2-1). Området er indhegnet og dækker et areal på 875 m 2.
Ventilstationen blev etableret for 21 år siden og inden området blev udpeget som
Natura 2000. Området i og omkring ventilstationen fremstår som ugræsset
klithede på gamle klitter i bakket terræn, hvor det tekniske anlæg indenfor hegnet
også fremstår med hedevegetation.

Figur 2-1
Eksisterende ventilstation i projektområdet set fra adgangsvejen
(fra øst). Ventilstationen er omgivet af grå/grøn klit og klithede.

Gasrørledningen etableres gennem Natura 2000-området dels ved underboring og
dels ved gravning.
Underboringen starter på stranden og føres under klitterne. Ved startpunktet på
stranden etableres en midlertidig arbejdsplads på omtrent 150 m x 200 m (areal
ca. 3 ha), der vil strække sig fra kystlinjen og op til hvor underboringen starter ved
foden af de hvide klitter. Denne arbejdsplads vil i tid og rum søges koordineret
med den arbejdsplads, der etableres i forbindelse med ilandføringen af
søledningen. Anlægsarbejdet på stranden forventes i 2020 og 2021. I 2020 udføres
underboring fra stranden til klitplantagen og i 2021 udføres ilandføring af
gasrørledningen fra Nordsøen ind til underboringen på stranden.
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Til etablering af arbejdspladsen vil det være nødvendigt med transport af tungt
materiel på stranden i Natura 2000-området. Arbejdspladsen vil være hegnet og
muligvis sikret med sandsække mod kysten. Af hensyn til mandskabets sikkerhed,
søges arbejdsarealet placeret så langt fra stranden som muligt, for at mindske
konsekvenserne ved en eventuel storm. Arbejdet kræver stabile vejrforhold og
forventes i forbindelse med ilandføring af søledningen i 2021 at tage 10-11
måneder. Ved underboringen i 2020 forventes en kortere anlægsperiode i
sommerhalvåret.
Slutpunkt for underboringen placeres ca. 20 m inde i Blåbjerg Klitplantage, hvor
der etableres en arbejdsplads. Denne midlertidige arbejdsplads, hvor
underboringen slutter, vil være ca. 60 x 60 meter og desuden etableres en
midlertidig adgangsvej fra Gøgevej. Her føres borehovedet ud og der etableres et
borebassin med boremudder som anvendes ved underboringen. Gasrørledningen
skal af tekniske årsager trækkes i modsat retning af boreretningen, nemlig fra
borehullet i klitplantagen og til stranden.

Figur 2-2 Stien, hvor den eksisterende gasledning til Syd Arne er nedgravet, ligger i den
nordlige del af projektområdet for Baltic Pipe. Stien vil blive anvendt til
opstrengningsplads, hvor gasrøret samles inden det trækkes i borehullet.

De rør, der svejses sammen og trækkes i underboringen vil blive lagt ud og samlet
langs det åbne terræn over den eksisterende gasrørledning fra Syd Arne gasfeltet,
vist som ”Område til oplag/arbejdsplads” i Figur 2-3. De sammensvejsede rør
trækkes herefter på ruller frem til borehullet. I forbindelse med etablering af
arbejdsplads for samling af gasrørledning til underboringen vil det være
nødvendigt at foretage enkelte rydninger af træer (bjergfyr), hvor det åbne areal
langs Syd Arne gasrørledningen svinger mod syd. Det skyldes at krumningen på
svinget er for skarpt og må rettes ud som vist af arbejdsarealets afgrænsning.
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Figur 2-3
Projektområdets placering i Natura 2000-området ved Blåbjerg.
De af Miljøstyrelsen kortlagte habitatnaturtyper fremgår, men i den nye
udvidelse af habitatområdet mellem Gøgevej og Skelvejen har Miljøstyrelsen
endnu ikke udført kortlægning og her er i stedet vist § 3 naturtyper.

Gasrørledningen graves gennem klitplantagen i et anlægsbælte med en bredde på
20-25 m. I et brandbælte umiddelbart øst for Natura 2000-området etableres
røroplagspladser med et areal på ca. 4.800 m2. Udover midlertidige oplag af rør,
kan arealerne under anlægsarbejdet på den pågældende strækning lejlighedsvis
blive brugt til parkering af materiel og oplag af materialer.
Linjeføringen gennem klitplantagen var oprindeligt planlagt til at løbe parallelt
med en gasrørledning, der blev etableret for 20 år siden og som ligger i den
nordlige udkant af projektområdet. Det ville imidlertid betyde, at gasrørledningen
anlægges gennem en fugtig klitlavning (2190) (området fremgår som § 3 mose på
Figur 2-3). Naturtypen fugtig klitlavning (2190) vurderes sårbar overfor
gennemgravning og strukturskader og vurderes ikke at kunne genetablere
naturværdierne inden for en overskuelig periode. Gasrørledningen vil blive holdt
syd om området. Ligeledes vil gasrørledningen blive holdt nord for de § 3
registrerede hedeområder, der ligger i den sydlige del af projektområdet. Der er
tale om fugtige hedeområder og områder som muligvis ville kunne kortlægges som
naturtypen fugtig klitlavning (2190). Området er vurderet til en høj naturtilstand
(I)
Området hvor gasrørledningen skal etableres kan deles op i to dele, se figur 2-7,
med en vestlig del, der ses som en grøn polygon og beliggende i det gamle Natura
2000-område vest for Gøgevej. Det østlige område, beliggende i det nyudpegede
Natura 2000-område øst for Gøgevej, ses som en rød linje med signaturen
”forventet linjeføring” og med et 25 meter bredt arbejdsbælte omkring. Hvor
gasrørledningen skal etableres er der ikke kortlagt habitatnatur. Besigtigelser
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peger på, at især klithede er udbredt. I det vestlige område, hvor dominansen af
bjergfyr stiger fra vest mod øst og der særligt i det vestlige område findes en
bundvegetation karakteristisk for klithede med spredt revling og sandstar og
desuden med laver og hedelyng samt anden typisk klithedevegetation. Antallet af
arter og planter falder fra vest mod øst grundet stigende tilgroning med bjergfyr.
Lige vest for Gøgevej og tæt på området, hvor der skal fældes bjergfyr, findes et
mindre område med skovfyr samt enkelte ene. Arealet er ikke kortlagt som
habitatnatur men området har en struktur og artssammensætning, der peger på, at
det kan udpeges som eksempelvis ”Kystklitter med enebær” (2250). Hovedparten
af det resterende areal vurderes at være klithede (2140).
Hvor gasrørledningen etableres gennem det nyudpegede Natura 2000-område øst
for Gøgevej, er der udpræget dominans af bjergfyr med kun sparsom vegetation af
karakteristiske hedeplanter, se figur 2-4. Området vurderes som § 3 areal at have
en dårlig naturtilstand (Amphi Consult 2018). Energinets besigtigelser i 2018 og
2019, herunder en fælles besigtigelse med Miljøstyrelsen, peger på, at større dele
af området med stor sandsynlighed er klithede (2140) da der findes karakteristisk
vegetation tilknyttet hede, herunder dværgbuske, mosser, laver og karplanter.
Opstrengningsarealet, der ses som det langstrakte, øst-vestgående grønne polygon
med signaturen ” Område til oplag/arb. plads”, forløber hvor den gamle
gasledning blev etableret for 20 år siden. Arealet vurderes at være klithede (2140)
med et udbredt og alsidigt plantesamfund tilknyttet denne naturtype, se figur 2-2.
Området er under tilgroning med bjergfyr.
Forud for underboringen er der foretaget en række geotekniske forundersøgelser
med sigte på, at få beskrevet de materialer underboringen skal passere igennem og
der forventes udlagt en slange på tværs af Natura 2000-området til recirkulering
af boremudder. Udlægning af slangen vil ske med mindre køretøj som en ATV og
vil så vidt muligt ske langs eksisterende spor og stier i terrænet og vil undgå fugtige
lavninger.
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Figur 2-4
Hovedparten af Blåbjerg Klitplantage består af gamle klitter
tilgroet med bjergfyr og med sparsom vegetation af karakteristiske
hedeplanter.

2.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Da der for dette område er gennemført en fuld konsekvensvurdering, er der ikke
vurderet om der sker en væsentlig påvirkning, men om der sker en skade på
bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget.
De påvirkninger for hhv. anlægsfase og driftsfase (se afsnit 1.3.1.1 og 1.3.2.1) som
er relevante for dette område fremgår nedenfor. Da der ikke er arter på
udpegningsgrundlaget er påvirkninger af arter, f.eks. som følge af støj og
forstyrrelse, ikke relevant.
Anlægsfase:
•

Fjernelse af træer og buske i arbejdsbæltet forud for anlægsarbejdet. Relevant
på strækningen gennem Blåbjerg Klitplantage, hvor påvirkningen sker i et
bælte på 20-25 meter.

•

Fjernelse af træer og buske i bæltet for samling af rørledning til underboring
ved Blåbjerg Klitplantage.
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•

Bortgravning af naturtyper. Relevant på stranden og gennem Blåbjerg
Klitplantage. Vil ske i selve ledningsgraven og på arealet hvor borehovedet
kommer op samt på arbejdspladserne på stranden.

•

Skade på vegetationen. Relevant hvor der kører lastbiler og anlægsmaskiner,
herunder udlæg af køreplader, fiberdug og/eller gruslag til køreveje.

•

Skade på vegetationen, ved aktiviteter i områder som friholdes ved styret
underboring, i forbindelse med udførsel af geotekniske undersøgelser og
udlægning af slange til recirkulering af boremudder.

•

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med styret underboring af
klitområdet.

•

Dræning af fugtige naturtyper nær den åbne kabelgrav som er ca. 2 meter
dyb. Relevant hvor gasrørledningen etableres i nærheden af naturtypen fugtig
klitlavning (2190).

Driftsfase
•

Dræning af fugtige naturtyper i nærheden af gasrørledningen. Den opgravede
jord er fyldt tilbage i hullet efter frasortering af skarpe og store sten. Relevant
hvor gasrørledningen etableres i nærheden af naturtypen fugtig klitlavning
(2190).

•

Restriktioner i forhold til plantning af træer inden for 2 m fra gasrørledningen
som kan betyde ændret vegetationsstruktur over og nær gasrørledningen.
Relevant på strækningen gennem Blåbjerg Klitplantage.

Nedenfor er de nævnte påvirkningerne gennemgået for de tre delområder,
Forstrand og hvidklit, De lysåbne klitter og Blåbjerg Klitplantage

2.3.1

Forstrand og hvid klit

Selve stranden er ikke kortlagt som en naturtype og vurderes ikke at være
omfattet. Forstranden og begyndende klitdannelse (2110) er et smalt bælte (10
meter) inden bæltet (ca. 50 m) med de hvide klitter (2120) begynder (se Figur 23).
For forstrand (2110) og hvide klitter (2120) er tilstanden i Natura 2000-området
gunstig og målsætningen er, at udviklingen i areal og tilstand er stabil eller i
fremgang. De konkrete forekomster i projektområdet har hhv. høj(I) og god(II)
naturtilstand, hvilket er de to tilstande som svarer til gunstig bevaringstilstand.
Naturtilstand III-V er ikke gunstig bevaringstilstand.
Energinet ønsker at placere arbejdspladsen så langt væk fra havet som muligt, af
hensyn til arbejdsmiljø og for at mindske konsekvenserne af storme og højvande
for anlægsarbejdet. Derfor ønskes den placeret i et vindbrud eller ved at grave lidt
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ind i de hvide klitter. Ved lignende arbejde i samme område har man tidligere
etableret arbejdsplads et stykke ind i de hvide klitter, hvor der i forvejen har været
et vindbrud.
Arbejdet på stranden og i de hvide klitter foregår i dynamiske naturtyper, der i
udpræget grad formes af forstyrrelser i form af vand og vind, herunder af- og
pålejring af sand. Når anlægsarbejdet er gennemført vil terræn på stranden og i
den hvide klit blive retableret. Arbejdet udføres i sommerhalvåret, hvorefter vejr
og vind den kommende vinter forventes at slette resterende spor efter arbejdsplads
og transport. Der vil ikke være blivende installationer over terræn og anlægget
vurderes ikke at hindre den fremtidige naturlige udvikling på forstranden og i
klitterne.

2.3.2

De lysåbne klitter

I projektområdet er der kortlagt naturtyperne, grå/grøn klit (2130), klithede
(2140), grårisklit (2170) og fugtig klitlavning (2190).
I Natura 2000-området samlet set, er halvdelen af arealet med grå/grøn klit i
gunstig bevaringstilstand, klithede er hovedsageligt i moderat naturtilstand og
fugtig klitlavning er på størstedelen af arealet i gunstig bevaringstilstand. De
konkrete forekomster i projektområdet er alle i gunstig bevaringstilstand, bortset
fra et stort centralt område med en mosaik af klithede og grå/grøn klit, som er i
moderat tilstand (III).
Hvor projektområdet passerer denne del af Natura 2000-området kan der ske
påvirkning som følge af geotekniske forundersøgelser, udlæg af slange til
recirkulation af boremudder og ved blow-out. Hver af disse påvirkninger er
vurderet i det nedenstående i forhold til målsætningerne for de tilstedeværende
naturtyper.
2.3.2.1

Aktiviteter i områder som friholdes ved styret
underboring.

Se en uddybende beskrivelse af aktiviteterne i afsnit 1.3.3.1.
Det køretøj som gennemfører de geotekniske forundersøgelser og udlægger
slangen til recirkulering af boremudder har lavt marktryk og dermed begrænset
påvirkning af vegetationen. Selve slangen vil blot ligge oven på vegetationen i den
periode, hvor der underbores.
Grå/grøn klit, klithede og grårisklit vurderes ikke at være sårbar over for
påvirkningerne, da der er tale om tørre naturtyper og med arter som f.eks.
hedelyng, som kræver forstyrrelse for at forynges. Køretøjerne vil friholde områder
med fugtig klitlavning (2190), som er mere sårbar over for påvirkningen. Der er
tale om en kortvarig påvirkning af robuste naturtyper og bevaringsmålsætningen
for de tørre klitnaturtyper vurderes ikke at blive skadet.
Da der ikke er arter på udpegningsgrundlaget vil forstyrrelse i forbindelse med
udførelse af aktiviteterne ikke medføre en påvirkning.
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Figur 2-5
Klitter og klithede som underbores, men hvor der skal
gennemføres geotekniske undersøgelser og udlægges slanger til transport af
boremudder

2.3.2.2

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med
styret underboring

Der henvises til afsnit 0 for en generel beskrivelse af risikoen for blow-out af
boremudder i forbindelse med underboring.
Der er tale om en lang underboring på ca. 800 m som derfor også vil blive
gennemført i relativt stor dybde på ca. 30 meter under terræn ved underboringens
dybeste punkt (kote dvr90: -9,0 m). Underboringen vil blive gennemført i et
velegnet ca. 10 meter mægtigt aflejring af marint sand med en høj tæthed og styrke
(Figur 2-6).
Inden for projektområdet findes to våde områder med fugtig klitlavning (2190). Et
udslip af boremudder i denne naturtype, vurderes at have større naturmæssige
konsekvenser end udslip af boremudder i de tørre klitnaturtyper, da spredning og
opsamling vanskeliggøres i vådt miljø. Retablering af vegetation i en fugtig
klitlavning, efter udslip af boremudder, vurderes således at tage en længere
årrække. Retablering af de tørre naturtyper kan, såfremt boremudderet hurtigt
fjernes, ske inden for en sæson. For at undgå risikoen for udslip af boremudder i
en fugtig klitlavning, vil linjeføringen af underboringen undgå at passere under
denne naturtype og i en afstand af mindst 10 meter nord om disse. Risiko for blowout ved passage af fugtig grårisklit ca. 300 meter øst for underboringens
startpunkt (se Figur 2-6) vurderes at kunne afvises, da underboringen her sker i
det marint aflejrede sandlag, hvor der ikke er risiko for blow-out. Ved
underboringens passage af klitlavningen ca. 150 meter vest for underboringens
slutpunkt vurderes risiko for blow-out også at kunne afvises. Her sker
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underboringen i grænsen mellem det marint aflejrede sandlag og det ovenliggende
æolisk aflejrede sandlag. Ved start- og slutpunkt for underboringen vil der være en
lille risiko for et blow-out, når borehullet er tæt ved overfladeterræn og ligger i det
æolisk aflejrede sandlag, der ikke har så stor en styrke og tæthed. Det etablerede
beredskab ved arbejdsarealerne vil hurtigt kunne indsættes og mulig blow-out
inddæmmes og boremudder pumpes indtil arbejdsarealet til recirkulering. Er der
tale om mindre mængder boremudder vil materialet blive inddæmmet og fjernet
efterfølgende.
Med baggrund i de tiltag der gennemføres for at minimere risikoen for blow-up og
en beredskabsplan for håndtering hvis det skulle ske, herunder fjernelse af alt
boremudderet med det samme, vurderes det, at en egentlig skade på
bevaringsmålsætningerne kan udelukkes.

Figur 2-6
Resultat af geotekniske boringer lang linje for underboring af
Blåbjerg Klitplantage. Den lys blå signatur i boreprofilerne viser et kompakt
marint sandlag som er egnet til underboringen. De fugtige og vanddækkede
klitlavninger ses som sorte partier i luftfoto over boreprofilerne.

2.3.3

Blåbjerg Klitplantage

Blåbjerg Klitplantage er endnu ikke kortlagt, men besigtigelser tyder på, at
projektområdet hovedsageligt består af klithede (2140) og mindre dele med § 3
beskyttelede områder, som kan kortlægges som fugtige klitlavninger (2190). Det
vurderes at klithedens tilstand ikke er gunstig grundet tilgroning med bjergfyr
mens de fugtige klitlavninger vurderes at være i høj tilstand. Endelig er der et
ganske lille område med skovfyr samt enkelte ene. Arealet er ikke kortlagt men det
vurderes at kunne udpeges som ”Kystklitter med enebær” (2250) eller have gode
muligheder for at udvikle sig til den pågældende naturtype.
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2.3.3.1

Fjernelse af bjergfyr

I tre områder skal der fældes bjergfyr. Det drejer sig om:
•

arbejdsarealet hvor borehovedet kommer op

•

opstrengningsarealet hvor samling af gasledning til indtrækning i
underboringen sker

•

arbejdsbæltet med en bredde op til 25 meter gennem klitplantagen

Reduktionen til 25 meter frem for den generelle anlægsbredde på 32 m er opnået
ved at undlade at afrømme muld i anlægsbæltet. Der kan muligvis enkelte steder i
arbejdsområdet blive tale om at benytte et endnu smallere arbejdsbælte end 25
meter på korte strækninger for at tage hensyn til særlige trægrupper og
læfunktion. Dette arbejde vil ske i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enhed.

Figur 2-7
Figuren viser, i hvilke områder der skal fældes bjergfyr. Det
drejer sig om et kvadratisk areal markeret med grønt mod vest (område til
oplag/arb. plads), hvor borehovedet kommer op og samtidig bliver
arbejdsplads for indtrækning af gasrørledningen i borehullet. Hertil kommer
det langstrakte grønne område, der fungerer som opstrengningsplads, hvor
gasrørledningen skal samles inden den bliver trukket i borehullet. Endelig skal
der ryddes bjergfyr i et op til 25 meter bredt forløb langs den forventede
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linjeføring vist med rød linje. Grænsen for Natura 2000-området går langs den
nord-sydgående grusvej mod øst

Tilgroning med vedplanter, er i Natura 2000-området identificeret som en trussel
(Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013). Fjernelse af vedplanter i forbindelse med
projektet, særligt da der er tale om den invasive bjergfyr, vurderes derfor at kunne
forbedre naturtilstanden i de områder hvor træerne fjernes. Enten ved at forbedre
tilstanden af forekommende habitatnatur, eller ved at skabe nye områder som kan
udvikle sig til habitatnatur. Hvor naturtypen klithede (2140) forekommer, er den
alle steder under fremskridende påvirkning af bjergfyr, der bevirker at tilstanden
er under forværring og ikke vurderes at kunne ændre sig, indenfor overskuelig
fremtid, uden brug af specifikke forvaltningstiltag.
Maskinerne som gennemfører arbejdet kører på larvefødder og påvirkningen
vurderes ikke at være væsentlig anderledes, end den påvirkning der sker på
militære øvelsesterræner, og hvor maskinernes kørsel er med til at skabe dynamik
og sikre naturværdier (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 2015). Der vil dog
også være kørsel på hjul i terrænet både i forbindelse med skovningsopgaverne
som i forbindelse med retableringen af strækningerne, der bliver berørt af
gravearbejdet. Efter endt arbejde forventes områderne, hvor der ikke samtidig skal
graves, at fremstå med brudt vegetation med mange små og større områder har
bart sand. Klithedens plantesamfund opnår generelt en bedre
plantesammensætning ved periodevise forstyrrelser i form af eksempelvis
afbrænding, kørsel, græsning samt andet slid fra dyr og mennesker.
Der er registreret et mindre område med skovfyr og enkelte ene i nærheden af
arbejdsarealet, hvor der skal fældes bjergfyr. Påvirkninger af dette område undgås
og fjernelse af omgivende bjergfyr vurderes at øge enens muligheder for at sprede
sig.Den midlertidige påvirkning vurderes således ikke at medføre en skade, men vil
på både kort og lang sigt kunne bidrage til, at arealet med klithede øges og at
tilstanden forbedres i de områder, der allerede nu er klithede .
2.3.3.2

Etablering af gasrørledning ved gravning

Arealerne hvor der skal graves, er en delmængde af de arealer hvor der fjernes
træer og som er beskrevet ovenfor i afsnit 2.3.2.1.
I to områder skal der graves. Det drejer sig om:
•

selve ledningsgraven, hvor gasrørledningen skal ligge (4-5 meters bredde over
en strækning på ca. 1.000 meter)

•

arbejdspladsen hvor borehovedet kommer op (op til 400 m2)
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Figur 2-8
Figuren viser i hvilke områder der skal graves. Det drejer sig om
arealet hvor borehovedet kommer op og som ligger som en grøn firkant på 400
m2 mod vest. Endelig skal der også graves i et omtrent 5 meter bredt spor langs
den forventede linjeføring. Strækningen forløber fra arbejdsarealet på 400 m 2
og mod øst af en længde på omtrent 1000 meter frem til den nye ventilstation
mod øst, der ligger udenfor Natura 2000-området. Grænsen for Natura 2000området går langs den nord-sydgående grusvej mod øst.

I ledningsgraven graves som udgangspunkt til en dybde på 2 meter. Visse steder
vil det, grundet klitstrukturen, være nødvendigt at grave dybere. På det omtrent
400 m2 store areal hvor borehovedet kommer op vil der være behov for midlertidig
planering. På baggrund af boreprofiler vurderes jordarten på hele strækningen at
være flyvesand (GEUS 2018).
De områder hvor der skal graves vurderes for størstedelens vedkommende at være
klithede (2140), se tidligere beskrivelse (afsnit 2.2 side 25). Fjernelse af
vegetationslag, gravning, planering og kørsel i området med tunge maskiner
vurderes på meget kort sigt at være en forstyrrelse der forringer klitheden. Efter
endt arbejde forventes områderne at fremstå primært med sanddække med spredt
vegetation grundet tilbagelægning af afskrabet vegetationslag, se nedenfor. At
større dele fremstår med bart sand vurderes at være en fordel, set i forhold til
eksisterende situation hvor tilgroning med bjergfyr forringer klithedens
muligheder for positiv udvikling. Områder med bart sand forbedrer
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spiringsmulighederne for områdets karakteristiske planter og endvidere vil det
være en fordel for krybdyr og insekter, at områder med bart sand efterlades
(Amphi Consult 2018).
Det betragtes som vigtigt for udviklingen af habitatnatur, herunder grå/grøn klit
eller klithede, at klitstrukturen gendannes. Følgende virkemidler vil i nødvendigt
omfang tages i brug for at reetablere klitstrukturen efter etablering af
gasrørledningen.
•

Opmåling af klitterne af landmåler og/eller droneoverflyvning inden
anlægsarbejdet, der giver viden om den eksisterende klitstruktur

•

Brug af plantemateriale som vindbryder på udsatte steder, hvor der vurderes
at være stor risiko for, at reetablerede klitter udjævnes inden vegetationen får
fat. Plantematerialet kunne være afhøstet materiale fra dværgbuske og urter
fra nærtliggende klitheder, med en lokal frøpulje. Tilførsel af dette materiale
vil samtidig sikre, at planter hurtigere indfinder sig og at reetableringstiden
forkortes

•

Inden maskinerne kører eller graver i området vil vækstlaget, fra udvalgte
områder, blive fjernet og lagt til side med mulighed for vanding inden
tilbagelægning. Tilbagelægning af det øverste vækstlag øger
reetableringshastigheden og ved strategisk udlægning kan det mindske
sliddet fra vind og vand på de reetablerede klitter. Erfaringer med brug af
denne metode (bl.a. Energinets erfaringer fra et lignende arbejde ved
etablering af kablet til Horns Rev 3 vindmølleparken ca. 500 m længere mod
syd) har vist, at det kan være vanskeligt at udføre i meget sandede områder,
hvilket skyldes at tørvene falder fra hinanden. Tørvens/vækstlagets evne til at
holde på sandet/de reetablerede klitter kan således være tvivlsom. Dog
vurderes metoden, at betyde, at plantesamfundet hurtigere indfinder sig

•

Etablering af gasrørledningen med sving, der mindsker andelen af lange
vindfølsomme stræk, hvor reetablerede klitstrukturer risikerer udjævning

•

Bevaring af mindre områder af bjergfyr i arbejdsbæltet således at
læfunktionen bibeholdes

De lysåbne områder langs eksisterende stier i Blåbjerg Klitplantage er eksempler
på, at klithede er en naturtype, som hurtigt reetablerer sig efter forstyrrelser,
hvilket afspejler denne naturtypes generelle robusthed og afhængighed af
forstyrrelser (Brunbjerg et al 2015). Dette gælder området hvor Syd Arne
gasledningen ligger og som skal bruges som opstrengningsareal. Gasledningen
blev etableret her i 1999. Horns Rev 3 ilandføringen som ligger ca. 500 meter mod
syd er endnu et eksempel. Den blev etableret i 2015 og med reetablering af
klitstrukturer. Her er vegetationen på et tidligere successionsstadie, men er
genindvandret (Figur 2-9). Den hurtige reetableringsperiode skyldes en
kombination af lav næringsstoftilgængelighed og at arterne hurtigt kan indvandre
fra nærtliggende områder.
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Figur 2-9
Eksempel på reetablering af klitstruktur og naturligt
plantesamfund fra Horns Rev 3, der blev etableret i 2015.

Ved benyttelse af en kombination af ovenstående metoder vurderes det muligt at
reetablere og fastholde klitstrukturen. Samtidig vurderes det, at der inden for en
kort årrække vil udvikle sig en karakteristisk klitvegetation.
Det vurderes således, at en skade på områdets udpegningsgrundlag kan udelukkes.
2.3.3.3

Dræning af nærtliggende naturtyper

Som beskrevet i afsnit 0 kan projektet potentielt medføre en drænende effekt i
nærtliggende fugtige naturtyper. På strækningen er der fugtige klitlavninger
(2190) mod nord og syd i projektområdet. Naturtypen er sårbar over for sænkning
af det terrænnære grundvandsspejl. Der er kun et relativt snævert muligt
arbejdsbælte på strækningen, mellem klitlavningerne mod nord og syd (se Figur 23). Den forventede linjeføring er placeret centralt i dette bælte, på et naturligt
højdedrag, mellem de fugtige områder. Gasrørledningen forventes etableret ned til
20 meter fra mosen i nord.
På strækningen er jordbundsarten flyvesand. Flyvesand har en kornstørrelse på
0,1 til 0,5 mm. Og ligger i størrelsen mellem fint sand og groft sand. Flyvesand har
kun en begrænset evne til at tilbageholde vand og en sænkningstragt omkring den
åbentstående ledningsgrav vil være i størrelsesordenen 100 meter ved en
ledningsgrav på 2 m dybde (COWI 2018).
I anlægsfasen vil ledningsgraven kunne medføre dræning af de nærtliggende
fugtige klitlavninger, idet ledningsgraven fungerer som en drængrøft.
Klitlavningen mod nord er vurderet til at have høj naturtilstand (I) og antages
derfor at være meget sårbar. Danmarks højdemodel (SDFE 2018) viser, at der
særligt på to strækninger, af omtrent 50 meters længde, arbejdes i en kote, der
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ligger omtrent 0,75 meter over mosens lavpunkt. I området er der udført
geotekniske boringer, der viser, at det terrænnære grundvandsspejl ligger 4-5
meter under terræn. Det er derfor usandsynligt, at klitlavningerne er i kontakt med
det terrænnære grundvandsspejl. Lavningerne vurderes at være et resultat af et
såkaldt hængende vandspejl, der kan udvikle sig i lavninger, hvor bunden bliver
tæt ved aflejring af fine sedimenter og organisk materiale. Det betyder at
etablering af en kabelgrav, ikke vurderes at kunne medføre en drænende effekt af
de fugtige klitlavninger
Der vurderes således ikke at være vand, der vil samle sig i eller udsive til
ledningsgraven. Hvis der mod forventning samler sig vand, vil det blive pumpet til
den fugtige klitlavning. Området er ikke kortlagt som værende i risiko for
okkerudledning jf. Danmarks Miljøportal. Ud fra forsigtighedsprincippet vil
vandet, inden udledningen til klitlavningen, blive analyseret for indholdet af
ferrojern. Såfremt en dobbeltbestemmelse viser, at koncentrationen er under 0,2
mg Fe2+ /l, kan udledningen til den fugtige klitlavning accepteres. Viser
analyserne derimod at koncentrationerne er over 0,2 mg Fe2+/l, vil vandet blive
iltet f.eks. ved at sætte halmballer foran udløbet eller ved at lede vandet gennem et
antal serieforbundne åbne containere, indeholdende filtergrus eller sand.
Kontrolmålinger foretages inden udledning.
Gennemførelse af projektet vurderes således ikke at skade de fugtige klitlavninger.

2.3.4

Drift af ventilstation og gasrørledning

I driftsfasen for gasledningen vil der i en periode være en påvirkning i form af en
åben korridor på 20-25 m bredde gennem klitplantagen, hvor træerne er blevet
fældet i anlægsfasen.
Afhængigt af pleje/drift af arealerne og græsning fra særligt krondyr vil der være
en kortere eller længere tilgroningsperiode. Permanent vil der være et 4 meter
bredt spor over gasrøret, hvor der ikke må være anden vegetation end græsser,
urter og mindre buske. Fraværet af bjergfyr over gasledningen vurderes at give
mulighed for at habitatnaturtyper, f.eks. klithede, kan udvikle sig i området.
Drift af gasledning vurderes ikke at kunne skade bevaringsmålsætningerne for
områdets naturtyper.

2.3.5

Opsummering af vurderinger af konsekvenser på Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag

Forstrand og hvid klit:
Etablering af arbejdsplads på forstrand og i den hvide klit vurderes ikke at medføre
en skade på de tilstedeværende naturtyper. Naturtyperne er meget robuste og er
afhængige af et betydeligt forstyrrelsesregime for at fastholde udbredelse og
tilstand. Det vurderes at der inden for et år ikke vil være synlige tegn på etablering
af gasrørledningen.
De lysåbne klitter:
Naturtyperne i de lysåbne klitter vurderes ikke at være sårbare i forhold til de
forstyrrelser det må give at køre med et mindre bæltekøretøj i en lille del af
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området. Den forstyrrelse det må medføre vurderes at være sammenlignelig med
den øvrige forstyrrelse, der foregår i området forårsaget af større græssere,
primært krondyr, og mennesker. Risikoen for udslip af boremudder vurderes at
være meget lille og sammen med en beredskabsplan vurderes etablering af
gasledningen således ikke at mindske udbredelsen eller hindre en gunstig
udvikling af naturtyperne i de åbne klitter.
Blåbjerg Klitplantage:
Fældning af træer og efterfølgende gravning i en lille del af klitplantagen vurderes
ikke at kunne medføre en skade på klitplantagens naturtyper. Indgrebet forventes
at betyde, at områder der allerede er klithede vil få bedre muligheder for at udvikle
sig i en gunstig retning og arealer, der ikke er klithede på kort sigt vil kunne
udvikle sig til klithede . Hvor der graves vil klitterne blive genskabt så der også
fremadrettet vil være forskelle i lys- og fugtighedsforhold, der medvirker til at øge
antallet af levesteder, som kan være med til at give et bedre struktur- og
artsindeks. Inden for en kort årrække vurderes klitheden at være i en gunstig
udvikling.
Etablering af gasrørledningen indenfor kort afstand af en fugtig klitlavning
vurderes ikke at skade naturtypen. Jordprøver har vist at klitlavningens fugtige
tilstand er betinget af det man kalder et sekundært vandspejl, der ikke står i
forbindelse med grundvandet. Mange års aflejringer af især finkornet organisk
materiale betyder, at der er opstået en badekarseffekt, hvor der helt lokalt holdes
på vandet. Disse fysiske forhold betyder at gasrørledningen vurderes at kunne
etableres i nær afstand til klitlavningen men uden at medføre en skade på
områdets mulighed for at udvikle sig i gunstig retning.
Anlæg og drift at gasrørledningen vurderes hermed ikke at skade
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

2.3.6

Kumulative effekter

At Baltic Pipe underbores samme sted som den eksisterende gasrørledning og
nedgraves parallelt med det gamle gasrør, vurderes ikke at medføre kumulative
effekter der kan skade udpegningsgrundlaget.
Energinet har i februar 2018 fået VVM tilladelse til et andet projekt i området
nemlig Viking Link. Viking Link er en ny elkabel forbindelse til England, der
etableres omtrent 750 m nordligere end Baltic Pipe og parallelt med det. Elkablet
vil også passere Natura 2000-området H72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og
Hennegårds Klitter De vigtigste sammenfald mellem disse to store projekter
vurderes at være, at samme adgangsveje, p-pladser og strand benyttes.
Tidsplanen for begge projekters anlægsfase er usikker, men det er ikke
usandsynligt, at de begge gennemfører underboring i efteråret 2020 og graver
kablet ned i løbet af 2021. Det betyder at der sker forstyrrelse af to nærtliggende
områder samtidig. Da der ikke er arter på udpegningsgrundlaget, vurderes dette
ikke at kunne medføre væsentlige kumulative konsekvenser. I forhold til
inddragelsen af areal i naturtyperne, vurderes der ikke at være væsentlige
kumulative effekter. Viking Link etableres ligesom Baltic Pipe ved at underbore
klitterne og med en arbejdsplads på stranden og i Blåbjerg Klitplantage.
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Underboringerne ligger 750 m fra hinanden og dermed i så stor afstand, at de ikke
vurderes at kunne påvirke hinanden.
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3

Natura 2000-område 84/ Habitatområde 73:
Kallemærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård
Klitplantage og Fuglebeskyttelsesområde 56: Fiilsø

3.1

Områdebeskrivelse og udpegningsgrundlag

Området domineres af forskellige typer af klitter, klitlavninger og klitsøer med
Kallesmærsk Hede som den dominerende klithede. Længst mod nord i
beskyttelsesområdet ligger den tidligere afvandede, men nu genskabte Fiilsø, der
nu er en lavvandet sø, omgivet af kær-, hede- og klitområder, og er Sydjyllands
største sø.
Tabel 3-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 73. ”*”
anfører, at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype.
Strandeng (1330)
Forklit (2110)
Hvid klit (2120)
Grå/grøn klit (2130)
Klithede* (2140)
Havtornklit (2160)
Grårisklit (2170)
Skovklit (2180)
Klitlavning (2190)
Enebærklit* (2250
Lobeliesø (3110)
Søbred med småurter (3130
Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160)
Vandløb (3260)
Våd hede (4010)
Tør hede (4030)
Enekrat (5130)
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Surt overdrev* (6230)
Tidvis våd eng (6410)
Urtebræmme (6430)
Hængesæk (7140)
Tørvelavning (7150)
Kildevæld* (7220)
Rigkær (7230)
Stilkege-krat (9190)
Skovbevokset tørvemose* (91D0)
Elle- og askeskov* (91E0)
Odder (1355)

Tabel 3-2

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nummer 56

rørdrum (Y)
pibesvane (T)
sangsvane (T)
kortnæbbet gås (T)
grågås (T)
rørhøg (Y)
hedehøg (Y)
plettet rørvagtel (Y)
trane (Y)
pomeransfugl (T)
tinksmed (Y)
natravn (Y)
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3.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Nybro Gasbehandlingsanlæg ligger 4 km fra både habitat- og
fuglebeskyttelsesområdet, der har sammenfaldende grænser. Nærmeste afstand til
gasrørledning er omtrent 750 meter.

3.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Der sker ikke anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. Påvirkning som følge af
aktiviteter i forbindelse med nedgravning af gasledningen (støj og dræning)
vurderes at kunne udelukkes på grund af afstanden på mindst 750 meter. Det er
derfor udelukkende påvirkninger som følge af etablering af Nybro
Gasbehandlingsanlæg som er inddraget i vurderingen her.
De relevante påvirkninger i anlægsfasen er støj og forstyrrelse i de 2-3 år som
etablering af anlægget tager samt arealinddragelsen inde på det tekniske anlæg. På
grund af afstanden på 4 km til Natura 2000-området, vurderes en væsentlig
påvirkning i anlægsfasen at kunne udelukkes. I driftsfasen er der støj fra de nye
anlæg til modtageterminalen. På baggrund af afstanden på 4 km er en væsentlig
påvirkning som følge af dette udelukket. De mulige påvirkninger i driftsfasen er
således:
•

Udledning af overfladevand til Søvig Bæk

•

Kvælstofdeposition som følge af gasafbrænding

3.3.1

Udledning af overfladevand til Søvig Bæk

I dag udledes overfladevand fra de befæstede arealer på Station Nybro til Søvig
Bæk. I forbindelse med etablering af modtageterminalen ansøger Energinet om en
revideret udledningstilladelse, da den eksisterende tilladelse ikke forventes at
kunne overholdes. Det forventes at udledningen fra Nybro forøges med ca. 10 %
(13 l/s til 14,5 l/s) som følge af de nye anlæg. En øget udledning af overfladevand
til Søvig Bæk vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning af det
nedstrøms beliggende Natura 2000-område (Søvig Sund). Det skyldes at der er
tale om regnvand, med samme koncentration af stoffer som i dag og da recipienten
ikke er sårbar over for en øget vandmængde. Spildevand vil ikke blive ledt ud, men
håndteret separat og ledt til kommunalt renseanlæg. Kun rent vand ledes til Søvig
Bæk og vandkvaliteten kontrolleres løbende, jf. ansøgning om miljøgodkendelse
for anlægget (COWI 2018).

3.3.2

Kvælstofdeposition som følge af gasafbrænding

På Nybro Gasbehandlingsanlæg vil der ske gasafbrænding i tre nye naturgaskedler.
Afbrændingen vil medføre udledning af kvælstof i form af NOx. For at kunne
dimensionere den nye skorsten er der i forbindelse med ansøgning om
miljøgodkendelse (COWI 2018) lavet OML-beregninger af den resulterende
kvælstofdeposition. Her er konklusionen, at grundet afstand til Natura 2000området er projektets merbidrag til kvælstofdepositionen i dette område lav
(maksimum 0,07 kg N/ha/år), og det vurderes derfor, at det ikke har væsentlig
betydning for habitatnaturtypernes tilstand eller udpegningsgrundlaget i det hele
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taget (COWI 2019b). Øst for anlægget, hvor den største deposition sker, er det
nærmeste Natura 2000-område mere end 12 km væk (Nørholm Hede), og også her
vurderes en væsentlig påvirkning derfor at kunne udelukkes.

3.4

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.
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4

Natura 2000-område 226/ Habitatområde 250:
Svanemose

4.1

Områdebeskrivelse og udpegningsgrundlag

Svanemose er en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Ved Natura 2000grænsejusteringen i 2018 er Svanemose og Fovslet Skov vest for mosen blevet
nyudpeget som fuglebeskyttelsesområde F120. Habitatområdet er blevet udvidet
med Fovslet Skov.
Miljøstyrelsen forventer (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018), at
fuglebeskyttelsesområdet er levested for trane, rødrygget tornskade, hedelærke,
sortspætte og hvepsevåge.
Tabel 4-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 250. ”*”
anfører, at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype.
Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis)(1042)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks (3150)
Brunvandede søer og vandhuller (3160)
Våde dværgbuskesamfund med klokkelyng (4010)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund (6230)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
(6410)
* Aktive højmoser (7110)
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
(7120)
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140)
Rigkær (7230)
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund (9190)
* Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)
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4.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Projektområdet for gasrørledningen ligger 360 m nordøst for habitatområdet og
450 m nordøst for fuglebeskyttelsesområdet Svanemose. For den forventede
linjeføring er afstanden til habitatområdet ca. 570 m og til
fuglebeskyttelsesområdet ca. 660 m. Projektområdet består primært af intensivt
drevet landbrugsland. Svanemosen er omgivet af en ringkanal (Vonsild Å), der
dræner mosen og samtidig dræner de tilstødende landbrugsarealer.

Figur 4-1
Projektområdets placering i forhold til Natura 2000-området
Svanemosen, som også omfatter Fovslet Skov.

På strækningen forbi Natura 2000-området sker etablering af gasrørledningen
udelukkende ved gravning, i et arbejdsbælte på 32 m. Ved passage af veje kan der
blive tale om opgravningsfri krydsning. Anlægsarbejdet forventes at vare 2-3
måneder, hvoraf kabelgraven vil stå åben i ca. en måned.

4.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Der sker ikke anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. De anlægsaktiviteter
som derfor er relevant jf. afsnit 1.3.1.1 og 1.3.2.1 er:
•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet

•

Dræning af naturtyper og levesteder i nærheden af den åbne kabelgrav/ den
nedgravede gasrørledning som ligger ca. 2 meter under terræn.
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4.3.1

Støj og forstyrrelse

Støj og forstyrrelse kan påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet herunder trane, rødrygget tornskade, hedelærke,
sortspætte og hvepsevåge. Trane er sårbar over for forstyrrelse nær sine
redesteder, som typisk placeres et utilgængeligt sted på mosefladen. Arten er i
kraftig fremgang i Danmark (DOF 2018) og bestanden er ikke truet. Hvepsevåge
placerer sin rede i skov og Fovslet Skov er derfor det sandsynlige levested.
Hedelærke, sortspætte og rødrygget tornskade vurderes ikke at være særligt
sårbare over for støj. Med en afstand på mindst 450 m mellem projektområdet og
fuglebeskyttelsesområdet, vurderes en påvirkning af fuglene at kunne udelukkes jf.
afsnit 0.

4.3.2

Dræning

Ledningsgraven placeres minimum 360 m nordøst for habitatområdet og
forventeligt 570 m. Jordtypen i hele området er lerjord, bortset fra et område med
sandblandet lerjord. På hele strækningen vil bundkoten i ledningsgraven ligge
højere end bundkoten i Vonsild Å, som omkranser Svanemosen og dræner den.
Forventede sænkningstragter i disse jordtyper er under 30 meter. En væsentlig
påvirkning som følge af den åbne ledningsgrav og etablering af en gasrørledning i
2 m dybde kan derfor udelukkes.

4.4

Kumulative effekter

Der er gennemført naturgenopretningsprojekt i Svanemosen med retablering af
mere naturlige hydrologiske forhold og fjernelse af opvækst i 2007-2009. Der kan
også ske yderligere naturgenopretning i området, men der er ikke kendskab til
godkendte projekter. Etablering af gasrørledning vurderes ikke at være til hinder
for fremtidig naturgenopretning i Svanemosen.
Undersøgelsesområdet for Vejdirektoratets igangværende VVM-undersøgelse af en
ny midtjysk motorvej omfatter området nord for Svanemosen, herunder også
projektområdet for Baltic Pipe. Det er uafklaret om motorvejens placeres her (da
der er flere alternativer i spil) og hvornår anlægsarbejderne gennemføres, da
vedtagelse af projektet (ved anlægslov) først forventes i slutningen af 2019.
Vejdirektoratet forventer dog at anlægsarbejderne tidligst kan gå i gang i 2022.
Anlægsfasen for Baltic Pipe forventes i 2-3 måneder i 2021. Da anlægsarbejderne
ikke forventes samtidigt, vil der ikke være kumulative effekter.
Der er ikke kendskab til andre projekter i området.
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5

Natura 2000- område 112/Fuglebeskyttelsesområde 47/
Habitatområde 96: Lillebælt

5.1

Udpegningsgrundlag og afgrænsning

Ved Natura 2000-grænsejusteringen i 2018 er habitatområde 96 blevet udvidet
med Stenderup Midtskov og Stenderup Nørreskov. Fuglebeskyttelsesområde F47
er blevet udvidet med Stenderup Sønderskov.
Ifølge Kolding Kommune består Stenderup Nørreskov og Stenderup Midtskov bl.a.
af habitatnaturtyperne Bøg på muld (9130) og Ege-blandskov (9160) ligesom
skovene er yngleområde for sortspætte og hvepsevåge (Miljø og
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018a).
Natura 2000-området Lillebælt er også relevant for den marine del af Baltic Pipe
projektet og for den del udarbejdes en fuld konsekvensvurdering.
Tabel 5-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 96. *” anfører,
at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype.
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)(1014)
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)(1016)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)(1166)
Marsvin (Phocoena phocoena)(1351)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
(1110)
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140)
* Kystlaguner og strandsøer (1150)
Større lavvandede bugter og vige (1160)
Rev (1170)
Enårig vegetation på stenede strandvolde (1210)
Flerårig vegetation på stenede strande (1220)
Klinter eller klipper ved kysten (1230)
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand (1310)
Strandenge (1330)
Forstrand og begyndende klitdannelser (2110)
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Hvide klitter og vandremiler (2120)
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og
grønsværklit)(2130)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks (3150)
Vandløb med vandplanter (3260)
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund (6230)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
(6410)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn (6430)
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
(7120)
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
Rigkær (7230)
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110)
Bøgeskove på muldbund (9130)
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
(9160)
* Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)
Tabel 5-2
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nummer 47. T
= trækfugl, Y = ynglefugl og F angiver udpegningskriteriet.
Sangsvane T, F2,F4
Havørn Y, F1
Rørhøg Y, F1
Plettet rørvagtel Y, F1
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Engsnarre Y, F1
Klyde Y, F1
Brushane Y, F3
Fjordterne Y, F3
Havterne Y, F1
Dværgterne Y, F3
Mosehornugle Y, F3
Bjergand T, F4
Ederfugl T, F4, F7
Hvinand T, F4
Toppet skallesluger T, F4

5.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Jylland:
I Jylland grænser projektområdet op til det udvidede habitatområde i Stenderup
Midtskov. Det udvidede Fuglebeskyttelsesområde i Stenderup Sønderskov ligger
ca. 380 m syd for projektområdet. Øvrige dele af habitat- og
fuglebeskyttelsesområdet ligger i større afstand. På strækningen er projektområdet
domineret af intensivt drevet landbrugsland og mindre områder med beskyttede
enge. På strækningen forbi Natura 2000-området sker etablering af
gasrørledningen udelukkende ved gravning, i et arbejdsbælte på 32 m. Tæt på
Lillebælt etableres en større arbejdsplads ”opstrengningsplads” inde i
projektområdet, som er nødvendig i forbindelse med etablering af søkablet.
Arbejderne på denne plads vil støje med en kildestyrke på 111 dB(A).
Arbejdspladsen grænser op til habitatområdet, mens den vil ligge mindst 700 m
fra fuglebeskyttelsesområdet.
Der forventes etableret en linjeventilstation ved Stenderup. Her vil
arbejdsperioden være ca. et halvt år.
I forbindelse med trykprøvning af gasrørledningen over Lillebælt vil ca. 3.000 m2
trylprøvevand fra rørledningen blive udledt til Lillebælt fra ilandsføringspunktet
på land i Jylland.
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Figur 5-1
Projektområdets passage forbi Natura 2000-området Lillebælt
(H96). Både i Jylland (øverste figur) og på Fyn (nederste figur) grænser
projektområdet op til Natura 2000-området.
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Fyn:
Over en strækning på omtrent 7,5 km er der fire korte strækninger langs Ellebæk
Vig i Gamborg Fjord, hvor projektområdet grænser op til Natura 2000-området.
Projektområdet er i alt overvejende grad intensivt drevet landbrugsland med få,
små vandløb og enkelte moseområder.
På strækningen forbi Natura 2000-området sker etablering af gasrørledningen
udelukkende ved gravning, i et arbejdsbælte på 32 m. Tæt på Lillebælt etableres en
større arbejdsplads ”opstrengningsplads” inde i projektområdet, som er nødvendig
i forbindelse med etablering af gasrørledningen. På Fynssiden opstilles et trækspil
der hvor gasrørledningen føres i land. Trækspillet der forankres ved pæleramning
skal trække gasrørledningen over Lillebælt og efterfølgende indtrække
gasrørledning over golfbanen. Arbejderne på denne plads vil støje med en
kildestyrke på 111 dB(A). Arbejdspladsen grænser op til habitatområdet og
fuglebeskyttelsesområdet.
Der forventes etableret en linjeventilstation ved Svenstrup som ligger ca. 400 m
fra Natura 2000-området. Her vil arbejdsperioden være ca. et halvt år.

5.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Der sker ikke anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. De anlægsaktiviteter,
som derfor er relevant jf. afsnit 1.3.1.1 og 1.3.2.1, er:
•

Støj og forstyrrelse fra maskiner og mennesker i forbindelse med
anlægsarbejdet

•

Dræning af naturtyper og levesteder som følge af den åbentstående
ledningsgrav og den nedgravede gasrørledning .

•

Den åbne ledningsgrav kan virke som en faldfælde for dyr

•

Udledning af indvundet vand fra Lillebælt efter trykprøvning

5.3.1.1

Støj og forstyrrelse

Jylland
Støj og forstyrrelse kan påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet. Med en afstand på ca. 380 m til Stenderup Sønderskov,
er vi lige under grænsen af, hvornår en påvirkning af fugle kan udelukkes jf. afsnit
0. Af fuglene vurderes havørn at være den eneste art som potentielt kan blive
påvirket, da den yngler i skov og er særligt følsom for forstyrrelse omkring reden.
De øvrige arter er trækfugle, vadefugle eller tilknyttet vådområder og yngler derfor
ikke her eller er mindre sårbare.
Havørnens rede i Stenderup Sønderskov ligger i den sydlige udkant af Lyngmose,
dvs. ca. en km fra projektområdet. På grund af afstand vurderes en væsentlig
påvirkning at kunne udelukkes, da forstyrrelsesfrie zoner omkring havørnereder
har en radius på 300 m.
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Arterne på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, skæv vindelsnegl, sump
vindelsnegl og stor vandsalamander vurderes ikke at være sårbare over for
anlægsstøj.
Fyn
Det er kun rørhøg og terner på udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet, der vurderes at være relevant på Fynsiden.
Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2016) har kortlagt levesteder for fugle i Natura
2000-områderne. To områder langs Gamborg Fjord er kortlagt som levested for
rørhøg. Det nordlige ligger ca. 320 m syd for projektområdet og det sydlige 280 m
vest for projektområdet. I det nordlige område har Miljøstyrelsen i 2017 kortlagt 1
mulig ynglefugl (Naturdata, 2018). Afstanden til den forventede linjeføring er
begge steder ca. 450 m.
Ifølge Dofbasen, har der i nærheden af projektområdet, i løbet af de sidste 10 år
været registreringer af rørhøg hvert år. Flere år enten med sikre eller sandsynlige
ynglepar. Arten yngler primært i rørskov, men den kan slå sig ned i alle typer af
vådområder med en veludviklet rørsump af tagrør på våd bund. Yngleområdet skal
være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed af reden i perioden 1. april – 1.
august (Søgaard et al 2003).
Som beskrevet i afsnit 0 er støjen i en afstand af ca. 300 m neden på omkring 45
dB. Dette er så lavt, at det ikke vurderes at gøre levestedet uegnet for rørhøg.
Ligeledes er afstanden større end de 200 m som er fundet for musvåge og muligvis
også kan gælde for andre arter.
Et område på nordspidsen af Fønsskov Odde er udpeget som levested for havterne.
Ifølge Miljøportalen og Dofbasen har der i perioden 2005-2018 ikke kunne
dokumenteres yngel af havterne på de nordlige dele af Fønsskov Odde. Endvidere
er der ej heller andre ternearter eller klyde, som er dokumenteret ynglende i det
pågældende område.
Da arterne har været fraværende som ynglende fugle i de foregående 14 år på det
nordlige Fønsskov Odde, vurderes projektets tilstedeværelse i én enkelt sæson ikke
at ville forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Forstyrrelse og anden støj vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på rørhøg
og havternens muligheder for at opnå gunstig bevaringsstatus.
5.3.1.2

Dræning

Som beskrevet i afsnit 0 kan projektet potentielt medføre en drænende effekt i
nærtliggende fugtige naturtyper.
Jylland
Projektområdet grænser op til Stenderup Midtskov. I skoven er der ikke kortlagt
naturtyper, da området er nyudpeget som Natura 2000-område. I den sydlige del
af skoven ligger der dog to § 3-registrerede moseområder, hhv. 170 meter 370
meter nord for projektområdet. Det er uvist om områderne kan kortlægges som
habitatnatur, men det kan ikke udelukkes. I Stenderup Midtskov findes et netværk
af drængrøfter, som tørholder de skovbevoksede områder. Jordtypen i området er
lerjord. Forventede sænkningstragter i denne jordtype er under 30 meter og
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dermed også meget kortere end afstandene til de fugtige naturtyper. Det vurderes
at projektet ikke vil medføre yderligere dræning af skoven, i et omfang som kan
medføre en væsentlig påvirkning.
Da der ikke er øvrige fugtige naturtyper inden for 400 m fra projektområdet
vurderes en effekt som følge af dræning at kunne udelukkes.
Fyn
Projektområdet for gasrørledningen passerer tæt forbi Natura 2000-området fire
steder, to af stederne ligger der rigkær umiddelbart tilgrænsende projektområdet.
Jordtypen på denne strækning er lerjord. Forventede sænkningstragter i denne
jordtype er under 30 meter. Det vestlige rigkær ligger ca. 30 m syd for
projektområdet og her kan en påvirkning derfor udelukkes. Det østlige rigkær
ligger helt op af projektområdet. For at kunne udelukke en påvirkning på det
foreliggende grundlag skal afstanden være mindst 30 m til ledningsgraven, men
det er sandsynligt at en påvirkning kan udelukkes på meget mindre afstand. Den
forventede linjeføring for gasrørledningen ligger mere end 100 meter fra det
østlige rigkær. Det vil blive sikret at ledningsgraven etableres mindst 30 meter fra
rigkæret.
I driftsfasen kan en drænende effekt i disse rigkær som følge af projektet ske, hvis
vandet kan løbe langs med gasrørledningen. For at mindske denne risiko, laves der
et lerskot på tværs af ledningen, hvor den passerer lavpunkter i terrænet nord for
de to rigkær, således at en eventuel drænvirkning imødekommes.. Ved brug af
lerskot vurderes gasrørledningen ikke at kunne have en væsentlig negativ
drænende virkning.

Figur 5-2
Projektområdets placering i forhold til rigkær nord for Gamborg
Fjord på Fyn i Natura 2000-område Lillebælt (H96)
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5.3.1.3

Den åbne ledningsgrav kan virke som en faldfælde

Jylland
Stenderup Midtskov vurderes at rumme potentielle rasteområder for stor
vandsalamander. Hvis ledningsgraven etableres mellem dette rasteområde og
vigtige yngleområder kan der ske en påvirkning, hvis større dele af bestanden
falder i den åbentstående ledningsgrav. Da der ikke er søer syd for skoven som
vurderes egnede som ynglevandhuller for arten (kun enkelte tilgroede søer,
isoleret på marker (AmphiConsult 2018)), vurderes en påvirkning af bestanden
dog at kunne udelukkes.
Fyn
Der vurderes ikke at være oplagte vandringsveje på tværs af projektområdet, til og
fra habitatområdet på Fynssiden. En væsentlig påvirkning kan derfor udelukkes.
5.3.1.4

Udledning af indvundet vand fra Lillebælt efter
trykprøvning

Trykprøvevandet indvindes fra Lillebælt og filtreres inden rørledningen fyldes. I
forbindelse med fyldning af røret foretages en rensning af røret med en eller flere
såkaldte rensegrise, så røret er renset for jordstøv fra land, der er aflejret i røret
inden det svejses sammen og svejseslagger fra sammensvejsningen. Denne
renserest bortskaffes til godkendt depot på land inden trykprøvning. Der tilsættes
ikke miljøfremmede stoffer til trykprøve vandet. Efter tryk prøvning udledes
vandet igen til Lillebælt. Udledning må kun finde sted, når strømmen i Lillebælt i
udledningsperioden er nordgående, hvilket er den dominerende strømretning i
bæltet.
Inden udledningen filtreres trykprøvevandet, så eventuelle korrosionsrester
fjernes. Det trykvand, der udledes indeholder således kun opløste restprodukter
som dannes ved korrosion af rørledningen i de små områder ved svejsninger (i alt
90 m2 på hele strækningen på 4 km), hvor stålrøret er eksponeret for havvand,
mens den er fyldt med trykprøvevandet. De øvrige indre dele af stålrøret er belagt
med en hærdet epoxycoating, der ikke reagerer med havvandet. Rørledningen vil
maksimalt være vandfyldt i 2 måneder, og over denne periode vil en maksimal
korrosionsdybde være 0,017 mm. Dette er forsvindende lidt, og opløst metal vil
langt overvejende bestå af jern. Den samlede mængde jern fra korrosion vil
maksimalt være 12 kg jern. Dette er en meget lille mængde, i forhold til hvad der
forsvinder fra for eksempel skibe, kajakanlæg og andre stålkonstruktioner under
vandet. En del af korrosionsresten vil endvidere været fjernes ved filtrering.
På basis af en opgørelse af de maksimale mængder tungmetaller i den
metallegering, som rørledningen vil bestå af, angives det beregnede indhold af jern
og tungmetaller i det vand der udledes og den nødvendige fortynding til følgende:
Tabel 5-3
Maksimale koncentrationer af tungmetaller og jern i udledt
vand fra trykprøvning (COWI 2019a)
Stof

Fe

Maksimal
koncentration i
udledningen (µg/l)

Grænseværdi,
(Generel/maksimum)
(BEK 1625) (µg/l)

Påkrævet fortynding

4.000

-

-
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Mn

66

1505) / 4205)

-

V

4

4,55) / 57,8

-

Nb

3,2

-

-

Ti

24

-

-

Cu

20

15) / 25)
4,96) / 4,96)

9

Ni

20

8,6 / 34

-

Cr VI
Cr III

20

3,4 / 17
3,4 / 124

0,2

Mo

20

6,75) / 587

-

0,02

5,85) / 145

-

B
5)

Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration

6)

Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige

baggrundskoncentration

Der er på basis af ovenstående oplysninger foretaget en beregning og vurdering af
den mulige miljøpåvirkning af Lillebælt fra udledningen (COWI 2019a). Der er
vurderet på tungmetaller, jern og ilt. Der er vurderet på en fortynding på 10, som
kræves af hensyn til Cu. Fortyndingen sker i en temporær blandingszone fra
omkring 8 meter vanddybde, der strækker sig 16-36 meter ud og ca. 65 meter
nedstrøms i Lillebælt. Vurderingen konkluderer, at koncentrationer uden for
blandingszonen for samtlige undersøgte tungmetaller med en fortynding på 10 vil
ligge under de miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af
19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og grundvand. For ilt og jern vil koncentrationerne ligeledes ligge under
kvalitetskravene.
Natura 2000 området ligger i en afstand af over 1.000 m syd for udløbspunktet
(ilandføringspunktet ved Stenderup Hage), og det kan derfor udelukkes at Natura
2000 området påvirkes. Da det ydermere forudsættes, at en udledning kun må
ske, når strømmen i Lillebælt er nordgående og dermed væk fra Natura 2000
området, vil en påvirkning af Natura 2000 fra den kortvarige udledning være
umulig.

5.4

Kumulative effekter

Baltic Pipe etableres på tværs af Lillebælt og virkningerne af de marine aktiviteter
er vurderet i en selvstændig rapport. Der vurderes ikke at være yderligere
påvirkninger af Natura 2000-området, når både projektets marine del og landdel
ses i sammenhæng. Den marine del har konkluderet, at de største påvirkninger
sker af marsvin og ynglefugle på Fønsskov Odde i anlægsfasen, men at en skade
undgås ved tilpasninger i projektet. Marsvin bliver ikke påvirket af de
landbaserede aktiviteter og Fønsskov Odde ligger mere end 1 km fra det
landbaserede projektområde.
Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.
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6

Natura 2000-område 114/Habitatområde 98: Odense Å
med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

Dette Natura 2000-område ligger inde i projektområdet og det er nødvendigt med
detaljerede vurderinger i forhold til særligt underboringen. På baggrund af dette er
det vurderet, at en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes. Der er derfor
gennemført en fuld konsekvensvurdering og vurderet på, om projektet kan
medføre en skade af bevaringsmålsætningerne for områdets udpegningsgrundlag.

6.1

Udpegningsgrundlag, tilstand og bevaringsmålsætninger

Ved Natura 2000-grænsejusteringen (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
2018) er der sket en udvidelse af dette habitatområde. Justeringerne er relevante
for Baltic Pipe, idet yderligere arealer i ådalen, herunder arealer i projektområdet
er blevet omfattet. Nord for åen er der tale om § 3 eng og overdrev og syd for åen §
3 overdrev. Oplysningerne om udpegningsgrundlag, tilstand og målsætninger
stammer fra Natura 2000-planen (Naturstyrelsen 2016a).

Figur 6-1
Odense Ådal som ligger i Natura 2000-område H 98. I
forgrunden ses det overdrev som er blevet medtaget i Natura 2000-området i
forbindelse med grænsejusteringerne. Bagved ses åen og på den anden side af
ådalen Bellinge Kirke mod nord.

Tabel 6-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 98. ”*”
anfører, at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype. De naturtyper som
findes i projektområdet er markeret med fed
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) (1014)
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) (1016)
Tykskallet Malermusling (Unio crassus) (1032)
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Havlampret (Petromyzon marinus) (1095)
Bæklampret (Lampetra planeri) (1096)
Pigsmerling (Cobitis taenia) (1149)
Damflagermus (Myotis dasycneme) (1318)
Odder (Lutra lutra) (1355)
Vandløb med vandplanter (3260)
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund
(6210)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre
sur bund (6230)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn (6430)
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
Rigkær (7230)
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
(9160)
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)

Habitatområdet er specielt udpeget på grund af væsentlige forekomster af stort og
forholdsvist rent vandløb (3250), der er levested for tykskallet malermusling,
havlampret, bæklampret, pigsmerling og odder samt mange forekomster af
artsrige kildevæld (7220) og rigkær (7230). Hele arealet med kalkoverdrev og langt
hovedparten af arealet med surt overdrev har en ringe tilmoderat naturtilstand,
hvilket antagelig skal tilskrives en tilgroning med middelhøje urter og vedplanter
på grund af manglende eller utilstrækkelig drift. Knap en tredjedel af arealet med
kildevæld har en god tilhøj naturtilstand, mens resten har en ringe tilmoderat
tilstand, hvilket antagelig skal forklares ved en markant tilgroning med høje urter
og vedplanter. Målsætningerne for naturtyperne i området er vigtige, da det er
disse som påvirkningerne holdes op imod i forhold til at vurdere om projektet
medfører en skade.
Det overordnede mål for området er:
•
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres rent vand, et
naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med
varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb
uden spærringer og er omgivet af udyrkede arealer. Vandløbene sikres
artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen.
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•

Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med en
vandløbskvalitet, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr
og fisk. Vandløbssystemet får en bestand af odder og bliver levested for
damflagermus.

•

Områdets rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev prioriteres højt.
Naturtypernes arealer øges, og der skabes sammenhæng mellem
forekomsterne.

•

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. For kildevældene
genskabes så gode hydrologiske forhold, at der er grundlag for, at der atter
kan etableres udbredte arealer med kildekalk.

•

De omgivende skov- og lysåbne naturtyper sikres en god-høj
natur/skovtilstand. Der sikres velegnede levesteder for damflagermus.

De konkrete mål for området er:
•

For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I
eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i
fremgang

•

For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er
målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på
sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne
forhold giver mulighed for det.

•

Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang,
hvis naturforholdene tillader det.

•

For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig
bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af
naturtyperne stabiliseres eller øges.

6.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Odense Å ligger i en markant ådal. I ådalen har Miljøstyrelsen på denne strækning
kortlagt surt overdrev, kalkoverdrev og kildevæld. Alle overdrevene har moderat
naturtilstand (III), mens de tre kildevæld mod øst har moderat-ringe tilstand (III,
IV og IV), på grund af manglende artsindhold. Naturtyperne findes syd for selve
åen, og grænser op til dyrkede marker. Nord for åen er der på denne strækning
ikke kortlagt habitatnaturtyper. Det er muligt at områderne i de nye udvidelser
kan kortlægges som kalkoverdrev (6210) eller surt overdrev (6230).
Odense Ådal, inklusiv hele Natura 2000-området, herunder også de nye
udvidelser vil blive krydset ved styret underboring. Arbejdsarealerne vil blive
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placeret uden for Natura 2000-området. Underboringen vil have en længde på ca.
475 m.
Øst for underboringen etableres gasledningen ved nedgravning og vil over en
strækning på omtrent 750 m forløbe parallelt med Natura 2000-området. På
strækningen findes tre kildevældsområder som ligger under 100 m nord for
projektområdet.
1,5 km vest for Natura 2000-området etableres der en linjeventilstation ved
Bellinge.

Figur 6-2
Projektområdets passage på tværs af Odense Å, habitatområde
H98. Selve åen og ådalen passeres ved styret underboring, så å og naturtyper
friholdes for påvirkning

6.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Da der for dette område er gennemført en fuld konsekvensvurdering, er der ikke
vurderet om der sker en væsentlig påvirkning, men om der sker en skade på
bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget.
De påvirkninger for hhv. anlægsfase og driftsfase (se afsnit Fejl! H
envisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) som
er relevante for dette område fremgår nedenfor.
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Anlægsfase:
•
Aktiviteter i områder som friholdes ved styret underboring. Kan påvirke i
forbindelse med udførsel af geotekniske undersøgelser og udlægning af slange
til recirkulering af boremudder.
•

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med styret underboring af et
område, som ønskes friholdt for gravearbejder.

•

Risiko for påvirkning af vandkvalitet i kildevæld fra boremudder og
tilsætningsstoffer til dette

•

Underboring igennem vandførende jordlag, der potentielt medfører dræning
af kildevæld, der står i hydraulisk forbindelse med det vandførende jordlag.

•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet

Driftsfase:
•
Dræning af kildevæld nær gasledningen etableret i ledningsgrav eller i
underboring.
Nedenfor er de nævnte påvirkninger gennemgået opdelt på hhv. naturtyper som er
relevante i forbindelse med underboringen, arter som kan påvirkes af forstyrrelse
og påvirkning som følge af nedgravning af gasledningen nær Natura 2000området.

6.3.1

Underboring af vandløb, overdrev og kildevæld

Krydsning af Natura 2000-området sker ved styret underboring, hvorved det
undgås at grave i Natura 2000-området. Se afsnit 1.3.3.1 (generelt) og evt. Fejl! H
envisningskilde ikke fundet. (Blåbjerg) for en uddybende beskrivelse af den
kørsel der sker i området i forbindelse med udlæg af slange til recirkulering af
boremudder, gennemførsel af geotekniske forundersøgelser og overvågning af evt.
udslip af boremudder. De to overdrevsnaturtyper (6210 og 6230) vurderes ikke at
være sårbare over for denne påvirkning, da der er tale om tørre naturtyper, hvor
risikoen for komprimering af jorden er lav. Køretøjerne vil friholde områder med
kildevæld (7220), som er mere sårbar over for påvirkningen. Der henvises til afsnit
0 (generelt) og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Blåbjerg) for en b
eskrivelse af risikoen for blow-out af boremudder i forbindelse med underboring.
Underboringen af ådalen omkring Odense Å er med 475 m relativt kort. På hver
side af ådalen etableres arbejdspladser til underboringen. Underboringen
forventes at passere under naturtyper kortlagt (eller potentielt omfattet) som
kalkoverdrev (6110), surt overdrev (6130), kildevæld (7220) og vandløb (3260).
Der er endnu ikke gennemført geotekniske forundersøgelser i dette område, idet
de først forventes i sommeren 2019. Forundersøgelserne har til formål at placere
underboringen i bedst egnede jordlag for at eliminere risiko for blow-out.

61

På grundlag af en opsamling af foreliggende viden om jordbundsforholdene i
ådalen vides (Energinet 2018), at der under tynde gytje- og lerlag findes et udbredt
sandmagasin (glacial smeltevandsgrus). Det er dette sandlag der føder
kildevældene (COWI 2018). Sandlaget er 10 – 15 meter tykt og underlejres af
moræneler. Smeltevandsgrus har en høj hydraulisk permeabilitet og derfor vil den
styrede underboring blive ført i bunden af sandlaget eller helt nede i det
underliggende moræneler. Det kan på den baggrund konkluderes, at gasledningen
ingen indflydelse vil have på det overliggende hydrauliske system der løbende
føder kildevældende med vand.
Det sikres, at entreprenøren har udarbejdet en beredskabsplan, så et evt. blow-out
ved underboringens start- og slutpunkt håndteres hurtigt og korrekt jf. beskrivelse
i 0. og som uddybet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Blåbjerg). Der vil b
l.a. være overvågning af evt. udslip, ligesom der opstilles slamsugere på begge
sider af ådalen, som hurtigt kan sættes ind og fjerne boremudderet.
Den forventede linjeføring for underboringen passerer under et kildevæld over en
strækning på ca. 30 meter og under vandløbet. Disse naturtyper vurderes mere
sårbare over for et blow-out end overdrevene. Begge naturtyper findes i mere end
100 meters afstand fra hhv. start- og slutpunkt for underboringen og dermed
relativt langt fra dem. Ved start- og slutpunkt er risikoen for blow-out størst, da
underboringen vil skulle ligge højere oppe i laget af smeltevandsgrus og derfor vil
være overlejret af et tyndere gruslag. Det boremudder, der benyttes i forbindelse
med underboringen svarer til det boremudder, der benyttes til
vandforsyningsboringer i Danmark og at det ikke indeholder stoffer, der er
skadelige for drikkevandskvaliteten.
Med baggrund i de tiltag der gennemføres for at minimere risikoen for blow-out og
en beredskabsplan for håndtering hvis det skulle ske, herunder fjernelse af alt
boremudderet med det samme, det faktum at det ikke indeholder miljøfremmede
stoffer og at de særligt sårbare naturtyper ikke findes nær start- og slutpunkt for
underboringen, vurderes det, at en egentlig skade på bevaringsmålsætningerne
kan udelukkes.

6.3.2

Nedgravning af gasledningen nær kildevæld

Øst for underboringen forløber projektområdet over en afstand på omtrent 750 m
parallelt med Natura 2000-området. På strækningen findes tre kildevældsområder
som ligger ca. 60 til 120 m nord for projektområdet. Kildevæld indgår som
prioriterede naturtyper i Natura 2000-området.
Jordtypen på denne strækning er lerblandet sandjord. Da sænkningstragten fra en
åben ledningsgrav i denne jordtype vil være på mindre end 30 meter (jf. afsnit 0)
kan en skade udelukkes.
En evt. drænende effekt i disse kildevæld som følge af projektet kan ske, hvis
vandet kan løbe langs med røret. For at reducere denne risiko, laves der et lerskot
omkring ledningen, på den strækning forbi kildevældene, hvor der er en naturlig
lavning i terrænet, således at en eventuel drænvirkning imødegås. Det drejer sig
om en strækning på ca. 100 m, hvor ledningen ligger lavest i terræn.
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6.3.3

Forstyrrelse af arter i anlægsfasen

I anlægsfasen vil der være forstyrrelse i ådalen i forbindelse med udlæg af slange til
recirkulation af boremudder, overvågning af evt. udslip af boremudder, udtagning
af geotekniske boreprøver og fra de arbejdspladser der etablere snært ved natura
2000-området.
Der er otte arter på udpegningsgrundlaget for området. De to vindelsnegle,
malermusling og de tre fisk, vurderes ikke at være sårbare over for forstyrrelsen.
Damflagermus vurderes heller ikke at være sårbar, da den jager om natten, hvor
der ikke vil være væsentlige anlægsaktiviteter. Kørsel i ådalen enkelte dage,
vurderes ikke at kunne skade odderen. Forud for underboringen skal der
gennemføres geotekniske forundersøgelser og under gennemførelse af
underboringen vil en slange på terræn sørge for recirkulation af boremudderet.
Forstyrrelse i forbindelse med disse tiltag vurderes ikke at kunne medføre en
væsentlig påvirkning af arter. Udlægning sker om dagen og den eneste art, der
vurderes sårbar over for forstyrrelse er odder. Kørsel enkelte dage vurderes ikke at
kunne påvirke arten væsentligt. Kørsel med terrængående køretøjer med lavt
marktryk på overdrevene i ådalen vurderes ikke at kunne skade vegetationen, som
er robust over for kørsel. Der er ikke kortlagt fugtige habitatnaturtyper, som ville
være mere sårbare over for kørsel.

6.4

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.
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Natura 2000-område 163/Habitatområde 194: Suså,
Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og
Porsmosen

Dette Natura 2000-område ligger inde i projektområdet og det er nødvendigt med
detaljerede vurderinger i forhold til særligt underboringen. På baggrund af dette er
det vurderet, at en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes. Der er derfor
gennemført en fuld konsekvensvurdering og vurderet på, om projektet kan
medføre en skade af bevaringsmålsætningerne for områdets udpegningsgrundlag.

7.1

Udpegningsgrundlag, tilstand og bevaringsmålsætninger

Ved Natura 2000-grænsejusteringen (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
2018) er der sket nogle små ændringer i afgrænsningen af dette habitatområde.
Ændringerne ligger langt fra projektområdet og har ingen betydning for
vurderingen af projektets påvirkninger.
Tabel 7-1
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 194. ”*”
anfører, at der er tale om en prioriteret habitatnaturtype. De naturtyper som
findes i projektområdet er markeret med fed
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) (1014)
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) (1016)
Tykskallet Malermusling (Unio crassus) (1032)
Bæklampret (Lampetra planeri) (1096)
Pigsmerling (Cobitis taenia) (1149)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) (1166)
* Indlandssaltenge (1340)
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske
planter ved bredden (3130)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks (3150)
Brunvandede søer og vandhuller (3160)
Vandløb med vandplanter (3260)
Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter (3270)
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210)
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* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund (6230)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
(6410)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn (6430)
* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe (7210)
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
Rigkær (7230)
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110)
Bøgeskove på muldbund (9130)
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
(9160)
* Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig
tilstedeværelse af naturtyperne højmose, avneknippemose, indlandssalteng,
kildevæld og vandløb samt arterne tykskallet malermusling, pigsmerling, lys
skivevandkalv, engsnarre og havørn. Natura 2000-planens målsætninger og
indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel
sikring og forbedring af området naturværdier. Ferskvandsnaturtyperne, vandløb
med vandplanter og kransnålalgesø, er med Susåen og Tystrup Sø vigtige
elementer, der binder dette Natura 2000-område sammen. Vandløbet med sine
markante søer er udover at være stoftransportør også levested og spredningsvej for
en lang række planter og dyr. Vandløbssystemet skal bl.a. være egnet for tykskallet
malermusling
Forekomster af rigkær er overvejende i moderat til ringe tilstand. Levesteder for
stor vandsalamander er i moderat-høj tilstand.
Målsætningerne for naturtyperne i området er vigtige, da det er disse som
påvirkningerne holdes op imod i forhold til at vurdere om projektet medfører en
skade.
Det overordnede mål for området er for de i denne forbindelse relevante
naturtyper og arter:
•
Vandløb sikres god struktur og vandkvalitet som godt levested for specielt
tykskallet malermusling.
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•

Det prioriteres højt at opnå gunstig bevaringsstatus for tykskallet
malermusling og naturtypen indlandssalteng, der begge kun findes få andre
steder i landet.

•

Naturtyperne kalkoverdrev (med vigtige forekomster af orkidéer), surt
overdrev, tidvis våd eng og rigkær er truede og sikres forbedret tilstand. Lys
skivevandkalv og mosehornugle er ligeledes truede, og arternes levesteder
sikres forbedret tilstand.

•

Områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet)
sikres som helhed i form af en hensigtsmæssig drift og hydrologi, lav
næringsstofbelastning samt gode etablerings- og spredningsmuligheder for
arterne.

De konkrete mål for området er:
•

For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til
natur/skovtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres
areal og tilstand er stabil eller i fremgang.

•

For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til
natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres
natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås
natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne
forhold giver mulighed for det.

•

Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang,
hvis naturforholdene tillader det.

•

For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen
gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af
levestederne for de udpegede ynglefugle og øvrige arter stabiliseres eller øges,
således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og
fourageringsområder for arterne.

7.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Natura 2000-området krydses to steder nord for Næstved af gasrøret. Herudover
krydses to mindre tilløb til habitatområdet vest for Rønnede af elkablet. Hver af
disse krydsninger er beskrevet nedenfor
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Figur 7-1
Projektområdet for gasrørledning og elkabel og
garørsledningens to krydsninger af Natura 2000-området Suså (1 og 2) og
elkablets to krydsninger (3 og 4) nær Natura 2000-området Suså.

7.2.1

Suså nordvest for Næstved (1)

Ved denne krydsning er Suså et stort vandløb på omtrent 20 meters bredde,
beliggende i en markant ådal omgivet af beskyttede enge. Kun selve åen er udpeget
som habitatområde på denne strækning. Suså og hele den omkringliggende ådal
passeres af gasrørledningen ved styret underboring med en længde på ca. 440 m.
Arbejdsarealer placeres uden for Natura 2000-området.
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Figur 7-2
Projektområdets krydsning af Suså. Det er kun selve åen som er
habitatområde, men underboringen friholder hele ådalen.

7.2.2

Vase Grøft nord for Næstved (2)

Figur 7-3
Rigkær langs Vase Grøft nord for Næstved og placeret i Natura
2000-område H194. Lokaliteten underbores

Vase Grøft er et mindre vandløb, der forbinder Slagmosen med Suså. Ved
krydsningen er der langs åen kortlagt to områder med rigkær, et lille mod nord
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med ringe tilstand (IV) og et større mod syd med moderat tilstand (III). Vase Grøft
inklusive de terrestriske dele af Natura 2000-området passeres ved styret
underboring. Der er identificeret to mulige linjeføringer for gasrørledningen ved
krydsningen af Vase Grøft og den mod vest parallelt forløbende jernbane. Som
hovedforslag underbores Vase Grøft, den nærtliggende jernbane og hovedvej i en
lang underboring på ca. 760 m. Det er også muligt at der på samme linjeføring i
stedet laves en separate opgravningsfri krydsning af jernbane og en underboring af
Natura 2000-området og hovedvejen. Endelig er det en mulighed, at Vase Grøft og
Natura 2000 området underbores omtrent på det smalleste sted syd for
hovedforslaget kombineret med en opgravningsfri krydsning af jernbanen og en
underboring af hovedvejen. Arbejdsarealer placeres uden for Natura 2000området som vist på Figur 7-4.

Figur 7-4
Projektområdets krydsning af Vase Grøft og to rigkær i ådalen,
som ligger i Natura 2000 område H194. Hovedforslaget på strækningen er en
lang underboring som også omfatter jernbane og vej. Den samme linjeføring,
men hvor krydsningen af jernbanen udføres separat er også en mulighed.
Alternativ løsning, hvor underboring af jernbanen foretages separat og Vase
Grøft underbores ca. 150 meter sydligere er også vist.

7.2.3

To tilløb til Suså vest for Rønnede (3-4)

Endelig passerer elkablet to små vandløb i Susåens øverste ende. Vandløbene er
ikke en del af Natura 2000-området hvor de krydses af projektområdet, men
vandløbene leder vand til habitatområdet som ligger hhv. 600 og 1300 m
nedstrøms de to krydsninger. Begge vandløb passeres ved korte underboringer.
Ved underboring er der behov for at benytte boremudder. Boremudderet
genanvendes og recirkulerer ved brug af slange. Underboring af et elkabel er
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simplere end for gasledningen og der er behov for mindre arbejdsarealer på hver
side af underboringerne og gennemførelse af underboringen tager kortere tid.

7.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Da der for dette område er gennemført en fuld konsekvensvurdering, er der ikke
vurderet om der sker en væsentlig påvirkning, men om der sker en skade på
bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget.
De påvirkninger for hhv. anlægsfase og driftsfase (se afsnit Fejl! H
envisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) som
er relevante for dette område fremgår nedenfor.
Anlægsfase:
•
Aktiviteter i områder som friholdes ved styret underboring. Kan påvirke i
forbindelse med udførsel af geotekniske undersøgelser og udlægning af slange
til recirkulering af boremudder.
•

Risiko for blow-out af boremudder i forbindelse med styret underboring af et
område, som ønskes friholdt for gravearbejder.

•

Underboring igennem vandførende jordlag, der potentielt medfører dræning
af rigkær, der står i hydraulisk forbindelse med det vandførende jordlag.

•

Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet

Driftsfase:
•
Dræning af rigkær nær gasledningen etableret i underboring.
Nedenfor er de nævnte påvirkningerne gennemgået opdelt på hhv. underboring af
vandløb (Suså), underboring af vandløb og rigkær (Vasegrøft), underboring af to
opstrøms vandløb med elkabel og forstyrrelse af arter nær underboringerne. Alle
de nævnte vandløbskrydsninger sker ved styret underboring, hvorved det undgås
at grave i Natura 2000-området. Se afsnit 1.3.3.1 (generelt) og evt. Fejl! H
envisningskilde ikke fundet. (Blåbjerg) for en uddybende beskrivelse af den
kørsel der sker i området i forbindelse med udlæg af slange til recirkulering af
boremudder, gennemførsel af geotekniske forundersøgelser og overvågning af evt.
udslip af boremudder. Ved underboring af Suså og Vase Grøft sikres, at
entreprenøren har udarbejdet en beredskabsplan, så et evt. blow-out ved
underboringens start- og slutpunkt håndteres hurtigt og korrekt jf. beskrivelse i 0.
og som uddybet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Blåbjerg). Der vil bl.a. v
ære overvågning af evt. udslip, ligesom der opstilles slamsugere på begge sider af
ådalen, som hurtigt kan sættes ind og fjerne boremudderet.

7.3.1

Underboring af vandløb (Suså)

Underboringen af Suså er med ca. 440 meter relativt kort. På hver side af ådalen
etableres arbejdspladser til underboringen. Da det kun er selve åen der er udpeget
på strækningen gennem projektområdet, og hele ådalen underbores, vil
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arbejdspladserne blive placeret mindst 100 meter fra selve habitatområdet.
Underboringen vil passere under naturtypen vandløb (3250). Vandløbet er sårbart
over for blow-out. Det ligger ca. midt i underboringen, dvs. det sted hvor
underboringen er dybest, og dermed hvor risikoen for et blow-out er mindst.
Ved Suså viser de geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene et kalklag i
kote ca. -5,0 meter (DVR90). Over dette kalklag ses et ca. 7 meter mægtigt lag af
moræneler som underboringen gennemføres i ved passage af Suså. Lerlaget
vurderes at have en kvalitet, der sikrer mod risiko for blow-out til overliggende
terræn, herunder vandløbet, ved passage af Natura 2000-området. De geotekniske
undersøgelser viser også, at der er artetisk vandtryk i de dybere lerlag omkring
passage af Suså. Hvis der i forbindelse med gennemførelse af underboringen
konstateres artetisk vand i boringen sikres underboringen med forsegling af
underboringens start og slut med lerskot.
Med baggrund i de tiltag der gennemføres for at minimere risikoen for blow-out og
en beredskabsplan for håndtering hvis det skulle ske, herunder fjernelse af alt
boremudderet med det samme, det faktum at det ikke indeholder miljøfremmede
stoffer og at de særligt sårbare naturtyper ikke findes nær start- og slutpunkt for
underboringen, vurderes det, at en egentlig skade på bevaringsmålsætningerne
kan udelukkes.

7.3.2

Underboring af vandløb og rigkær (Vase Grøft)

Der er tre forslag til hvordan passage af Vase Grøft gennemføres (se evt. Fejl! H
envisningskilde ikke fundet.). Hovedforslaget er en lang underboring på ca.
760 meter og som omfatter både jernbane, ådal og hovedvej Dette vil betyde at
arbejdspladser holdes langt fra Natura 2000-området (mere end 100 m),
underboringen passerer ikke under rigkær og vandløbet, som er sårbart over for
blow-out, ligger centralt i underboringen og dermed på det dybeste sted, hvor
risikoen for blow-out er mindst.
1. alternativ er den samme linjeføring, men hvor jernbanen passeres i en separat
afgravningsfri krydsning, bl.a. da dette kan være et krav fra Banedanmark.
2. alternativ er en linjeføring, hvor både jernbanen og hovedvejen krydses i en
separat afgravningsfri krydsning, og som krydser Natura 2000-området mere
sydligt. Underboringen vil passere under et rigkær som startpunktet også vil ligge
tættere på, mens der vil være mindst 80 meter fra underboringens startpunkt til
vandløbet. Arbejdspladsen øst for Natura 2000-området vil blive placeret mindst
150 meter fra habitatområdet.
Ved Vase Grøft viser de geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene,
kalklag, der ligger i kote -7,5 (DVR90) og ca. 11 meter under terræn. Over dette
kalklag ligger et ca. 6 meter mægtigt lag af moræneler som underboringen
gennemføres i ved passage af Vase Grøft. Lerlaget vurderes at have en kvalitet, der
sikrer mod risiko for blow-out til overliggende terræn ved passage af Natura 2000området. De geotekniske undersøgelser viser også, at der er artetisk vandtryk i de
dybere lerlag omkring passage af Vase Grøft. Hvis der i forbindelse med
gennemførelse af underboringen konstateres artetisk vand i boringen vil der ved
begge linjeføringer ske en sikring af underboringen med lerskot ved start og slut af
underboringen.
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Med baggrund i de tiltag der gennemføres for at minimere risikoen for blow-out og
en beredskabsplan for håndtering hvis det skulle ske, herunder fjernelse af alt
boremudderet med det samme, det faktum at det ikke indeholder miljøfremmede
stoffer og at de særligt sårbare naturtyper ikke findes nær start- og slutpunkt for
underboringen, vurderes det, at en egentlig skade på bevaringsmålsætningerne
kan udelukkes.

7.3.3

Underboring med elledning

Ved to tilløb til Suså vest for Rønnede er det et elkabel der underbores og det er
korte underboringer, da det kun er selve åen der passeres. Risikoen for blow-out i
forbindelse med disse korte underboringer er minimal og påvirkning vurderes at
kunne udelukkes.

7.3.4

Forstyrrelse af arter nær underboringerne

Der skal etableres arbejdspladser på begge sider af Suså og Vase Grøft, men disse
placeres udenfor Natura 2000-området. Forstyrrelse i forbindelse med arbejdet
vurderes ikke at være relevant, da de seks arter på udpegningsgrundlaget (skæv
vindelsnegl, sump vindelsnegl, tykskallet malermusling, bæklampret, pigsmerling
og stor vandsalamander) ikke vurderes at være sårbare over for støj eller anden
forstyrrelse.
Forud for underboringen skal der gennemføres geotekniske forundersøgelser og
under boringen vil en slange sørge for recirkulation af boremudderet. Forstyrrelse
i forbindelse med disse tiltag vurderes ikke at kunne medføre en skade af de seks
arter på udpegningsgrundlag, da de ikke vurderes følsomme overfor forstyrrelse.
Kørsel med terrængående køretøjer med lavt marktryk vil blive holdt uden for de
to rigkær i ådalen omkring Vase Grøft, således at en påvirkning af disse undgås.

7.4

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.
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8

Natura 2000-område 161/Fuglebeskyttelsesområde
101/Habitatområde 142 Søer ved Bregentved og
Gisselfeld

8.1

Udpegningsgrundlag og afgrænsning

Ved Natura 2000-grænsejusteringen er en række delområder udtaget af
Fuglebeskyttelsesområdet (Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018).
Ændringerne ligger langt fra projektområdet og har ingen betydning for
vurderingen af projektets påvirkninger.
Tabel 8-1

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 142

Kransnålalge-sø (3140)
Tabel 8-2
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nummer 101.
T = trækfugl, Y = ynglefugl, F angiver udpegningskriteriet.
Grågås T, F4
Troldand T, F4
Rørhøg Y, F3

8.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Projektområdet ligger ca. 80 m vest for habitatområdet og inde i
fuglebeskyttelsesområdet mod sydvest (se Figur 8-). Habitatområdet omfatter kun
to af søerne (Sø Torup Sø og Ulse Sø), mens fuglebeskyttelsesområdet også
omfatter to øvrige søer (Nielstrup Sø og Ejlemade Sø) og en del af de
omkringliggende marker.
Arealanvendelsen er intensivt drevet landbrugsland med en enkelt
vandløbsstrækning (Møllebæk), som udmunder i Sø Torup Søs vestlige ende.
Vandløbet passeres ved styret underboring (se Figur 8-1).
I modsætning til gasrørledningen, er der ikke udarbejdet forventede linjeføringer
for elkablet. Det er en mulighed at elkablet graves ned gennem
fuglebeskyttelsesområdet og det er dette scenarie, der er taget udgangspunkt i,
som et worst-case. Der er tale om en strækning på op til ca. 500 m gennem
fuglebeskyttelsesområdet, hvor arealanvendelsen er intensivt drevet mark. På den
øvrige strækning er der antaget en linjeføring som ligger så tæt som muligt på
habitatområdet (ned til en afstand på 80 m) igen ud fra en worst-case betragtning.
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Figur 8-1
Projektområdets passage vest for fuglebeskyttelsesområdet og
overlappet mellem projektområde og fuglebeskyttelsesområde mod sydvest.

8.3

Påvirkning af Natura 2000-området

De mulige påvirkninger på denne strækning er:
•

Bortgravning af levesteder i fuglebeskyttelsesområdet.

•

Støj og anden forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet.

•

Dræning af naturtyper og levesteder i nærheden af det nedgravede kabel

Kransnålalgesø er den eneste naturtype på udpegningsgrundlaget for
habitatområdet. Udpegningsgrundlaget omfatter ingen arter. I den vestlige ende af
Torup Sø udmunder Møllebæk. Vandløbet krydses ved underboring, hvorfor der
ikke vil være nogen påvirkning af vandløbet eller afledt påvirkning af søen i form af
f.eks. sedimentspild etc.
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Dræning af nærtliggende naturtyper og levesteder kan ske som følge af det sandlag
som etableres omkring elkablet. Elkablet etableres på marker i omdrift, som i dag
formentlig er drænede. Sandlaget omkring elkablet forventes nedlagt i en dybde af
ca. 1,5 meter. Dette er lidt dybere end den normale drændybde som er 1,2 meter
(Seges 2016). På strækningen er jordartstypen lerjord, med noget sandblandet
lerjord i udkanten af området. Der vurderes ikke at kunne ske en yderligere
dræning som kan have betydning for levesteder på markerne i omdrift inde i
fuglebeskyttelsesområdet. En dræning af Torup Sø som følge af etablering af et
sandlag omkring elkablet vurderes også at kunne udelukkes, da der minimum vil
være en afstand på 80 m til søen. En væsentlig påvirkning som følge af dræning
vurderes derfor at kunne udelukkes.
En påvirkning i anlægsfasen som følge af den åbentstående kabelgrav med en
dybde på 1,5 meter i op til en uge, vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig
påvirkning.
Der er tre arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet og hver af
disse behandles nedenfor i forhold til en evt. påvirkning som følge af bortgravning
af levesteder samt støj og anden forstyrrelse i anlægsperioden. Da der er tale om et
elkabel er anlægsperioden ca. 1 måned.
Rørhøg er på udpegningsgrundlaget som ynglefugl med en relativt lille, men dog
væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den
samlede opretholdelse af bestande af arten, der forekommer spredt (F3). Rørhøg
søger primært føde i lysåbne naturområder, som enge, moser og marker. Redens
foretrukne placering er i større tagrørsbevoksninger og det er ved reden at rørhøg
er mest sårbar. Yngleområdet skal være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed af
reden i perioden 1. april – 1. august (Søgaard et al 2003). Ifølge områdets
basisanalyse er det kun Nielstrup Sø og Ejlemade Sø som er mulige levesteder for
rørhøg. Miljøstyrelsen har i 2017 undersøgt Ulse Sø og Sø Torup Sø. Ved Sø Torup
Sø blev der observeret rørhøg og vurderet at være 2 sandsynlige ynglepar. Ved Ulse
Sø var der ingen (Danmarks Naturdata, 2018). Ifølge Dofbasen har der i løbet af de
sidste 10 år været adskillige registreringer af rørhøg, visse år med flere sandsynlige
ynglepar.
Nedgravning af elkablet sker vest for fuglebeskyttelsesområdet evt. inde i det, over
en strækning på omtrent 500m, mod sydvest. Sø Torup Sø er det levested som
ligger nærmest, ca. 80 m fra projektområdet.
Som redegjort i 0 er støjen i en afstand af 50 m på 70 dB. I en afstand af 125 m er
støjen på 55 dB og dermed under grænsen, hvor der vurderes at være en væsentlig
påvirkning af fugle. Da rovfugle muligvis kan være følsomme for forstyrrelse inden
for 200 m af reden, vil denne afstand dog blive anvendt.
For at sikre mod en påvirkning af ynglende rørhøg, vil anlægsarbejdet enten blive
gennemført uden for artens yngletid (1.april – 1. august), eller arbejdsbæltet vil
blive lagt i en afstand af mindst 200 m fra rørskov med mulige rørhøg-reder
omkring Torup Sø. På strækningen er der skovbeplantning mellem projektområdet
og rørskoven og visuel forstyrrelse vurderes derfor ikke at være et problem. Med
baggrund i ovenstående vurderes en midlertidig påvirkning af det egnede levested
i forbindelse med anlægsarbejderne, som tager ca. en måned, at kunne udelukkes.
Grågås er på udpegningsgrundlaget som trækfugl da den er regelmæssigt
tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal (F4). Grågås
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benytter området til fouragering og overnatning. Typisk vil rastende grågæs søge
føde på marker i og uden for Natura 2000-området og benytte søerne i Natura
2000-området til overnatning.
Der har været en stigning i antallet af grågæs de senere år jf. basisanalysen for
området (Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014). Hvis elkablet anlægges gennem
fuglebeskyttelsesområdet, vil en lille del af fødesøgningsområdet for grågås
(stubmarker og vintergrønne marker) være uegnede i en kort periode, mens
anlægsarbejdet pågår. Stubmarker og vintergrønne marker er almindeligt
forekommende, både inde i området og udenfor og der vurderes derfor at være
velegnede alternative fourageringsområder.
Etablering af et elkabel vurderes ikke at kunne medføre en påvirkning af arten.
Troldand er på udpegningsgrundlaget som trækfugl, da den er regelmæssigt
tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal. (F4). Denne art
opholder sig på vandfladen og anvender ikke de omkringliggende marker. Den
begrænsede støj i en kort anlægsfase vurderes ikke at kunne påvirke denne art.
For både arter og naturtyper kan en væsentlig påvirkning således udelukkes.

8.4

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.
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Natura 2000-område 168, nærmere bestemt
Habitatområde 147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord
og Grønsund og fuglebeskyttelsesområde 89 Præstø
Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor.

9.1

Udpegningsgrundlag og afgrænsning

Ved Natura 2000-grænsejusteringen er et sommerhusområde omkring Feddet (fra
ca. 800 m syd for projektområdet) blevet udtaget af Fuglebeskyttelsesområdet
(Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018).
Tabel 9-1

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nummer 147

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)(1014)
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)(1016)
Stor Kærguldsmed (1042)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)(1166)
Bredøret Flagermus (1308)
Spættet sæl (1365)
Mygblomst (1903)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
(1110)
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140)
* Kystlaguner og strandsøer (1150)
Større lavvandede bugter og vige (1160)
Rev (1170)
Enårig vegetation på stenede strandvolde (1210)
Flerårig vegetation på stenede strande (1220)
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand (1310)
Strandenge (1330)
Forstrand og begyndende klitdannelser (2110)
Hvide klitter og vandremiler (2120)
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* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og
grønsværklit)(2130)
* Klithede (2140)
Havtornklit (2160)
Skovklit (2180)
Klitlavning (2190)
*Enebærklit (2250)
Søbred med småurter (3130)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks (3150)
Brunvandet sø (3160)
Våd hede (4010)
Tør hede (4030)
Enekrat (5130)
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund (6230)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
(6410)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn (6430)
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
(7120)
Hængesæk (7140)
*Avneknippemose (7210)
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
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Rigkær (7230)
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110)
Bøgeskove på muldbund (9130)
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
(9160)
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0)
Tabel 9-2
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nummer 89.
T = trækfugl, Y = ynglefugl,
Skarv (TY)
Knopsvane (T)
Pibesvane (T)
Sangsvane (T)
Grågås (T)
Bramgås (T)
Pibeand (T)
Spidsand (T)
Skeand (T)
Troldand (T)
Hvinand (T)
Lille skallesluger (T)
Toppet skallesluger ((T)
Stor skallesluger (T)
Havørn (TY)
Rørhøg (Y)
Vandrefalk (T)
Plettet rørvagtel (Y)
Blishøne (T)
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Klyde (Y)
Hjejle (T)
Brushane (Y)
Splitterne (Y)
Fjordterne (Y)
Havterne (Y)
Dværgterne (Y)

9.2

Projektområdet i forhold til Natura 2000-området

Projektområdet ligger nord for Natura 2000-området, indtil en afstand på 400 m,
og består primært af intensivt drevet landbrugsland. På strækningen graves
gasrørledningen ned i et arbejdsbælte på 32 m og der etableres en
linjeventilstation.
På de sidste ca. 250 meter ud til havet anlægges ledningen i en mikrotunnel med
en udvendig diameter på ca. 2,5 meter. Mikrotunnelen betyder at det undgås at
påvirke kystklinten. Gasrørledningen svejses sammen på et opankret læggefartøj
på havet, hvorfra ledningen installeres ved at trække den igennem mikrotunnelen
på ruller. Arbejdspladsen for udførelse af mikrotunnelen etableres på et 8000 m2
stort areal ca. 250 meter fra kysten. På arbejdspladsen vil der udover oplag og
mandskabsfaciliteter skulle etableres en ca. 10 meter dyb, spunset byggegrube,
hvorfra tunnelen bores. Hullet bores med en traditionel tunnelboremaskine.
Tunnelen føres under kystlinjen og ud på havet, så den samlede længde bliver ca.
900 meter.
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Figur 9-1
Projektområdets passage nord om Natura 2000-område 168.
Arbejdspladsen nær kysten er startpunktet for mikrotunnel.

9.3

Påvirkning af Natura 2000-området

Der sker ikke anlægsarbejde inde i Natura 2000-området. De anlægsaktiviteter
som derfor er relevante jf. afsnit 1.3.1.1 og 1.3.2.1 er:
•

Støj og anden forstyrrelse i forbindelse med anlægsarbejdet, herunder
spunsning af byggegrube

•

Dræning af naturtyper og levesteder som følge af den åbentstående
ledningsgrav og den nedgravede gasrørledning som ligger ca. 2 meter under
terræn.

•

Natura 2000-området ligger 5,5 km fra den nye kompressorstation ved
Everdrup (se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Den nye k
ompressorstation medfører arealinddragelse, støj og forstyrrelse. På grund af
afstand vurderes en påvirkning som følge af stationen at kunne udelukkes, og
den er derfor ikke nærmere beskrevet.

9.3.1

Støj og forstyrrelse

Støj og forstyrrelse kan påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet. Det nærmeste kortlagte levested for fugle på
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er Maderne, Lilleholm og
Storeholm i den sydlige del af Præstø Fjord og mere end 6 km syd for
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projektområdet. Havørn er ifølge Miljøstyrelsen (som anvender data fra DOF,
dateret juni 2017) ikke til stede på Feddet (Naturdata 2018), som ligger fra 2 km
syd for projektområdet. Med en så stor afstand vurderes en påvirkning af fuglene
at kunne udelukkes jf. afsnit 0.

9.3.2

Dræning

Jordtypen i hele området er sandblandet lerjord, bortset fra kystklinten som er
kalkholdig jord. Fra projektområdet er den nærmeste kortlagte naturtype grå/grøn
klit 800 m mod syd. En naturtype som ikke vurderes at være sårbar over for
dræning. Byggegruben etableres med spuns og har derfor ikke en drænende effekt.
En væsentlig påvirkning som følge af dræning kan derfor udelukkes.

9.4

Kumulative effekter

Der er ikke kendskab til eksisterende eller planlagte relevante projekter i området,
hvorfor der ikke vurderes at være kumulative effekter af nogen art.

82

10

Referencer

AmphiConsult. 2018. Baltic Pipe. Bidrag til VVM-redegørelse (Baggrundsrapport).
Udvalgte naturinteresser på land. Juli 2018.
Cutts, N., A. Phelps, and D. Burdon. 2009. Construction and Waterfowl: Defining
Sensitivity, Response, Impacts and Guidance, Report
COWI. 2018. Baltic Pipe, Geotekniske og hydrogeologisk desk study.
Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område ved Odense Å. Udført for
Energinet august 2018.
COWI 2019a. Fortynding i Lillebælt af vand efter trykprøvning. Udført for
Energinet, januar 2019
COWI. 2019b. EPII Terminal – Vurdering af kvælstofdeposition for Nybro
Gasbehandlingsanlæg. Udført for Energinet, februar 2019.
Danmarks Naturdata. 2018. En del af Danmarks Miljøportal. Database som er
tilgængelig på http://naturdata.miljoeportal.dk/advancedSearch
DOF. 2018. Tranen tordner frem som dansk ynglefugl. Nyhedsbrev dateret 4.
oktober 2018. Tilgængelig på https://www.dof.dk/omdof/nyheder?nyhed_id=1678
DHI, årstal ukendt. Damhusledningen – Tunnelering. Screening af kemikalier til
tunnelering.
Energinet. 2018. Soil Risk Screening Odense. Baltic Pipe Fyn.
GEUS, 2018. Danmarks Digitale Jordartskort. Webkort som er tilgængelig på:
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark&lang=da#baslay=baseMapD
a&optlay=&extent=445073.8939231579,6177747.65134332,454608.1671608338,6
183219.92692036&layers=jordartskort_25000
Hirvonen, Heikki, 2001. Impacts of highway construction and traffic on a wetland
bird community. UC Davis: Road Ecology Center.
Kolding Kommune, 2018. Naturplan for delområdet Lillebælt. Udkast. Tilgængelig
på
https://www.kolding.dk/FirstAgenda/committee_187957/agenda_302400/docu
ments/29ca7193-6a8f-45a1-802d-9ae20ac39f9b.pdf
Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018. Høringsnotater om Natura
2000- grænsejusteringer. Tilgængelig på https://mst.dk/naturvand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000omraaderne/hoeringsnotater-fra-natura-2000-graensejusteringer/
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter Natura 2000-område nr.
83 Habitatområde H72. Tilgængelig på:
https://mst.dk/media/130250/n83_n2000plan_2016-21.pdf
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 2016a. Natura 2000-plan 20162021 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr.

83

114 Habitatområde H98Tilgængelig på:
https://mst.dk/media/130510/n114_n2000plan_2016-21.pdf
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 2016b. Natura 2000-plan 20162021 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen
Natura 2000-område nr. 163 Habitatområde H145, H146 og H19
Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93. Tilgængelig på:
https://mst.dk/media/130850/n163_n2000plan_2016_21.pdf
Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2013. Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for
Blåbjerg Egekrat, Lyngbros Hede og Hennegårds Klitter, Natura 2000-område nr.
83, Habitatområde H72. Tilgængelig på:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/90616/N83_Blaabjerg_Egekrat_Lyngbros_
Hede_og_Henneg%C3%A5rds_Klitter.pdf
Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2014. Natura 2000-basisanalyse 2016-2021
Revideret udgave Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161
Habitatområde 142 Fuglebeskyttelsesområde 101. Tilgængelig på
https://mst.dk/media/130844/n161_basisanalyse16-21_revideret.pdf
Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2018. Høringsnotat for Natura 2000
område N112 Lillebælt. Tilgængelig på
https://mst.dk/media/151942/hoeringsnotat-n112_lillebaelt.pdf
Miljøstyrelsen 2016. MiljøGis. Natura 2000 planer 2016. Tilgængelig på
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000planer2-2016
Naturstyrelsen 2018. Dyr og planter i Stenderup Skovene. Hjemmeside tilgængelig
på https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stenderupskovene/dyr-og-planter/),
Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 2011. Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1.
maj 2007. Om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Juni 2011. Tilgængelig
på https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/vejledningjuni2011pdf.pdf
Popper (2007): The Effects of Highway Noise on Birds. http://www.
dot.ca.gov/hq/env/bio/files/caltrans_birds_10-7-2007b.pdf
Rambøll 2016, Væsentlighedsvurdering jf. habitatdirektivet. Rute 54 mellem
Næstved og Rønnede. Udført for vejdirektoratet. Tilgængelig på:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestvedronnede/Dokumenter/Documents/BILAG2_Vaesentlighedsvurdering.pdf
RPS. 2018. Review of effects of construction noise on birds in NSSI near Spring
Road Exploratory Wellsite. Tilgængelig på:
http://www.nottinghamshire.gov.uk/planningsearch/DisplayImage.aspx?doc=cm
Vjb3JkX251bWJlcj02Njc0JmZpbGVuYW1lPVxcbnMwMS0wMDI5XGZpbGVkYX
RhMiRcREIwMy0wMDMwXFNoYXJlZEFwcHNcRExHU1xQbGFuc1xQTEFOTkl
OR1xFUy0zMzc5XGNvbmRpdGlvbiAyMS5wZGYmaW1hZ2VfbnVtYmVyPTE0MD

84

EmaW1hZ2VfdHlwZT1wbGFubmluZyZsYXN0X21vZGlmaWVkX2Zyb21fZGlzaz0w
NC8wMS8yMDE4IDEwOjI2OjQ0
SEGES. 2016. Dansk Markdræningsguide. Tilgængelig på
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/draening/sider/danskmarkdraeningsguide-er-udkommet_pl_15_2054.aspx
Stabell, M. 2005. Havørnen i Danmark - en analyse af danske havørnes
habitatkrav, bestandsudvikling samt mulige fremtidige bestandsstørrelse. Dansk
Ornitologisk Forening.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), 2018. Danmarks
højdemodel. Webkort som er tilgængelig på: https://sdfekort.dk/spatialmap
Sunde P., Odderskær P. & Storgaard K. 2009. Flight distances of incubating
Common Buzzards Buteo buteo are independent of human disturbance. Ardea
97(3): 369–372. Tilgængelig på
https://www.researchgate.net/publication/232666061_Flight_Distances_of_Inc
ubating_Common_Buzzards_Buteo_buteo_are_Independent_of_Human_Distur
bance
Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E ., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K.,
Bregnballe, T., Madsen, J, Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen,
T.L., Møller, P.F., Riis- Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. &
Nygaard, B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter
omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.
2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. – Faglig rapport fra DMU, nr.
457. http://faglige-rapporter.dmu.dk
US Fish and Wildlife Service. 2009. “Regulatory and Scientific Basis for US Fish
and Wildlife Service Guidance for Evaluation of Take for Northern Spotted Owls
on Private Timberlands in California’s Northern Interior Region.” Unpublished
Report. Sacramento, California 77.

85

B

Bilag IV arter
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11

Bilag IV-arter

11.1

Sammenfatning

Der er gennemført en vurdering af påvirkning af de særligt beskyttede arter,
såkaldte bilag IV-arter som følge af etablering af Baltic Pipe på land. Detaljerede
vurderinger er gennemført for birkemus, hasselmus, flagermus, padder og
markfirben, idet en påvirkning af øvrige beskyttede arter har kunnet udelukkes.
Birkemus findes kun i Jylland og kan blive påvirket, hvis der graves på de
lokaliteter hvor den lever. Inden for projektområdet er 7 lokaliteter i Vestjylland og
12 i Østjylland vurderet som mulige levesteder. Inden for levestederne er der på
nogle af lokaliteterne kortlagt særligt sårbare delområder, som birkemus kan
placere sin rede i eller overvintre. Den forventede linjeføring påvirker 5 af de
Vestjyske lokaliteter samt 10 af de Østjyske lokaliteter. På 1 af de påvirkede
lokaliteter i Vestjylland og 8 i Østjylland forventes også særligt egnede delområder
omfattet af gravning.
Hasselmus findes kun 1 sted nær projektområdet, i et større skovområde på
Sydsjælland mellem den nye kompressorstation ved Everdrup og byen Haslev. 5
lokaliteter i projektområdet omfatter dele af denne skov og er vurderet egnede for
hasselmus, 2 for gasrørledningen og 4 for elkabel til Haslev, idet en lokalitet både
er relevant for gasrørledning og elkabel. Hvis der på disse lokaliteter sker fældning
af træer og rydning af beplantning kan det potentielt påvirke hasselmus.
Flagermus er eftersøgt ved kortlægning af potentielle yngle- og rastetræer, dvs.
ældre træer med hulheder og råd, som dyrene kan opholde sig i. Der er fundet
egnede træer på 15 lokaliteter i Østjylland, 4 på Fyn, 4 på Sjælland og 2 for elkabel
til Haslev. En del af disse forventes friholdt for påvirkning af den forventede
linjeføring, men på andre kan der ikke udelukkes at ske fældning af egnede træer.
Potentielle yngle- og rasteområder for padder er dels undersøgt for at vurdere
deres potentiale og dels ved undersøgelse af vandhuller i foråret, hvor padderne er
nemmest at registrere. Stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og løgfrø
kan potentielt blive påvirket af projektet. Projektet planlægges, så fysisk
påvirkning af vandhuller i videst muligt omfang undgås. Med den forventede
linjeføring forventes 2 vandhuller at blive fysisk påvirket af gravearbejde. De ligger
i Østjylland, vest for Husted Mose. Der forventes krydsning af 4 områder som
spidssnudet frø kan anvende til yngleområder i Jylland, mens 3 rastelokaliteter i
Vestjylland, 3 i Østjylland, 1 på Fyn, 1 på Sjælland og 4 for elkabel til Haslev
forventes påvirket. Herudover kan den åbentstående ledningsgrav fungere som en
faldfælde for padderne i forbindelse med deres sæsonbestemte vandringer. Det
forventes at dreje sig om 1 lokalitet i Vestjylland, 5 i Østjylland, 4 på Fyn, 7 på
Sjælland og 2 for elkabel til Haslev.
Markfirben lever i lysåbne områder med sandet jord såsom overdrev, heder, diger
og skrænter. Blåbjerg Klitplantage og de lysåbne klitter ud mod havet er det eneste
kendte levested i projektområdet. Herudover er der kortlagt et egnet område på et
dige nord for Snesere Ådal på Sjælland for elkabel til Blangslev. Bestanden ved
Blåbjerg vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af projektet, mens diget ved
Snesere Ådal bliver passeret ved styret underboring og dermed friholdes for
påvirkning. Der er derfor ikke behov for afværgeforanstaltninger.
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For birkemus, hasselmus, flagermus og padder vil der blive gennemført
afværgeforanstaltninger som modsvarer de forventede påvirkninger således at
arternes levesteder og tilhørende økologiske funktionalitet, ikke bliver væsentligt
negativt påvirket.

11.2

Afværgeforanstaltninger

Nedenfor følger en gennemgang af samtlige lokaliteter, der kan blive påvirket af
den forventede linjeføring. Ingen levesteder, i form af søer, moser eller enge, bliver
permanent nedlagt, men kan blive midlertidigt forstyrret i anlægsperioden.
Lokalitetsnumrene kan genfindes på kortbilag 1, evt. på detailkort for birkemus og
flagermus i Bilag G.
For birkemus vil det på alle de egnede lokaliteter (11, 12, 85, 19, 38826, 21, 92, 25,
32, 72432, 104, 105, 32, 106, 80, 93 og 42) blive sikret, at ledningsgraven dækkes
til så snart anlægsarbejderne er færdige. Ved anlægsarbejde i birkemusenes aktive
periode vil der være en visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets start
om morgenen og eventuelle mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at
kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum.
Arbejdsbæltet reduceres til 15-20 meter på visse lokaliteter for at minimere
omfanget af levesteder der forstyrres. 10 og 73633 forventes underboret , hvor
sidstnævnte eventuelt friholdes ved alternativ linjeføring. Ved gravearbejder i
sårbare delområder (38826, 21, 92, 25, 105, 32, 80 og 42) afrømmes mulden
mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september i god tid inden gravearbejdet,
hvilket sikrer at der ikke er mus til stede når anlægsarbejdet gennemføres.
For hasselmus er fire egnede lokaliteter relevante for elkabel til Haslev (41227, 72,
73 og 5) og 2 for gasrørledningen (41227 og 41228). Ved krydsning af de levende
hegn på lokaliteterne 41228, 72 og 73 reduceres arbejdsbæltet til 10 m. Fældning af
træer på lokaliteterne 41228, 72, 73 og 5 minimeres og vil kun ske i maj, juni eller
oktober. Der udlægges kvasbunker tre måneder inden de første fældninger og
genplantning sker med hassel og bærbuske, afhængigt af aftaler med lokale
lodsejere, på 41228, 72, 73 og 5. Lokalitet 41227 bliver ikke påvirket af den
forventede linjeføring for gasrørledningen. Beplantningen omkring
kompressorstationen ved Everdrup udformes, så den kan få værdi som levested for
hasselmus.
Fældning af de træer som er fundet egnet for flagermus vil blive søgt minimeret
ved små tilretninger i linjeføringen i forbindelse med detailprojektering af
projektet, herunder placering af arbejdsbælte og ledningsgrav. I de områder hvor
fældning af flagermusegnede træer er nødvendigt, vil det blive gjort om natten
sidst i august til midt i oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. Hvis
træerne har hulheder vil fældningen ske i september eller oktober i henhold til
artsfredningsbekendtgørelsen. Det vil blive vurderet hvorvidt en fældning vil
påvirke bestandene idet man fratager dem konkrete levesteder. I forlængelse heraf
skal det vurderes, om fældede træer/stammer inklusiv store grene vil kunne flyttes
og dermed stadig kunne være brugbare levesteder en årrække frem. Det vil i denne
henseende blive vurderet, om de egnede træer har betydning for hele bestanden
eller om der kan være andre træer flagermusene kan benytte, fx i en nærliggende
skov. De områder hvor dette er relevante er i Østjylland på lokalitet 52, 19629,
19229, 19230, 73232, 64830, 72434, 73636, 72836, 54825, 53629, 54826 og
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53631, på Fyn på lokalitet 20434, 20443 og 20844 og for elkabel til Haslev på
lokalitet 69634 og 62428-02. 8 andre områder forventes friholdt med den
nuværende linjeføring, evt. som følge af en underboring. I Østjylland lokalitet
19625, 56 og 73632, på Fyn lokalitet 41225, på Sjælland lokalitet 63, 64 og 97 og
for elkabel til Haslev lokalitet 58434.
Levesteder for padder kan blive påvirket af projektet. Vest for Husted Mose
forventes et vandhul (26026) at være uegnet som ynglelokalitet i den periode hvor
gasrørledningen etableres og en eng som er potentiel ynglelokalitet forventes
gennemgravet (19226). For at afværge en væsentlig påvirkning af den lokale
bestand af stor vandsalamander og spidssnudet frø reduceres arbejdsbæltet til 1520 m og terrænet retableres med mulighed for at tidvise søer også fremadrettet
kan indfinde sig. Ved anlægsarbejder i den aktive periode minimeres tidsrummet
med åben ledningsgrav og der opsættes paddehegn eller der udføres visuel
inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen.
På tre andre enge som er mulige ynglelokaliteter for spidssnudet frø, langs Søvig
Bæk i Vestjylland (24429), nord for Nørreskov (54429) og i Solkær Enge (20432) i
Østjylland reduceres arbejdsbæltet, terrænet retableres og ved anlægsarbejder i
den aktive periode minimeres tidsrummet med åben ledningsgrav og der opsættes
paddehegn eller der udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets
begyndelse om morgenen. Padder (og andre dyr), der falder i ledningsgraven, får
mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne
mellemrum.
Mulige rasteområder for stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø
påvirkes af den forventede linjeføring. Det drejer sig om tre i Vestjylland (Blåbjerg
Klitplantage, 25625 og 24426), tre i Østjylland (nær 72835/73238, nær 64828 og
nær 54427/54428), en på Fyn (38025) og 3 for elkabel til Haslev (59236, 6963401 og 62429/62230). I forbindelse med detailprojektering vil påvirkning søges
minimeret ved tilretning af linjeføring. Generelt reduceres anlægsbredden til 15-20
meter. Herudover sker der en retablering af terrænet så det ligner det der var
inden anlægsarbejdet.Hvis anlægsarbejderne gennemføres i de relevante arters
aktive periode, står kabelgraven åben i kortest mulig tid ligesom der opsættes
paddehegn eller der udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets
begyndelse om morgenen. Padder der falder i ledningsgraven, får mulighed for at
kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. På
Sjælland påvirkes et rasteområde for løgfrø (nær 31231, 32028 og 31231) som følge
af gasrørledningen. Her opsættes paddehegn langs gasrørledning eller der udføres
visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen .
Hvis ledningsgraven passerer mellem vigtige raste- og ynglelokaliteter og står åben
i paddernes aktive periode som er artsafhængig, men omfatter størstedelen af året
bortset fra november-januar, gennemføres afværgeforanstaltninger. Det omfatter
at ledningsgraven står åben kortest mulig tid samt etablering af paddehegn eller
der udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om
morgenen. Padder (og andre dyr), der falder i ledningsgraven, får mulighed for at
kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Tiltaget
er relevant for 25627 i Vestjylland, 73234, 65228/91, 54427/54428, 54827,
69/53633 i Østjylland, 28026, 22826, 20829, 63234 og 76 på Fyn og 62432,
31229, 31633, 70/71, 31639, 31239, 32431 på Sjælland. Herudover 62430 og 62831
for elkabel til Haslev.
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11.3

Indledning

De særligt beskyttede arter kaldes bilag IV-arter, da de fremgår af
habitatdirektivets bilag IV. Listen over de danske arter på bilag IV findes i
habitatbekendtgørelsens bilag 11 (BEK nr. 1240 af 24/10/2018). Habitatdirektivet
forbyder beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IVarterne. Af vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen 2011) fremgår
det, at påvirkninger af yngle- og rasteområder kan accepteres, hvis et projekt
samlet set ikke påvirker områdets økologiske funktionalitet for de beskyttede arter.
Bevarelse af et områdes økologiske funktion skal ses over en større skala end blot
en enkelt lokalitet. Dette skyldes, at arter ofte forekommer i delbestande, hvor der
sker udveksling af individer mellem de enkelte lokaliteter. Derfor vil et indgreb på
en lokalitet med meget få individer være af mindre betydning, hvis arten
forekommer talrigt på en nærliggende lokalitet, og dermed kan forventes at
genkolonisere den påvirkede lokalitet inden for en kortere periode. Tab af enkelte
individer vil som oftest ikke påvirke et områdes eller artens økologiske funktion og
dermed ikke give anledning til en væsentlig påvirkning.
Det er også inddraget, hvorvidt arten har en gunstig, moderat ugunstig eller stærkt
ugunstig bevaringsstatus. For arter med en positiv status vurderes påvirkningen
som udgangspunkt mindre, da bestandene må antages at være mere robuste.
Omvendt vil arter med en negativ status være mere sårbare. Status følger den
danske afrapportering til EU og er opdelt på den atlantiske region (vestlige
Jylland) og den kontinentale region (øvrige Danmark). (Fredshavn et al. 2014).
Endelig betyder det noget, hvor almindelig arten er lokalt og dermed hvor robust
bestanden er over for påvirkninger.
Vurderingen af om den økologiske funktionalitet påvirkes for den enkelte art er
lavet som en konkret vurdering på bestandsniveau. Hvis en væsentlig påvirkning
af den økologiske funktionalitet ikke kan udelukkes, gennemføres der
afværgeforanstaltninger til et niveau, så dette forhindres.
For at understøtte teksten er der nogle steder indsat figurer med kort, som viser de
konkrete lokaliteter. For birkemus og flagermus er figurerne dog sat i bilag G, da
der er tale om et meget stort antal figurer. Figurerne skal ses som et supplement til
kortbilag 1, som viser samtlige undersøgte lokaliteter og som er godt at kigge på,
samtidig med at teksten læses.
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Figur 11-1
Klitterne ved Blåbjerg rummer betydelige naturværdier og
friholdes derfor for gravearbejder i forbindelse med gennemførelse af
projektet

11.4

Metode

Beskrivelserne af de eksisterende forhold er baseret på viden fra Naturdata på
Miljøportalen, forskellige faglige publikationer (f.eks. Søgaard og Asferg 2007) og
viden fra kommunerne, herunder direkte kontakt til naturmedarbejdere. I
sommeren 2017 er der således taget kontakt til alle kommuner, for at få deres data
for tilstedeværelse af Bilag IV-arter som endnu ikke fremgik af Miljøportalen. På
samme tidspunkt er der lavet en gennemgang af Naturdata på Miljøportalen.
Denne eksisterende viden er suppleret med feltundersøgelser gennemført i 2017 og
2018 (AmphiConsult 2018).
Feltundersøgelserne blev gennemført i perioden oktober 2017-februar 2018. På
grund af årstiden har feltundersøgelserne fokuseret på områdernes potentiale som
levesteder, da de fleste arter, ikke kan konstateres på dette tidspunkt. Dog er der
for en række søer lavet supplerende undersøgelser i juni 2018 i forhold til padder.
Det gjaldt for de 105 søer, der blev vurderet til, at have det største potentiale som
levested for padder. De undersøgte lokaliteter er udvalgt ud fra en
luftfotogennemgang i kombination med lag med f.eks. vejledende § 3 udpegninger.
I forbindelse med feltarbejdet har der også været tilfælde, hvor inventøren har
vurderet, at andre områder også burde undersøges. Sådanne områder er inddraget
på lige fod med de områder, der blev udpeget ved brug af luftfotos.
Alle § 3 besigtigelser af terrestriske naturområder og artsfund af bilag IV-arter er
indtastet i Naturdata på Miljøportalen, hvor feltregistreringerne kan udsøges. De
konkrete metoder for feltundersøgelser er nærmere beskrevet under hver enkelt
art.
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Vurderingerne af påvirkning af arterne som følge af projektet fokuserer på
anlægsfasen. Det skyldes at anlægget (gasrørledning, elkabel og stationsanlæg) i
driftsfasen ikke medfører udledninger, støj, barrierer eller andet, i et omfang som
vil kunne påvirke arterne. De eneste mulige påvirkninger er restriktioner i forhold
til genplantning af træer i ledelinjer for flagermus og dræning af ynglelokaliteter
for padder. Disse påvirkninger vurderes som ubetydelige for arterne, som
nærmere uddybet i afsnittet om flagermus og padder.
Denne rapports vurdering af metoder og omfang af afværgeforanstaltninger
baserer sig på besigtigelser, beskrivelser og vurderinger i AmphiConsults
afrapportering. For at konkretisere og præcisere omfanget af
afværgeforanstaltninger planlægges der yderligere undersøgelser i
sommerhalvåret 2019.
Påvirkning i afviklingsfasen er ikke specifikt beskrevet, idet påvirkningen antages
at være sammenlignelig med eller mindre end den påvirkning, der er beskrevet for
anlægsfasen.
I anlægsfasen er de mulige påvirkninger følgende:
•

Fjernelse af træer og buske i arbejdsbæltet forud for gravearbejder. Kan være
relevant for flagermus, hvis der er tale om ældre træer med hulheder og
hasselmus, hvis der er skov, krat og buske.

•

Gravearbejde som medfører forstyrrelser af mulige levesteder som
eksempelvis eng for birkemus eller et dige for markfirben eller skov, mose,
eng eller vandansamlinger for padder. Vurderingerne inddrager, at der er tale
om en midlertidig påvirkning, idet levestederne efter gravning bliver
retableret, således at de igen kan blive egnede. Påvirkning som følge af
gravearbejder er beskrevet i alle artsafsnit.

•

Den åbentstående ledningsgrav som medfører dræning af nærtliggende
lokaliteter. Kan være relevant for padders levesteder i sø, eng og mose.

•

Den åbentstående ledningsgrav som fungerer som faldfælde og som
krydsende dyr ikke kan komme op af. Kun relevant for arter med
sæsonbestemte vandringer gennem landskabet, dvs. padder (se i øvrigt
beskrivelse under birkemus). Er kun relevant hvis gravearbejderne sker i
vandringsperioden og mellem vigtige yngle- og rasteområder.

•

Kørsel med maskiner i anlægsperioden, der kan medføre at levesteder
midlertidigt forringes. Relevant for birkemus, padder og markfirben.

•

Forstyrrelse og støj fra arbejder, entreprenørmaskiner og mennesker. Sker om
dagen og derfor ikke relevant for nataktive dyr som birkemus, hasselmus og
flagermus. Padder og markfirben vurderes ikke at være følsomme over for støj
i et omfang der kan påvirke bestandene. Forholdet er derfor ikke nærmere
beskrevet.
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11.4.1

Relevante arter

Dyre- og plantearter opført på Habitatdirektivets bilag IV er omfattet af direktivets
særlige artsbeskyttelse. I Tabel 11-1 fremgår de arter fra Habitatdirektivets bilag
IV, som vurderes at forekomme i projektområdet og som er relevante, i forhold til
en mulig påvirkning fra projektet.
Tabel 11-1
Liste over særligt beskyttede arter (bilag IV-arter), som kan
forekomme i projektområdet

Bilag IV-art

Ikke relevant

Odder

X

Ulv

X

Beskrives

Birkemus

X

Hasselmus

X

Flagermus (flere arter)

X

Stor vandsalamander

X

Spidssnudet frø

X

Springfrø

X

Løgfrø

X

Løvfrø

X

Strandtudse

X

Grønbroget tudse

X

Markfirben

X

Lys skivevandkalv

X

Grøn mosaikguldsmed

X

De arter, som ikke er relevante for projektet, er arter af flyvende insekter knyttet til
søer (lys skivevandkalv og grøn mosaikguldsmed). En påvirkning af disse arter
udelukkes, da søer ikke påvirkes af anlægsarbejder. Derudover vil projektet ikke
medføre påvirkninger af store dyr med omfattende evne til at flytte sig gennem
landskabet som odder og ulv.
Mange steder i projektområdet forventes midlertidige omlægninger af vandløb, og
andre projektrelaterede forstyrrelser i forbindelse med passage af vandløb. Odder,
der lever i tilknytning til vandløb vil ikke blive væsentligt påvirket af dette, da
arten er meget mobil, og hurtigt kan vende tilbage, når en midlertidig forstyrrelse i
anlægsfasen er afsluttet. Mindre påvirkninger af lokale levesteder vil have
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midlertidig karakter og derfor ikke medføre påvirkninger af områdets økologiske
funktion. For alle de øvrige arter (birkemus, hasselmus, flagermus, padder og
markfirben) kan en påvirkning ikke udelukkes og de er derfor beskrevet i de
følgende fem afsnit.

11.5

Birkemus

11.5.1

Metode

Birkemus er undersøgt ved feltundersøgelser af en ekspert i birkemus. De
undersøgte lokaliteter er ådale, udyrkede arealer og skovområder.
Undersøgelserne omfatter en ekspertgennemgang af lokaliteten inden for
projektområdet. Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og
strukturer, som vurderes at være potentielle levesteder for arten. Den anvendte
fremgangsmåde er ikke anvendelig i forhold til at registrere reelle forekomster.
Vurderingen af påvirkning af birkemus tager udgangspunkt i, at birkemus er
sårbare over for gravearbejder på deres levesteder idet dyrene overvintrer, yngler
og oftest også raster i underjordiske reder som placeres hvor der er tørt,
eksempelvis skrænter og diger. Ved gravearbejde i områder med birkemus,
risikerer man således på alle årstider, at opgrave reder med individer i.
Påvirkningen vil dog være mindst i maj, juni og september, hvor der ikke er unger
eller der ikke soves vintersøvn. Da birkemus bevæger sig meget rundt i landskabet
er der også vurderet på påvirkninger i forhold til risikoen for at birkemus falder i
ledningsgraven.

11.5.2

Eksisterende forhold

Vigtige levesteder for birkemus er arealer med tæt græs eller urtevegetation, uden
dyrkning eller kraftig græsning, med et nærtliggende fugtigt element og herudover
muligt ynglested såsom diger eller skrænter. Birkemus findes kun i Jylland, med
bestande i bl.a. Thy og ved Vejle, Varde og Kolding. Birkemusens bevaringsstatus
er moderat ugunstig i Vestjylland og ukendt i Østjylland (Fredshavn et al 2014) og
arten vurderes derfor sårbar over for påvirkninger af sine levesteder.
28 lokaliteter er besigtiget for at vurdere områdets egnethed for birkemus. Af disse
blev 19 vurderet at være egnede og er beskrevet nedenfor, grupperet på tre
delområder i Vestjylland og tre i Østjylland.
De to først beskrevne lokaliteter, Blåbjerg og Fidde Grøft, vurderes kun egnede
som fødesøgningsområde, mens alle de øvrige lokaliteter også har elementer, f.eks.
diger, levende hegn eller skrænter, som kan give overvintrings- eller
ynglemuligheder. Egnethed af lokaliteterne er især begrundet med økologisk
forbindelse til kendte lokaliteter af birkemus og tilstedeværelse af strukturer som
arten foretrækker. Det er næppe sandsynligt at der lever birkemus på alle
lokaliteterne, så vurderingerne tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet.
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Figur 11-2

Potentielle levesteder for birkemus i Vestjylland

11.5.2.1

Blåbjerg

4 egnede lokaliteter for birkemus (10, 11, 12 og 85) ligger ved Blåbjerg. Lokalitet
nr. 10 er klitheden, mens de øvrige tre ligger i klitplantagen.
At arten kan findes i Vestjylland, som ikke er blandt de traditionelle områder,
skyldes et fund af birkemus-knoglerester i sløruglegylp indsamlet fra en gård nær
Filsø, ca. 5 km syd for projektområdet. Klitheden (10) vurderes som egnet habitat,
da arten er fundet et lignende sted, ved Madsbøl Rende i Thy, men der vides meget
lidt om artens brug af denne type habitat.
Blåbjerg Klitplantage består mest af fyrrebevoksning, men rundt omkring er der
åbne områder (lokalitet 11,12 og 85), som i kraft af bærgivende hedeplanter (f.eks.
revling) er egnede fourageringsområder for birkemus.
11.5.2.2

Fidde Grøft

Det føromtalte fund, af rester af birkemus, ved Filsø, er kun ca. 2,5 km fra denne
lokalitet (19). Ud fra kendskabet til artens udbredelse og i hvor høj grad arten er
underregistreret, vurderes det som muligt, at der også lever birkemus i dette
område. Lokaliteten er via et vandløbssystem forbundet til Fidde Sø ved Filsø og
bærer præg af forholdsvis intensiv græsning. På den baggrund vurderes det, at
lokaliteten ikke har funktion som redelokalitet, men kan være fourageringsareal.
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11.5.2.3

Søvig Bæk

Søvig Bæk forbinder lokaliteterne 38826 og 64433 med det kendte område for
birkemus ved Filsø og forekomst er derfor sandsynlig. Særligt skrænten med et
levende hegn nord for åen, på begge lokaliteter, vurderes at være egnet som
redelokalitet for birkemus
11.5.2.4

Områder langs Åkær Ådal

Birkemus er tidligere fundet i Åkær Ådal. Erfaringer viser, at birkemus kan bruge
åsystemer som spredningskorridorer og levesteder. I nord ligger projektområdet
tæt på Husted Mose, hvor en del af åsystemet ser ud til at udspringe. Herefter
forløber projektområdet parallelt med åen mod syd indtil Lunderskov, en
strækning på ca. 10 km. Der er kortlagt syv egnede lokaliteter for arten langs Åkær
Ådal, som beskrives nedenfor.

Figur 11-3

Lokaliteter som vurderes egnet for birkemus i Østjylland

To enge tæt på Husted Mose (21 og 92) synes at rumme fouragerings- og
redemuligheder og udgør et potentielt levested. På den nordlige eng er de centrale
dele våde og derfor mindre egnede som redested, mens et levende hegn er et
muligt redested. På den sydlige eng er det kantarealer og skrænter som udgør det
egnede ynglested og dette område i den sydlige del af lokaliteten vurderes særlig
sårbart.
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Et dige vest for Egholt Skov (25) som ligger på tværs af projektområdet, kan
potentielt anvendes som raste- og ynglelokalitet.
Gesten Skov og de udyrkede områder øst for skoven (73633) er et potentielt
område, da birkemus kendes fra skovnære enge andre steder i landet, f.eks. i
Jelling. Områdets diger og tørre delområder både i skoven og på engen vurderes
derfor at være egnede som yngle- og rasteområder for arten og dermed særligt
sårbare delområder.
Syd for Gesten Skov og langs et sideløb til Åkær Å findes en nordvendt
overdrevsskråning (72432) hvor tilstedeværelse af birkemus ikke kan udelukkes.
Der er dog tale om en mindre egnet lokaltet. Ved besigtigelse i sommeren 2018 var
overdrevet tørt og uegnet, men i år med mere nedbør vurderes det egnet. Selve
ådalen er tilgroet og dermed ikke egnet.
En større lokalitet bestående af mose og eng langs Åkær Å og et fugtigt strøg i
midten af en ellers dyrket mark er egnet for birkemus (104). Særligt en § 3-eng i
den sydlige udkant af lokaliteten vurderes meget egnet, mens resten af
lokaliteterne i ådalen er noget tilgroede.

Figur 11-4
birkemus

Lokalitet 104 med eng og skrænt som vurderes meget egnet for

Et overdrev langs Drabæks Mølleå (105) nordøst for Lunderskov vurderes som
højpotentielt redested for birkemus, da det ser uforstyrret ud, bortset fra at det
slås årligt. Hele den omgivende lokalitet ligger i god forbindelse med det kendte
fund ved Åkær Å, og forekomst af arten vurderes at være meget sandsynlig.
11.5.2.5

Områder nær Svanemosen

Birkemus er kendt fra Svanemosen og to lokaliteter i spredningsøkologisk nærhed
til denne er derfor sandsynlige levesteder.
Det drejer sig om et fugtigt skovareal med en ny rydning og et dige som forløber
syd og øst for skoven (32). Særligt den sydligste del af diget synes at være et
velegnet redested.
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Derudover den sydlige del af et tilgroet engområde (106), som er relativt åbent og
tørt og en mulig redelokalitet. Den nordlige del af engen er mere tilgroet og
vurderes mindre egnet.
11.5.2.6

Tre lokaliteter mellem Svanemosen og Lillebælt

På strækningen øst for Svanemosen ligger tre spredte lokaliteter i et område som
er kendt levested for birkemus.
Et engareal nordvest for Nørreskov (80) har lang kontinuitet, og er et potentielt
velegnet fourageringsområde for birkemus. Engen er relativ våd, men få steder er
der nogle tørre områder, som er potentielle redesteder. Det er svært at udpege de
sårbare områder på forhånd og derfor vurderes hele lokaliteten at være sårbar.
Langs Binderup Mølleå ligger en eng (93) som vurderes at være et potentielt
levested for birkemus, særligt i den sydlige del.
Enge og udyrkede arealer i den nordlige udkant af Solkær Enge (42), vurderes som
potentielt levested for birkemus. Ådalsskrænten langs Solkær Å og diget i den
østlige afgrænsning af lokaliteten vurderes at være potentielle redesteder.

11.5.3

Påvirkninger

Birkemus er ikke specifikt eftersøgt og ej heller konstateret og der er således tale
om mulige påvirkninger, hvis lokaliteterne faktisk er levested for birkemus.
Birkemus er i moderat ugunstig (eller ukendt) bevaringstilstand og vurderes derfor
sårbar overfor påvirkninger. Artens udbredelse er dårligt kendt, da den er svær at
registrere og derfor er det svært at udtale sig om de lokale bestandes robusthed.
Dog er der flere ting der peger på, at birkemus er en sårbar art: den formerer sig
langsomt med kun ét kuld unger pr. år, den forekommer i lave tætheder, og langt
størstedelen af de kendte bestande er isolerede. Derudover lever birkemus i reder i
jorden, og er her yderst sårbar for f.eks. pløjning eller gravearbejder.
Der er tre måder projektet kan påvirke birkemus på.
Birkemus falder i ledningsgraven som er 4-5 meter bred. Kan kun ske hvis
ledningsgraven står åben i artens aktive periode fra ca. 1. maj til 31. oktober. Jo
længere tid graven står åben, jo større sandsynlighed for at dyrene falder i den.
Påvirkningen sker i omkring en måned på den enkelte lokalitet. Der er næppe
risiko for, at store dele af en birkemusbestand falder i en udgravning, der passerer
forbi et levested for arten, hvilket skyldes at arten ikke gennemfører
sæsonbestemte vandringer. Omvendt er der meget lidt viden om birkemusens
levevis og forekomst.
Overvintrings- eller ynglesteder graves væk. Der er størst risiko for påvirkning af
de sårbare delområder, som især er diger og skrænter. Påvirkningen vurderes at
være størst ved gravearbejder i yngletiden 15. juni til 31. august og i dvaletiden 1.
oktober til 14. maj. Det skyldes at musene i disse perioder har sværere ved at
forlade reden, da de enten sover eller har unger, og derfor med større
sandsynlighed forstyrres. Påvirkningen sker i selve ledningsgraven som er 4-5
meter bred og der hvor der i øvrigt graves jord væk. Jo bredere bælte der graves i,
jo større sandsynlighed for bortgravning af reder eller overvintringssteder.
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Kørsel med maskiner. Da Birkemus er nataktive vurderes risikoen for at individer
direkte køres over som begrænset og ikke væsentlig. Rederne placeres typisk 2040 cm under jorden og da anlægsmaskinerne kører på larvefødder vurderes
marktrykket at være så lavt, at rederne ikke påvirkes.
På alle de nævnte lokaliteter er der risiko for at birkemus falder i den åbentstående
ledningsgrav. Med baggrund i den forventede linjeføring forventes denne
påvirkning at være relevant på 5 lokaliteter i Vestjylland: 11, 12, 85, 19 og 38826
samt 10 lokaliteter i Østjylland: 21, 92, 25, 72432, 104, 105, 32, 106, 80 og 42.
Lokalitet nummer 10 i Vestjylland vil blive friholdt for påvirkning som følge af en
styret underboring. Lokalitet 73633 i Østjylland vil blive friholdt for påvirkning
som følge af en styret underboring eller som følge af valg af alternativ linjeføring
nordøst om skoven)Lokalitet64433 friholdes på grund af afstand. Linjeføringen
passerer forbi lokalitet 93, men da den ligger tæt på, vurderes en påvirkning som
følge af den åbentstående ledningsgrav fortsat at være relevant.
Birkemus kan blive påvirket af gravearbejderne af ledningsgraven i lysåbne dele af
Blåbjerg Klitplantage (11, 12 og 85). De åbne områder i plantagen, hvor der sker
gravearbejder, udgør en meget lille del af det samlede areal der er egnet for arten,
og derfor vurderes det, at indgrebet med kun lav sandsynlighed vil kunne påvirke
områdets økologiske funktion for arten. På øvrige lokaliteter vil gravearbejderne
generelt omfatte en større del af de potentielle områder og derfor forventes en
påvirkning af bestanden at være mere sandsynlig. Påvirkningen som følge af
gravearbejder vurderes særlig stor og sandsynlig på den sydlige del af lokalitet 92
og lokaliteterne 104 og 105 som vurderes meget egnede for birkemus. På lokalitet
105 etableres en arbejdsplads, som er nødvendig i forbindelse med underpresning
af jernbanen og hvor det er nødvendigt at grave omkring indgangshullet for
underpresningen. Derfor er det et relativt stort areal på denne lokalitet der
påvirkes. På 106 kan anlægsarbejder på sigt forbedre lokalitetens egnethed for
birkemus, særligt mod nord, da der fældes træer. En linjeføring gennem den
nordlige del af lokaliteten er bedst for arten, da dette område er mest tilgroet og
mindst egnet.
Gravearbejder i de identificerede sårbare delområder inden for de egnede
lokaliteter kan medføre at reder eller overvintringslokaliteter graves væk. Dette
kan ske på 1 lokalitet i Vestjylland (38826) og 8 lokaliteter i Østjylland 21,92, 25,
73633, 105, 32, 93, 42. På lokalitet 105 vil placering af indgangshul for
underpresning af jernbanen formentlig medføre en større påvirkning af det særligt
sårbare delområde. Påvirkningen vurderes særlig stor og sandsynlig på den sydlige
del af lokalitet 92 og lokaliteterne 104 og 105 som vurderes meget egnede for
birkemus. På 106 kan anlægsarbejder på sigt forbedre lokalitetens egnethed for
birkemus, særligt mod nord, da der fældes træer. En linjeføring gennem den
nordlige del af lokaliteten er bedst for arten, da dette område er mest tilgroet og
mindst egnet. Lokalitet 73633 underbores, mens den forventede linjeføring
friholder de sårbare delområder på 64433, 72432, 104, 106 og 93.
Der gøres her opmærksom på, at et område ved Gesten Skov endnu ikke er blevet
undersøgt for birkemus. Det drejer sig om lokaliteterne 81001, 81002 og 81005.
Undersøgelser vil blive foretaget i sommeren 2019 med sigte på at konkretisere
eventuelle afværgeforanstaltninger.
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11.5.4

Afværgeforanstaltninger

Afværgeforanstaltninger for birkemus gennemføres på de lokaliteter som påvirkes
af den endelige linjeføring. Lokalitet 73633 som forventes underboret eller friholdt
ved alternativ linjeføring er ikke medtaget.
På alle beskrevne lokaliteter (11, 12, 85, 19, 38826, 21, 92, 25, 72432, 104, 105, 32,
106, 80, 93, 42) udføres der visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets
begyndelse om morgenen hvis ledningsarbejdet gennemføres i artens aktive
periode fra 1. maj til 31. oktober. Det sikres også at ledningsgraven dækkes til, så
snart anlægsarbejderne er færdige samt, at eventuelle mus, der falder i
lednigsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der
placeres med jævne mellemrum Tiltagene gennemføres også hvis linjeføringen
passerer tæt forbi lokaliteterne, dvs. også på lokalitet 93 med den forventede
linjeføring. På lokaliteterne (undtagen lokalitet 93) laves arbejdsbæltet 15-20
meter bredt. På lokalitet 105 minimeres omfanget af gravning og muldafrømning
på arbejdspladsen.
Ved gravearbejder i de særligt sårbare delområder inden for lokaliteterne, er det
nødvendigt at afrømme muld over selve ledningsgraven et stykke tid inden
anlægsarbejdet sættes i gang. Muldafrømning skal ske i perioderne mellem 15. maj
og 15. juni eller 1.-30. september. Muldafrømning af de øverste 5-10 cm gør arealet
uegnet for birkemus og minimerer risikoen for at der er birkemus til stede, når
selve gravearbejdet starter. De særligt sårbare delområder kan ses på figurerne i
Bilag G. Med den forventede linjeføring forventes sårbare delområder på følgende
lokaliteter påvirket: 38826, 21, 92, 25, 105, 32, 80 og 42, mens sårbare delområder
på 64433, 72432, 104, 106 og 93 forventes friholdt. På lokalitet 105 vil hullet til
underpresning af gasrøret under jernbanen søges placeret udenfor det særligt
sårbare delområde.
Samlet vurderes det, at der ved passende brug af de foreslåede
afværgeforanstaltninger, ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af den
økologiske funktionalitet i birkemusens yngle- og rasteområder.

11.6

Hasselmus

Hasselmus har lokal udbredelse i Østjylland, Sydfyn og på Sjælland. Hasselmusens
bevaringsstatus er stærkt ugunstig (Fredhavn et al 2014) og arten vurderes derfor
meget sårbar over for påvirkninger af sine levesteder. Hele projektområdet er
screenet af en ekspert i forhold til den kendte udbredelse af arten. På det grundlag
er det konkluderet, at projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af
hasselmus i Jylland og på Fyn, da projektområdet ligger på stor afstand af kendte
bestande.

11.6.1

Metode

Hasselmus er undersøgt ved feltundersøgelser af en dansk ekspert i hasselmus.
Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og strukturer, som
vurderes at være potentielle levesteder for arten. I det omfang det er muligt, er
sommerreder eller andre spor registreret.
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I forhold til nedenstående vurderinger er det kun områder som gasrørledningen
eller elkablet etableres i som kan blive påvirket, mens en påvirkning på
nærtliggende lokaliteter (mere end 10 m væk) vurderes at kunne udelukkes, da
arten langt overvejende spredes i bevoksninger (levende hegn, krat og skove).

11.6.2

Eksisterende forhold

To lokaliteter i projektområdet for gasrørledningen (41227 og 41228) og fire
lokaliteter i projektområdet for elkablet til Haslev (41227, 72, 73 og 5) er vurderet
egnet for hasselmus. På strækningen hvor 41227 ligger, er projektområdet for
gasrørledning og elkabel sammenfaldende og derfor er denne lokalitet nævnt to
gange. Alle lokaliteterne er del af et større skovkompleks nord for Everdrup.

Figur 11-5
De fem egnede hasselmuslokaliteter i skovkomplekset nord for
Everdrup i Næstved og Faxe Kommune. Mod sydøst ligger Leestrup Skov som
også er et kendt levested for hasselmus.

11.6.2.1

Kohave nord for Everdrup

Projektområdet omfatter et skovbryn - og skovområde (41227), hvor der ved
gennemgangen i felten er fundet en hasselmusrede. Lokaliteten er dermed et kendt
levested og vurderes særlig sårbar.
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11.6.2.2

Tågeskov Hestehave

Lokaliteten (41228) udgøres af to læhegn vest for Rønnedevej som leder fra skoven
og mod syd. Læhegnene vurderes at kunne have værdi som levested, men især som
spredningskorridor for hasselmus videre mod syd til Hovskov som er en nordlig
del af Leestrup Skov, der er en kendt lokalitet for Hasselmus, ca. 2 km mod sydøst.
Der er stor artsdiversitet af frø- og frugtbærende småbuske i de levende hegn som
er gavnligt for hasselmus. Der blev ikke fundet direkte spor efter hasselmus
(forladte sommerreder), men det vurderes, at det vil være muligt at påvise sådanne
efter løvfald.
Den resterende del af lokaliteten er marker samt en bevoksning uden fredskovpligt
syd for selve Tågeskov Hestehave, men i forlængelse heraf. Bevoksningen er noget
isoleret fra selve skoven af Rønnedevej mod vest og huse og åbne områder mod
nord. Den vurderes derfor mindre egnet for hasselmus.
Nord for lokaliteten, ud fra det vestlige skovbryn af Tågeskov Hestehave, findes et
bredt levende hegn som går fra skoven og ind mod den eksisterende station ved
Everdrup (se Figur 11-5). Lokaliteten er ikke undersøgt i felten, men det kan ikke
udelukkes at den er levested for hasselmus. Den fungerer ikke som ledelinje, da
bevoksningen ender på marken.

Figur 11-6
Skovbryn I Kohave nord for Everdrup (41227) som er levested
for hasselmus, idet der blev fundet en forladt sommerrede

11.6.2.3

Storskov

Både lokalitet 72 mod syd og 73 mod nord er vurderet som egnet til at huse en
hasselmusbestand, da de er del af et større skovkompleks og har egnede
strukturer. På lokalitet 72 blev der fundet en forladt sommerrede bygget af
hasselmus, mens der ikke blev fundet noget på 73, men lokaliteten vurderes meget
egnet.
11.6.2.4

Denderup Vænge

Projektområdet for elkabel til Haslev passerer gennem Denderup Vænge (5), hvor
der i forbindelse med tidligere undersøgelser er fundet både levende hasselmus og
reder. Fundene er sket både inde i skoven samt langs bryn, åbne partier, hugstveje
og stier. Et af fundene ligger relativt tæt på projektområdet. Hele strækningen
hvor projektområdet passerer skoven vurderes således egnet for arten.
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11.6.3

Påvirkninger

Hasselmus er sårbar over for anlægsarbejde på deres levesteder. Specielt
sommerperioden (1. juli-30. september) er kritisk for arten. Dette skyldes, at det
kan have store konsekvenser, hvis træfældning/buskrydning i forbindelse med
anlægsarbejdet medfører, at ungekuld af hasselmus går tabt. Arten har en meget
lav effektiv populationstæthed og yngler normalt kun én gang årligt. En bestand af
arten er således væsentlig mere sårbar i tilfælde af mislykket yngel end de fleste
andre småpattedyr.
Anlægsarbejde på levesteder i hasselmusens vinterdvaleperiode (1. november30.april) kan også være problematisk, da hasselmus overvintrer i reder i jorden.
Vinterperioden er dog mindre problematisk end sommerperioden. Det er således
fjernelse af vegetationen som arten anvender, og ikke den efterfølgende kørsel eller
gravearbejder, som er problematiske for arten.
I driftsfasen kan etablering af en gasrørledning eller elkabel have positive
konsekvenser, idet der over ledningen ikke må være træer med dybdegående
rødder. Hvis ledningen går på tværs af en ellers tæt skov skabes der derved en lang
lysning som kan have større værdi for arten end den sluttede skov.
11.6.3.1

Kohave nord for Everdrup

Lokaliteten ligger både i projektområdet for gasrørledningen, for elkabel til Haslev
og for elkabel til Blangslev. Hvis der sker fældninger i skoven kan der ske et
midlertidigt tab af et potentielt levested i arbejdsbæltet. Efter anlægsarbejder kan
der genetableres vegetation, som er egnet for arten, men uden egentlig
træbevoksning nærmere end 2 meter fra gasrørledningen og nærmere end 3 meter
fra elkablet. Påvirkningen vurderes som væsentlig omend lokaliteten fremadrettet,
i en længere periode, vurderes at være bedre egnet, grundet ny og mere
hasselmusvenlig vegetation. En påvirkning af lokaliteten kan undgås, ved at sikre,
at gasrørledning og elkabler etableres uden for skoven og der ikke fældes træer i
forbindelse med anlægsarbejderne. Med den forventede linjeføring for
gasrørledningen friholdes denne lokalitet for påvirkning og der vil derfor ikke være
behov for afværgeforanstaltninger. Der er endnu ikke fastlagt forventede
linjeføringer for elkablerne.
11.6.3.2

Tågeskov Hestehave

Gasrørledningen vil uanset linjeføring gennemskære de levende hegn syd for
Tågeskov Kohave, som forventes at være spredningskorridorer for hasselmus og
evt. levesteder. Afhængig af placering af adgangsvej til kompressorstationen vil
denne også gennemskære de levende hegn. I forbindelse med etablering af
gasrørledningen skal der fældes træer i et trace på op til 10 m bredde, hvoraf der
kan genplantes med træer med ikke-dybdegående rødder indtil 2 meter fra
gasrørledningen. I forbindelse med etablering af vejen vil der formentlig skulle
fældes træer i en bredde af ca. 10 m, men dette er endnu usikkert.
Spredningskorridoren ned til Leestrup Skov er allerede i dag fragmenteret af
Tågeskovvej og Rønnedevej, som krydser spredningskorridoren syd for
projektområdet og disse veje vurderes at udgøre væsentlige barrierer for
hasselmus ned til Leestrup Skov. Særligt den trafikerede og brede (10 m)
Rønnedevej vurderes at være en meget væsentlig barriere.
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Figur 11-7
Lokalitet 41228 i den sydlige udkant af Tågeskov Hestehave. De
levende hegn som vurderes særligt værdifulde for hasselmus, både som
spredningskorridorer og levesteder, er markeret.

Et levende hegn vest for Tågeskov Hestehave, udenfor den undersøgte lokalitet,
men potentielt med betydning for hasselmus, forventes gennembrudt ved
indføringen af gasrørledningen til det nye stationsanlæg. Derved kan der ske et
midlertidigt tab af et potentielt levested i arbejdsbæltet. Efter anlægsarbejder kan
der genetableres vegetation, som er egnet for arten, undtagen indtil 2 meter fra
gasrørledningen. Påvirkningen vurderes som væsentlig omend lokaliteten
fremadrettet, i en længere periode, vurderes at være bedre egnet, grundet ny og
mere hasselmusvenlig vegetation.
11.6.3.3

Storskov

Hvis der sker fældninger i skoven (72 og 73) kan der ske et midlertidigt tab af et
potentielt levested i arbejdsbæltet. Efter anlægsarbejder kan der forventeligt
genetableres vegetation, som kan være egnet for arten over elkablet. Dog ikke
træer med dybdegående rødder inden for 3 meter. Påvirkningen vurderes som
væsentlig omend lokaliteten fremadrettet, i en længere periode, vurderes at være
bedre egnet, grundet ny og mere hasselmusvenlig vegetation. Der er ikke en
forventet linjeføring for elkablet til Haslev, men det vil blive tilstræbt at kablet
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etableres udenfor skovene. Det kan dog ikke undgås at der sker krydsning af tre
levende hegn og ved disse krydsninger er der behov for afværgeforanstaltninger.
11.6.3.4

Denderup Vænge

Projektområdet krydser skoven (5) over en strækning på ca. 800 m, hvor der skal
fældes træer i forbindelse med etablering af elkablet. Herved sker der et
midlertidigt tab af et potentielt levested i arbejdsbæltet.. Det er vigtigt at fældning
på lokaliteten minimeres, for at mindske påvirkningen af hasselmus. Påvirkningen
vurderes som væsentlig omend lokaliteten fremadrettet, i en længere periode,
vurderes at være bedre egnet, grundet ny og mere hasselmusvenlig vegetation

11.6.4

Afværgeforanstaltninger

Ved krydsning af de levende hegn 41228, 72 og 73 reduceres arbejdsbæltet til 10 m.
Fældning af træerne vil ikke ske i yngleperioden (1/7-30/9), og heller ikke i
vinterperioden (1/11-30/4). Det betyder at fældningsarbejdet vil blive gennemført i
maj, juni eller oktober.
Hvis det kan aftales med den lokale lodsejer, bliver der efter endt anlægsarbejde
plantet hassel og bærbuske i arbejdsbæltet, dog under hensyntagen til elkabel og
gasrørledningens afstandskrav. Gode arter jf. forvaltningsplan for hasselmus
(Vilhelmsen 2011) er eg, ask, hassel, kvalkved, slåen, hvidtjørn, alm. gedeblad,
hyld, røn, fuglekirsebær og alm. hæg. Og det er vigtigt, at der indblandes arter
med lang blomstring og god frugtmodning fordelt over hele den aktive
sommersæson og at der anvendes en stor overvægt af buske i forhold til træer
(80:20).
Endelig vil der blive udlagt kvasbunker mindst tre måneder inden de første
træfældninger, så der skabes alternative overnatningsmuligheder i
anlægsperioden.
Den nye kompressorstation ved Everdrup, sydvest for Tågeskov Hestehave og vest
for lokalitet 41228, bliver omkranset af et beplantningsbælte hele vejen rundt.
Beplantningsbæltet vil hovedsageligt bestå af løvfældende træer, buske og større
urter. Valg af buske og træer tager udgangspunkt i anbefalingerne i
forvaltningsplan for hasselmus. Beplantningsbæltets bredde varieres fra 15 til 30
meter eller mere. Det opbygges med skovtræer i midten og buske / små træer i
kanten og med plads og lys til større urter indimellem. Den yderste række består af
lave tætte buske, som sikrer læ i bunden af hegnet. Beplantningen får dermed
karakter af et skovbryn og vurderes at kunne blive egnet for hasselmus.
Beplantningsbæltet vil grænse op til Tågeskov Hestehave og hasselmus vurderes
derfor at kunne sprede sig til beplantningsbæltet, således at der skabes et nyt
levested for arten.
Samlet vurderes det, at der ved passende brug af de foreslåede
afværgeforanstaltninger, ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af den
økologiske funktionalitet i hasselmusens yngle- og rasteområder.
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11.7

Flagermus

Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark. De fleste af arterne kan
forekomme i projektområdet, bortset fra de mere sjældne og meget lokale arter
som f.eks. bechsteins flagermus, brandts flagermus og skægflagermus. De
forekommende flagermus’ bevaringsstatus er generelt gunstig, bortset fra
dværgflagermus i Vestjylland og bredøret flagermus i den kontinentale region. Da
der for dette projekt er registreret levestedspotentialer og fokuseret på
påvirkningen som følge af fjernelse af egnede levesteder i gamle træer, er der ikke
beskrivelser relateret til konkrete arter, men derimod til flagermus generelt. Dette
vurderes fyldestgørende i forhold til projektets mulige påvirkninger. I bilag G ses
kort af de lokaliteter hvor der er identificeret delområder med ældre træer.

11.7.1

Metode

Skovområder, levende hegn, moser med gamle træer m.m. er blevet besigtiget for
at vurdere, hvor egnede levesteder for flagermus findes i projektområdet.
Områderne er udvalgt ud fra luftfoto og er blevet suppleret i forbindelse med
feltundersøgelserne, hvis mulige levesteder er blevet observeret. Der er ikke
gennemført lytninger om aftenen, men udelukkende vurderet på forekomst af
egnede strukturer som især er ældre træer med hulheder, sprækker og løs bark,
hvor flagermus kan raste eller yngle.
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Figur 11-8
Eksempel på ældre træer med potentiale for tilstedeværelse af
flagermus. Træet t.v. står på et dige sydvest for Egholt skov (56) som den
forventede linjeføring friholder. Træet t.h. står i Hakkehave sydvest for
Langeskov (20844).

Vurderingerne er lavet ud fra forsigtighedsprincippet og under hensyntagen til
bevarelse af den økologiske funktionalitet. De mulige projektrelaterede
påvirkninger som der er vurderet på, er fældning af egnede raste- og yngletræer i
forbindelse med anlægsfasen.
Flagermus benytter i stor stil ledelinjer i landskabet såsom levende hegn, når de
bevæger sig til og fra fourageringsområder. Projektet kan medføre fældninger i
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disse i et bælte på ca. 32 m. I driftsfasen kan der ikke genplantes træer med
dybdegående rødder inden for 2 meter fra gasrørledningen. En påvirkning af
flagermus som følge af permanente ”huller” i de levende hegn vurderes at kunne
udelukkes. Langt de fleste arter af flagermus kan følge en ledelinje/levende hegn,
selvom der er variation i den og mindre huller. F.eks. kan selv en art som
frynseflagermus, 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). En påvirkning af driftsfasen kan derfor udelukkes.
En væsentlig påvirkning af bestandene som følge af øvrige påvirkninger, vurderes
ligeledes at kunne udelukkes.

11.7.2

Eksisterende forhold

De områder som har værdi for flagermus og hvor der potentielt skal fældes træer,
er præsenteret nedenfor. Der vurderes at være størst sandsynlighed for en
påvirkning, når der fældes gamle træer i løvskov, levende hegn og i skovbryn.
Særligt sydvendte skovbryn hvor solen opvarmer træerne kan rumme egnede
lokaliteter for flagermus. Hvorvidt flagermusegnede træer fældes eller ej afhænger
af den kommende detailprojektering.
11.7.2.1

Vestjylland

Der er ikke fundet egnede træer for flagermus i Vestjylland. De skovområder og
levende hegn som passeres, består af yngre træer og nåletræer, som ikke har værdi
som opholdssted for flagermus.
11.7.2.2

Østjylland

På strækningen gennem Østjylland er 15 lokaliteter vurderet at rumme træer med
potentiale som rastested for flagermus. Det er for hver lokalitet nævnt, om den
forventede linjeføring påvirker eller friholder lokaliteten.
Det vestlige skovbryn af fredskoven syd for Husted Mose (19625). De egnede,
ældre træer står i den nordlige halvdel af lokaliteten, hvor særligt to træer vurderes
at have potentiale. Den forventede linjeføring friholder de ældre træer mod nord.
Tre diger vest for Veerst Skov. Det nordligste (52) er bevokset med ældre
bøgetræer som står ca. 18 m vest for skovbrynet. På det midterste (19629) vokser
tre ældre egetræer og på det sydlige (19229) står ligeledes 3 store gamle egetræer,
det nærmeste ca. 20 m fra den eksisterende gasrørledning. To diger sydvest for
Egholt Skov (som ligger lige syd for Veerst Skov) har ligeledes potentiale for
flagermus. På det vestlige (19230) vokser flere ældre træer. På det sydlige (56) er
der en del ældre ege- og bøgetræer med såvel spættehuller, andre huller og andre
strukturer, som udgør potentielle rastesteder for flagermus. Den forventede
linjeføring krydser fire af digerne, mens det sidste (56) friholdes.
Projektområdet krydser Gesten Skov, som er fredskov, over en strækning på ca.
300 m. I skoven (73632) er der flere grupper af træer med potentiale for
flagermus. Centralt i projektområdet var der ved besigtigelsen fældet en del for
nyligt og derfor ingen ældre træer. Den forventede linjeføring krydser skoven som
en underboring. På strækningen ved Gesten Skov er der en alternativ linjeføring
mod øst, der friholder skoven.
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Vest for Åkær Å, lige nord for motorvejen, findes en bevoksning (73232) hvor der
er registreret to træer, med potentiale for flagermus. En samling elletræer, som
også ligger i projektområdet rummer ikke hulrum eller andre, for flagermus
relevante, strukturer. Den forventede linjeføring krydser den sydlige del af
lokaliteten.
Gelballe Skov øst for Rosenlund (64830) passeres af projektområdet. Skovområdet
huser flere store, gamle bøge- og egetræer med huller og dødt ved, og udgør et
egnet rastested for flagermus. Den forventede linjeføring krydser skoven.
Ved Kobbelskov sydvest for Kolding findes tre lokaliteter som vurderes egnet for
flagermus. På 72434 er der fundet et enkelt stort bøgetræ som har værdi for
flagermus. Den sydvestlige del af et levende hegn på et beskyttet dige (73636)
rummer fem ældre egetræer med døde grene og hulrum med potentiale for
flagermus. Hvor projektområdet krydser selve Kobbelskov (72836) er der tale om
overvejende ældre løvskov, dog med forholdsvis slanke træer uden umiddelbare
synlige, relevante strukturerer for flagermus. I et delområde findes dog
registrerede træer med spættehuller. Den forventede linjeføring berører alle tre
lokaliteter.
Ved Hedehuse, øst for motorvejen, findes tre lokaliteter med værdifulde strukturer
for flagermus. På et dige som afgrænser et skovområde (54825) står et asketræ ca.
12 m syd for lokalitetens nordøstlige hjørne. I et levende hegn langs en
bevoksnings sydlige udkant (53629) står to ældre egetræer og et bøgetræ, alle med
potentiale som rastesteder for flagermus. På to beskyttede diger med levende hegn
imellem (54826) står et ældre egetræ nær den sydlige afgrænsning af lokaliteten.
Den forventede linjeføring berører alle tre lokaliteter.
Ved Binderup Å findes et område med fredskov (53631) med mange ældre ege- og
bøgetræer med stort potentiale for flagermus. Den forventede linjeføring berører
lokaliteten. Hvorvidt de egnede træer fældes, afhænger af detailprojekteringen.
11.7.2.3

Fyn

De fleste af de undersøgte skovområder på Fyn er uden oplagte rastesteder for
flagermus. Der er hovedsageligt tale om produktionsskove med nyere
beplantninger af nåle- og løvskov,, uden hulheder og råd og som kunne gøre dem
egnede for flagermus.
Fire områder rummer potentielle levesteder for flagermus og er beskrevet
nedenfor.
Ved Skrillinge Strand står en enkelt allé med selje-røn langs Østre Hougvej 150
(20434), hvor de fleste af træerne har hulheder. På grund af beliggenheden i et
åbent landbrugsland forventes de tilhørende flagermusbestande at være beskedne
og primært at være af den relativt almindelige art dværgflagermus. Den forventede
linjeføring krydser alleen, mens arbejdspladser i nærheden ikke vil medføre
fældning af træer.
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Figur 11-9
(20434)

Allé med selje-røn tæt på Middelfart, som er egnet for flagermus

Vest for Gelsted passeres, ved Tellerup Bjerge, et skovområde med lavt potentiale
(20443). Over en kortere strækning i det sydlige skovbryn findes dog gamle
krogede egetræer og spredte høje fyrretræer, hvor der er set huller. Disse træer må
anses som potentielt rasteområde for flagermus (se Figur 11-9). Nord for
hovedlandevejen som krydser skovområdet ses en enkelt overstander (fyr) i en
yngre beplantning, hvor der er et hul med åben udflyvning for flagermus. Den
forventede linjeføring går igennem skoven, herunder det sydlige skovbryn med
gamle træer.
Ved krydsningen af Brænde Å sydvest for Gelsted passeres nord for åen en
ellesump med spættehuller og andre hulheder (41225). Hele den sydlige del af
lokaliteten, som er ellesump, må betragtes som potentielt rasteområde for
flagermus. Linjeføringen passerer gennem området ved styret underboring.
Hakkehave sydvest for Langeskov (20844) er et skovområde hvor der især i
skovbrynene er flere store egetræer. Rastemulighederne for flagermus er især
knyttet til tykke stængler af vedbend, der vokser op ad egetræernes stammer. Disse
områder er vurderet egnede for flagermus, mens resten af lokaliteten er uden
væsentlig værdi.
11.7.2.4

Sjælland

De fleste undersøgte diger og levende hegn er bevokset med mindre træer, uden
hulheder hvor flagermus kan raste. Træer med potentiale som rastested for
flagermus er typisk enkelttræer, f.eks. gamle popler, selje-pil eller egetræer. Langs
enkelte vandløb vokser galleriskov med bl.a. store selje-pil der kan være rastested
for flagermus. Dertil kommer enkelte andre relevante træer. Lokaliteter med
potentiale for rasteforekomst er gennemgået nedenfor.
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Et levende hegn sydøst for Fuglebjerg (60) vurderes at have værdi for flagermus på
baggrund af tilstedeværelse af enkelte popler med hulheder. Det for flagermus
mest værdifulde træ står centralt i projektområdet, men den vigtigste stamme er
væltet i storm og må forventes at miste sin betydning som rastested pga. yderligere
henfald.
En galleriskov bestående af en række store piletræer langs Vase Grøft (63), der er
et tilløb til Susåen. Svampevækst tyder på forekomst af hule stammer, men der sås
ikke hulheder i de grene, der var brækket i stormvejr. Det er muligt, at der ikke er
egnede hulheder på nuværende tidspunkt. Højt placerede huller kan ikke
udelukkes, og træerne har i hvert fald mulighed for at få stor værdi for flagermus
indenfor en kort årrække. Lokaliteten forløber langs åen og er inde i
habitatområde der krydses ved styret underboring.
Et par kilometer sydøst for Toksværd findes et bredt levende hegn med skadede
asketræer langs et mindre vandløb (64). Træerne vurderes at rumme mange
rastemuligheder for flagermus.
Den vestlige del af den kystnære skov på skrænten ned mod Faxe Bugt (97) består
af urørt skov med store, ca. 200 år gamle ege med efeu voksende op ad
stammerne. Endvidere er der døde grene på træerne, og der både står og ligger
dødt ved samt stubbe med spættehuller. Lokaliteten vurderes at have stort
potentiale som rastested for flagermus. Gasrøret krydser kysten i en mikrotunnel.

11.7.3

Elkabel til Blangslev

Der er ikke registreret potentielle rastesteder for flagermus i projektområdet.

11.7.4

Elkabel til Haslev

På strækningen vurderes tre lokaliteter relevante i forhold til flagermus.
To ligger hvor projektområdet krydser skoven Denderup Vænge, vest for Rønnede.
Flere delområder i skoven (69634) og af en skovbevokset mose (62428-02),
vurderes at rumme potentielle rastesteder for flagermus.
Langs Møllebæk som løber ud i Sø Torup Sø (lokalitet 58434) er der fundet flere
træer med hulheder, hvor der er potentielle rastemuligheder for flagermus. Det
anses som meget sandsynligt, at vandflagermus og måske også andre
flagermusarter har ynglebestande i træer langs vandløbet. Vandløbet og træerne
underbores.

11.7.5

Påvirkninger

På en række lokaliteter kan der ske en påvirkning af flagermus, såfremt de ældre
løvtræer på lokaliteten, som er vurderet egnede som rastested for flagermus,
fældes. De 18 områder som påvirkes af den forventede linjeføring er følgende: 52,
19629, 19229, 19230, 73232, 64830, 72434, 73636, 72836, 54825, 53629, 54826,
53631, 20434, 20443, 20844, 69634 og 62428-02, mens 8 andre områder
forventes friholdt med den nuværende linjeføring, inklusiv de forventede
opgravningsfri krydsninger: 19625, 56, 73632, 41225, 63, 64, 97 og 58434.
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Hvorvidt påvirkningen skader den økologiske funktionalitet, afhænger af om
træerne faktisk anvendes af flagermus og hvilken art der er tale om. Bestande af de
mere almindelige arter vil således være mindre sårbare, særligt i lyset af, at de alle
vurderes at have en gunstig bevaringstilstand. Hvis der er områder som anvendes
af sjældnere flagermus, kan en påvirkning dog ikke udelukkes. Da det ydermere
kan tage mange år før et nyt træ, som kan anvendes af flagermus vil være til stede,
vurderes fjernelse af ældre træer at være noget, der skal minimeres i størst muligt
omfang. Derfor gennemføres nedenstående afværgeforanstaltninger ved fældning
af ældre træer, på alle de nævnte egnede lokaliteter.

11.7.6

Afværgeforanstaltninger

I forbindelse med fastlæggelse af den endelige linjeføring inden for projektområdet
vil de muligt påvirkede lokaliteter (se 11.7.5) blive søgt friholdt. Dette kan f.eks.
gøres ved at tilpasse linjeføringen i forbindelse med detailprojekteringen eller ved
at minimere bredden af arbejdsbæltet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil
arbejdsbæltet og ledningsgraven søges placeret, så ældre træer i mindst muligt
omfang får ødelagt rødder i ledningsgraven eller skal fældes, fordi de er placeret i
arbejdsbæltet. For en del lokaliteter er en påvirkning udelukket, på trods af at
linjeføringen krydser dem, da passagen sker ved opgravningsfri krydsning. Det
drejer sig om områderne Gesten Skov (73632), ved Brænde Å (41225), Dige ved
Vase Grøft (63) hvor der laves styret underboring samt skrænten mod Faxe Bugt
(97) hvor der laves mikrotunnel.
Hvis det viser sig at træer der er egnede for flagermus skal fældes, vil træerne blive
fældet om natten i perioder hvor der ikke er ynglende eller overvintrende
flagermus, dvs. i perioderne sidst i august til midt i oktober eller slutningen af april
til begyndelsen af juni (Møller et al 2013). Hvis træerne har hulheder vil
fældningen ske i september eller oktober i henhold til
artsfredningsbekendtgørelsen. Det vil blive vurderet hvorvidt en fældning vil
påvirke bestandene idet man fratager dem konkrete levesteder. I forlængelse heraf
skal det vurderes, om fældede træer/stammer inklusiv store grene vil kunne flyttes
og dermed stadig kunne være brugbare levesteder en årrække frem. Det vil i denne
henseende blive vurderet, om de egnede træer har betydning for hele bestanden
eller om der kan være andre træer flagermusene kan benytte, fx i en nærliggende
skov. Såfremt der undervejs i anlægsfasen konstateres flagermus i træer der skal
fældes, indstilles arbejdet, indtil de nødvendige afværgeforanstaltninger er
gennemført. Bygherre sikrer, at entreprenører har retningslinjer for, hvorledes
man forholder sig, hvis man støder på flagermus under arbejdet.
Samlet vurderes det, at der ved passende brug af de foreslåede
afværgeforanstaltninger, ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af den
økologiske funktionalitet i flagermusenes yngle- og rasteområder.

11.8

Padder

Padder yngler i vådområder (søer, enge og moser). Paddernes ynglesteder er
næsten altid omfattet af generel § 3-beskyttelse. Uden for yngletiden lever de
voksne padder i mange forskellige biotoper og bevæger sig mellem disse levesteder

112

på land og ynglestederne. Vandringerne er koncentreret om foråret og efter
yngletiden.

Figur 11-10

11.8.1

Spidssnudet frø

Metode

Tilstedeværelse af padder og egnethed som levested er i felten blevet vurderet for
søer, enge, moser og i relevant omfang skove. Registreringen omfatter vurdering af
hvilke arter, der kan forekomme på lokaliteten, samt vurdering af lokalitetens
potentiale som yngle- og rasteområde for de særligt beskyttede bilag IV-arter. Da
feltundersøgelserne hovedsageligt er gennemført i efterår-vinter, hvor padderne
ikke er aktive, er der lavet supplerende undersøgelser af søer i juni 2018. De
supplerende undersøgelser er lavet i henhold til de tekniske anvisninger (Søgaard
et al 2018) med eftersøgning af individer. Vurderingen af påvirkninger af padder
er udelukkende beskrevet for anlægsfasen, da en påvirkning i driftsfasen, hvor
gasrørledningen ligger i jorden og stationsanlæggene er etableret, vurderes at
kunne udelukkes. En dræning i driftsfasen kan udelukkes, da det er de samme
materialer der tilbagefyldes. Hvis dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre og
der i stedet anvendes sand/grus, eller der vurderes at kunne være en drænende
effekt af andre grunde, vil der blive udlagt lerskot på tværs i rørgraven.
Påvirkning af yngleområder i søer forventes kun helt undtagelsesvist, da
anlægsarbejdet vil blive planlagt, så gasrøret etableres udenom søer. Dette sker af
hensyn til søerne og fordi det er anlægsteknisk uhensigtsmæssigt at etablere
igennem dem.. Padder er pionerarter, og et enkelt år med nedsat ynglesucces for
arter i gunstig bevaringstilstand og som er vidt udbredt lokalt, vurderes ikke at
kunne beskadige bestanden. For mindre udbredte arter i ugunstig
bevaringstilstand, hvor det enkelte år kan være et problem, er dette forhold dog
inddraget i vurderingen.
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Påvirkning af rasteområder i skov og eng kan gøre områderne uegnede i det
konkrete år. Ofte er rasteområderne store og tabet af egnet areal derfor ikke
væsentligt, men det bliver konkret vurderet i det enkelte tilfælde, om der kan være
en påvirkning af bestanden.
Den åbentstående ledningsgrav kan betyde at individer falder i graven og ikke kan
komme videre. Påvirkningen afhænger af, hvor ledningsgraven placeres i forhold
til yngle- og rasteområder og om den krydser oplagte spredningskorridorer
mellem disse. Påvirkningen vurderes størst i foråret, hvor padderne vandrer til
ynglelokaliteterne i en koncentreret periode, men kan også ske om sommeren og
efteråret, når de forlader ynglelokaliteten igen. Padder vandrer især om natten og
det er derfor virkningen fra den åbne ledningsgrav og ikke som følge af kørsel af
maskiner (som sker om dagen) langs med ledningsgraven, som der vurderes på.
En væsentlig påvirkning som følge af kørsel vurderes at kunne udelukkes. I
anlægsfasen kan den åbne ledningsgrav have en drænende effekt på tilstødende
lokaliteter. På grund af den korte varighed på ca. 1 måned og da temporær
udtørring af levesteder er et forhold som paddebestande er tilpasset, vurderes
dette ikke at være en egentlig beskadigelse af netværket af levesteder eller at kunne
påvirke bestandene negativt.
11.8.1.1

Eksisterende forhold

For hvert delområde, er alle de lokaliteter, som er vurderet egnet for bilag IV-arter
nævnt i geografisk rækkefølge. For en del af dem kan en påvirkning udelukkes,
f.eks. fordi lokaliteten friholdes for påvirkning ved opgravningsfri krydsning eller
på grund af afstand og fravær af ledelinjer som kan blive påvirket. Disse forhold
beskrives i dette afsnit mens påvirkninger og vurdering af deres væsentlighed med
tilhørende afværgeforanstaltninger er beskrevet i det efterfølgende afsnit 11.8.2.
11.8.1.2

Vestjylland

I det vestlige Jylland vurderes strandtudse at kunne forekomme nær kysten,
spidssnudet frø i det meste af området, mens stor vandsalamander lever længere
mod øst og ikke vurderes relevant (Varde Kommune 2017). Klitterne ved Blåbjerg
er muligt levested for strandtudse, men da det lysåbne klitområde underbores og
søerne i plantagen ikke er vurderet egnede for arten, er arten ikke nærmere
behandlet her. Den eneste relevante art på strækningen er således spidssnudet frø,
hvis bevaringsstatus er gunstig (Fredshavn et al 2014) og arten vurderes derfor
mindre sårbar overfor påvirkninger af sine levesteder.
Spidssnudet frø er fundet i to søer i Blåbjerg Klitplantage, på lokalitet 30425 (lige
nord for projektområdet) og 25225. Fattigkæret i den nordlige del af
projektområdet (25825) vurderes egnet for arten. Arten forventes at være relativt
almindeligt forekommende i området ved Blåbjerg og hele området vurderes egnet
som rasteområde. Spidssnudet frø er ikke fundet på andre af de undersøgte
lokaliteter i Vestjylland.
En sø (25227) lidt øst for Blåbjerg Klitplantage er en mulig ynglelokalitet, mens
den omkringliggende eng (25625) kan fungere som rasteområde. En mose ved
Fidde Grøft (24426) er vurderet egnet for spidssnudet frø. Der er ikke egentlige
vandansamlinger i mosen som kan anvendes som yngleområder. To vandhuller
nord for Nybro (25627 og 24428) er vurderet egnede for arten. Vandhullerne
ligger uden for projektområdet, men for 25627, er der en mulig spredningsvej mod
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syd, på tværs af projektområdet, mens der ingen oplagte spredningsveje er fra
24428. I våde år kan midlertidige vandansamlinger på engene nord (24429) og syd
(64431) for Søvig Bæk nær Nybro være egnede som ynglested for spidssnudet frø.
11.8.1.3

Østjylland

På strækningen gennem Østjylland vurderes spidssnudet frø at forekomme, uden
at være vidt udbredt. Artens bevaringsstatus er her moderat ugunstig og arten
vurderes derfor sårbar over for påvirkninger af sine levesteder. Stor
vandsalamander er mere udbredt og artens bevaringsstatus er gunstig og den
vurderes derfor mindre sårbar over for påvirkninger af sine levesteder. Løvfrø har
en større bestand på Stenderup Halvøen. Øvrige arter vurderes ikke at være
relevante i området.
Stor vandsalamander er fundet i en sø nord for Egtved Gaskompressorstation (50).
Søen ligger uden for projektområdet og kan således ikke blive påvirket af
gravearbejder. Da vandhullet er omgivet af beplantning, der kan anvendes som
rasteområde, vurderes padderne ikke at bevæge sig ned i projektområdet i et
omfang, som kan påvirke bestanden.
Projektområdet berører et engområde vest for Husted Mose (19226). Her er der
fundet spidssnudet frø i to søer (26026 (også fund af stor vandsalamander) og
26027) samt i to tidvise søer (51 og 26826).

Figur 11-11
Sø med fund af spidssnudet frø og stor vandsalamander i
engområde vest for Husted Mose (26026)

I Veerst Skov findes et vandhul (54) som er egnet for stor vandsalamander
umiddelbart indenfor skovbrynet. Skoven antages at være rasteområde. Spidshøj
Sø (73234) nordvest for Lunderskov er en fin og klarvandet sø med meget flade
kanter, der endnu ikke i væsentligt grad er tilgroet/overskygget af pilebuske. I søen
er der fundet stor vandsalamander og det forventes, at der er flere raste- og
overvintringssteder omkring den relativt store sø.
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Nær skovområdet ved Rosenlund sydøst for Gelballe findes flere vandhuller.
72835 og 73238 er egnede for stor vandsalamander. Den omgivende
granbevoksning har ingen betydning for arten, men det levende hegn mod øst kan
være et egnet rastested. En lille kilometer længere mod øst findes et vandhul på en
mark (65228) og et vandhul i et levende hegn (91) med potentiale for stor
vandsalamander. Det er sandsynligt at evt. tilstedeværende individer vandrer mod
syd til den nærtliggende skov. Syd for skoven ved Rosenlund ligger et vandhul
(64828) hvor der er fundet stor vandsalamander. Den nærtliggende skov antages
at være rasteområde. I et vandhul syd for skoven (64829) er der også fundet stor
vandsalamander.
Et lille skovområde ved Hedehuse, øst for motorvejen, rummer to vandhuller som
vurderes egnede for både stor vandsalamander og løvfrø (54427 og 54428). De
omkringliggende skove må antages at være rasteområder. Nord for Nørreskov
ligger et brakareal (54429), som ikke er § 3 registreret, men muligvis omfattet som
eng. Den østligste del af lokaliteten vurderes egnet for padder idet der stedvist er
naturligt tuet og fugtigt og med partier med lyse-siv. Nord og øst for engen ligger
to søer som er egnede for stor vandsalamander (88), den sydligste med konkret
fund af arten (54827).
En mose langs Binderup Å som har karakter af meget fugtig ellesump (69) kan
være egnet for stor vandsalamander og ligger tæt på et faktisk levested for stor
vandsalamander, en lille sø ca. 100 m mod nordøst (53633). Stenderup Halvøen er
et kendt levested for løvfrø og her findes den største bestand i Kolding Kommune
(Kolding Kommune 2018). I forbindelse med feltundersøgelserne er fire
vandhuller nær Kobbelskovgård mellem Sønder Bjert og Sønder Stenderup
undersøgt (33227, 33228, 32828 og 34927), da disse, som de eneste i
projektområdet, blev vurderet potentielle. Kun et blev vurderet egnet, men på
baggrund af undersøgelse i maj 2018, vurderes forekomst af arten at kunne
udelukkes, også i dette vandhul. Projektområdet krydser den nordligste del af
Solkær Enge (20432). Arealet er domineret af græsser og lyse-siv, men stedvist er
der tuet bund og forekomst af sjapvand, som i våde år kan anvendes til yngel af
spidssnudet frø.
11.8.1.4

Fyn

På Fyn er stor vandsalamander tyndt udbredt i landbrugslandskabet og
forekommer pletvist, hvor der er rimeligt lysåbne vandhuller med
undervandsvegetation og ingen fisk. Springfrø forekommer på Fyn kun kystnært,
indtil omkring 5-10 km fra kysten. Begge arter er skovlevende og knyttet til
løvtræsbevoksninger med dødt ved, men kan også findes knyttet til levende hegn
og gamle haver m.v. Både stor vandsalamander og springfrøs bevaringsstatus er
gunstig og arterne vurderes derfor mindre sårbare over for påvirkninger af deres
levesteder. Spidssnudet frø er meget sjælden på Fyn. Arten forekommer kun i
moser og er ikke kendt fra projektområdet. Grønbroget tudse og strandtudse
forekommer på strandenge på Fyn. Strandtudse forekommer også i enkelte
indlandsbestande i grusgrave. De to arter er dog ikke kendt fra områderne nær
projektområdet. Generelt var langt de fleste af de undersøgte vandhuller i en
meget dårlig tilstand og blev dermed vurderet uegnede som ynglesteder for bilag
IV-padder. Det skyldtes især tilgroning, dårlig vandkvalitet og stejle brinker. Nogle
af vandhullerne kunne være levesteder for stor vandsalamander og evt. springfrø.
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To små, fugtige områder med ellesump på Vestfyn har potentiale som rasteområde
for stor vandsalamander og springfrø. 38025 (nordvest for Balslev) og 41225
(sydvest for Gelsted, ved Brænde Å). Sidstnævnte vil blive underboret. I
skovområdet Hjærup Lund syd for Gelsted ligger et vandhul (28026), hvor der er
fundet stor vandsalamander og også vurderes potentiale for springfrø. Stor
vandsalamander, og evt. springfrø, benytter formentlig den nærtliggende skov som
rasteområde, hvor den sydlige del ser mere egnet ud end den mod nord, som især
består af yngre nåletræer. I det relativt skovrige område mellem Glamsbjerg og
Tommerup Stationsby er der mange vandhuller i projektområdet. De fleste
vandhuller er vurderet uegnede for padder, men et sted (22826) blev stor
vandsalamander fundet. Herudover er tre søer vurderet som egnede for stor
vandsalamander (20829, 63234 og 76). Nord for Nyborg linjeventilstation ligger
en mose med et vandhul (22424) hvor der er fundet ynglende stor
vandsalamander og vurderet potentiale for springfrø.
11.8.1.5

Sjælland

Spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander er alle relativt vidt udbredt på
det sydlige Sjælland. Både stor vandsalamander og springfrøs bevaringsstatus er
gunstig og arterne vurderes derfor mindre sårbare over for påvirkninger af
levesteder end spidssnudet frø, som har moderat ugunstig bevaringsstatus i den
kontinentale region.
På strækningen syd for Fuglebjerg ligger nogle spredte vandhuller, hvoraf tre har
værdi for padder. 62432 er noget skygget, men fungerer som ynglelokalitet for stor
vandsalamander og springfrø, som formentligt raster i en nærtliggende skov eller
et levende hegn. 31229 er levested for stor vandsalamander, men vurderes mindre
værdifuldt, da det ligger på en mark, dog med et tilgrænsende levende hegn som
kan fungere som ledelinje. 31633 ligger i en have og er et fint rasteområde for stor
vandsalamander og springfrø, men vurderes ikke egnet som ynglelokalitet.
Nord for Kyse (vest for Næstved) findes tre søer med mulighed for løgfrø.
Lokaliteten udgør den eneste kendte bestand af løgfrø på Sydsjælland, ud over på
Knudshoved Odde ved Vordingborg. Løgfrø er i stærkt ugunstig bevaringsstatus og
vurderes derfor som meget sårbar. Løgfrø blev ikke fundet ved besigtigelsen i
2018, men vurderes stadig at kunne forekomme. Ynglevandhullet 31231 ligger í
den sydlige del af projektområdet, på et udyrket areal, sammen med et andet egnet
vandhul (32428). Et nærtliggende vandhul (32028) ligger på en mark og er også
egnet. Uden for yngletiden graver løgfrøen sig gerne ned i løs jord, herunder på
sandede marker og i gamle grusgrave. Der kan være rastende eller overvintrende
dyr nedgravet i jorden i de sandede dele af markerne i projektområdet. Bestanden
er meget lille og stærkt truet og det vurderes som afgørende, at bestanden ikke
belastes med ekstra dødelighed. Alle tre vandhuller er også levested for stor
vandsalamander og to af dem også springfrø (32028 og 31231).
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Figur 11-12
Kommune

Vandhuller med potentiale for løgfrø nord for Kyse i Næstved

En eng langs Suså (21626) og en eng langs Vase Grøft (26825) er egnet for
spidssnudet frø og springfrø. Begge enge ligger i Natura 2000-ådale og underbores
derfor, hvorved en påvirkning af paddebestande kan udelukkes. Lige vest for Vase
Grøft ligger yderligere to søer (70 og 71). Begge søer er levested for springfrø og
sandsynligvis også stor vandsalamander og evt. spidssnudet frø. Omkring den
nordlige sø (70) er der en del bevoksning som kan fungere som rastested, og der er
flere egnede rastesteder længere mod nord.
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Figur 11-13
Søen vest for Vase Grøft som er levested for springfrø og
sandsynligvis stor vandsalamander (71)

Vest (31639), syd (31238) og øst (32431) for Dysted findes tre søer. Det vestlige
(31639) er en flot sø med blomstrende bukkeblad beliggende på dyrket mark med
egnede levesteder mod nord, øst og syd. Desuden spredningskorridor langs
levende hegn. Der blev fundet en voksen stor vandsalamander, men ingen larver.
Søen vurderes kun at have begrænset værdi som ynglested for bilag IV-padder.
Den sydlige (31238) og østlige (32431) sø er levested for stor vandsalamander og
springfrø som yngler. Der er ingen oplagte spredningsveje fra vandhullerne.
Syd for kompressorstation Everdrup i Næstved Kommune ligger der en række
vandhuller. I området forventes der at skulle etableres en adgangsvej, der skal
fungere i både anlægs- og driftsfase. I sommerhalvåret 2019 vil vandhullerne blive
besigtiget, hvorefter passende afværgeforanstaltninger vil blive truffet.
11.8.1.6

Elkabel til Haslev

Ca. 500 m nord for gasrørledningens projektområde ligger en sø (59236) omgivet
af bevoksning og med et levende hegn mod øst, som kan fungere som
spredningsvej og som rasteområde. I søen er der fundet haletudser af springfrø. På
strækningen gennem Denderup Vænge ligger et moseområde (69634-01), der
vurderes som egnet rasteområde for padder, herunder springfrø, stor
vandsalamander og spidssnudet frø. To enge langs Sletterup Bæk nordvest for
Rønnede (62429, 62230) vurderes egnede som rasteområde for spidssnudet frø,
selvom de har ringe naturtilstand og er højtliggende og formentlig ret tørre. Øst for
Haslev, ca. 150 m fra bygrænsen, ligger to søer med fund af springfrø og i en
indbyrdes afstand på ca. 1 km. Omkring den sydlige sø (62430) er der en del
egnede rasteområder, mens de vigtigste levesteder for den nordlige sø (62831)
ventes at være i haven mod syd eller skoven mod nord, mens der formentlig kun er
meget begrænset vandring ind mod byen.
11.8.1.7

Elkabel til Blangslev

Projektområdet for elkablet til Blangslev ligger i et herregårdslandskab med en høj
tæthed af skove, enge og søer. Det er kun et fåtal af søerne, som vurderes at være
velegnede som ynglesteder for padder, på grund af tilgroning med pilekrat mv.
500 m nord for stationen i Blangslev og langs Snesere Ådal findes mose (62826)
og sø (62825) nord for åen og en eng (62425) syd for åen. I søen yngler springfrø
og de omkringliggende arealer er egnede rasteområder. Hele området underbores
og en påvirkning undgås dermed.

11.8.2

Påvirkninger og afværgeforanstaltninger

I dette afsnit om padder er påvirkninger og afværgeforanstaltninger skrevet
sammen. Det skyldes at der beskrives relativt mange lokaliteter på tværs af hele
landet, og da behovet for afværgeforanstaltninger er tæt knyttet til den konkrete
påvirkning der sker, herunder hvornår den sker.
For de arter som har gunstig bevaringstilstand vil projektet generelt ikke have en
væsentlig påvirkning på bestanden, selvom dele af et levested bliver midlertidigt
uegnet eller hvis et antal af dyrene falder i ledningsgraven. Det skyldes at padder
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er pionerarter, med stor produktion af afkom, hvorfor nye lokaliteter hurtigt kan
koloniseres, så længe der stadig er en bestand i lokalområdet.
11.8.2.1

Midlertidig forringelse af søer som er mulige
ynglelokaliteter

Med udgangspunkt i den forventede linjeføring for gasrørledningen (som kan blive
ændret i forbindelse med detailprojektering i fasen efter VVM-tilladelsen er givet)
vil to vandhuller ligge i arbejdsbæltet, så tæt på ledningsgraven, at de vurderes at
være uegnede som ynglelokaliteter i den periode hvor gasrørledningen etableres.
Det drejer sig om en søerne 26026 og 26826 vest for Husted Mose i Østjylland.
Det er ikke muligt at friholde søerne, da linjeføringen ikke kan rykkes på grund af
tilstedeværelse af eksisterende gasrørledning.

Figur 11-14

Passage af området vest for Husted Mose i Vejen Kommune

Søerne er levested for stor vandsalamander og spidssnudet frø som har ugunstig
bevaringsstatus. Vandhullerne vurderes at være sommerudtørrende og del af et
større sammenhængende naturområde, herunder Husted Mose og dens talrige
vandhuller. Der vil være tale om, at de konkrete vandhuller ikke kan bruges i
maksimalt en ynglesæson. For at værne om områdets økologiske funktionalitet og
sandsynliggøre at projektet ikke påvirker særligt spidssnudet frø, der har en
ugunstig bevaringsstatus, vil der blive etableret erstatningsvandhuller i området.
Erstatningsvandhullerne vil blive etableret i ikke § 3 natur og i nærområdet til
Husted Mose mindst et år inden de eksisterende vandhuller påvirkes at
gravearbejde.
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11.8.2.2

Gravning i enge som rummer mulige ynglelokaliteter for
spidssnudet frø

Tidvise oversvømmelser på enge kan i våde år være ynglested for spidssnudet frø
som er aktiv i perioden 15. marts – 15. oktober. Så vidt muligt vil de mulige
yngleområder søges undgået i forbindelse med detailprojektering af linjeføringen.
Ved gravning gennem disse lokaliteter taber det påvirkede areal sin værdi som
potentiel ynglelokalitet indtil der sker en retablering. For at minimere
påvirkningen vil der uanset tidspunkt for gravning ske en reduktion af
arbejdsbæltet til 15-20 meter og en retablering af terrænet med naturlige
sænkninger som fremadrettet giver mulighed for yngel af spidssnudet frø. Hvis der
sker gravning i lokaliteterne i den aktive periode for spidssnudet frø er der behov
for, at ledningsgraven står åben i kortest mulig tid, ligesom der enten opsættes
paddehegn, eller udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets
begyndelse om morgenen. Desuden får eventuelle padder, der falder i
lednigsgraven, mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres
med jævne mellemrum. De nævnte tiltag er relevante ved påvirkning af de
nedenfor nævnte lokaliteter: to lokaliteter i Vestjylland (enge nord og syd for Søvig
Bæk (24429 og 64431)) og tre lokaliteter i Østjylland (Eng vest for Husted Mose
(19226, se Figur 11-14), eng nord for Nørreskov (54429) og Solkær Enge (20432).
På baggrund af den forventede linjeføring forventes 24429, 19226, 54429 og
20432 påvirket, mens 64431 friholdes. Der er ingen relevante lokaliteter på Fyn
eller Sjælland, herunder langs elkablet.
11.8.2.3

Gravning i skove eller enge som rummer mulige
rastelokaliteter

Ved gravning i mulige rasteområder kan det konkrete areals værdi for padder
tabes det år, hvor gravearbejdet foregår. Hvor der er tale om store rasteområder
(f.eks. i Blåbjerg Klitplantage), betyder tab af en lille del af rasteområdet ikke
noget for bestanden, men hvis det er en stor procentdel der forstyrres, kan det
medføre en påvirkning.
Den aktive periode for stor vandsalamander og springfrø er 1. februar til 31.
oktober, dog for stor vandsalamander uden perioden 1. maj til 1. juli, hvor de
voksne salamandre er yngleaktive, og ikke opholder sig på de terrestriske
levesteder. For spidssnudet frø og løgfrø er det 15. marts til 15. oktober.
Så vidt muligt vil de mulige rasteområder søges undgået i forbindelse med
detailprojektering af linjeføringen. Gennem alle rasteområder reduceres
arbejdsbæltet til 15-20 meter. Der sker en retablering af terrænet så det ligner det
der var inden anlægsarbejdet med niveauforskelle som skaber forskellige
fugtigheder i områderne. Hvis anlægsarbejderne gennemføres i de relevante arters
aktive periode, står ledningsgraven åben i kortest mulig tid ligesom der opsættes
paddehegn eller udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets
begyndelse om morgenen. Eventuelle padder, der falder i ledningsgraven, får
mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne
mellemrum
Tre lokaliteter i Vestjylland er potentielle rastelokaliteter for spidssnudet frø,
nemlig Blåbjerg Klitplantage, en eng øst for klitplantagen (25625) og en mose ved
Fidde Grøft (24426). På baggrund af den nuværende linjeføring forventes alle
disse tre lokaliteter påvirket. Fem lokaliteter, hvoraf flere er træbevoksede, i
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Østjylland som er potentielle rastelokaliteter for stor vandsalamander. På alle
disse lokaliteter vil fældninger søges minimeret i det omfang det er muligt.
Fældning af træer sker sidst på året (september-februar) hvor padderne er mindre
sårbare og som er foreneligt med artsfredningsbekendtgørelsens krav om fældning
af træer med hulheder i september-oktober. Veerst Skov (pga. sø (54), levende
hegn ved Gelballe Skov øst for to søer (72835 og 73238), skoven øst for Rosenlund
(nær 64828), skoven ved Hedehuse (omkring vandhullerne 54427 og 54428) og
en fugtig ellesump ved Binderup Å (69). På baggrund af den nuværende linjeføring
forventes tre af disse påvirket, mens to friholdes (ved 54 og 69).
Tre lokaliteter, hvoraf flere er træbevoksede, på Fyn som alle er egnede for
springfrø og stor vandsalamander. På lokaliteterne vil fældninger søges minimeret
i det omfang det er muligt. Fældning af træer sker sidst på året (septemberfebruar) hvor padderne er mindre sårbare og som er foreneligt med
artsfredningsbekendtgørelsens krav om fældning af træer med hulheder i
september-oktober. To mindre skovområder på Vestfyn med ellesump (38025 og
41225). Herudover bevoksningen omkring Nyborg linjeventilstation (22424). På
baggrund af den nuværende linjeføring forventes 38025 påvirket, mens 41225
friholdes som følge af styret underboring og 22424 af den forventede linjeføring.
Ved Kyse i Næstved Kommune omfatter projektområdet tre vandhuller (31231,
32028 og 31231, se Figur 11-12) som er mulige ynglelokaliteter for den sjældne art
løgfrø. Vandhullerne påvirkes ikke, men løgfrø kan anvende de omgivende marker
til overvintring, idet den graver sig ned i den sandede jord, som findes i dette
område. Udover nedgravning af gasrørledning forventes et arbejdsareal i den
nordlige del af marken i forbindelse med underboring af en vej. På lokaliteten
vurderes der ikke at være behov for reducering af arbejdsbæltet, men
arbejdsarealet på den sydlige side af vejen vil blive reduceret mest muligt. Der vil
blive opsat paddehegn eller udført visuel inspektion af ledningsgraven inden
arbejdets begyndelse om morgenen. Eventuelle padder, der falder i
ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der
placeres med jævne mellemrum

Figur 11-15
(31231).

Søen nord for Kyse som er muligt ynglevandhul for løgfrø

122

Elkabel til Haslev kan påvirke et rasteområde for springfrø nær en sø (59236) og
en mose i Denderup Vænge (69634-01) som er egnet for stor vandsalamander.
Herudover to enge langs Sletterup Bæk, nordvest for Rønnede, som er potentielle
for spidssnudet frø (62429 og 62230). Der foreligger endnu ingen forventet
linjeføring for elkablet. Elkabel til Blangslev vurderes ikke at medførevæsentlige
påvirkninger. Ny adgangsvej til kompressorstationen i Næstved Kommune kan
blive etableret tæt på vandhul. Vandhullet er ikke besigtiget, men vil blive det i
foråret 2019. Resultatet af besigtigelsen vil danne baggrund for hvilke
afværgeforanstaltninger, der eventuelt vurderes nødvendigt at benytte.
11.8.2.4

Den åbentstående ledningsgrav nær ynglelokaliteter

I den periode hvor ledningsgraven står åben, er der risiko for, at vandrende padder
falder i den og ikke kan komme op igen. Risikoen er størst om foråret, hvor
padderne vandrer i en meget koncentreret periode. Der er dog også en risiko om
efteråret samt om sommeren, hvor padderne forlader vandhullerne. Risikoen er
dog mindre, da vandringen er mere diffus i tid og rum.
Hvis ledningsgraven ikke står åben i paddernes aktive periode, er der ikke behov
for afværgeforanstaltninger. Den aktive periode for springfrø er 1. februar til 1.
november, for stor vandsalamander 1. februar til 1. maj og igen fra 1. juli til 1.
november, for øvrige arter 15. marts til 15. oktober. I disse perioder vil
ledningsgraven stå åben i kortest mulig tid. Herudover laves enten paddehegning
eller der udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse
om morgenen. Eventuelle padder, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at
kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
1 lokalitet i Vestjylland.
Spidssnudet frø i en sø nord for Nybro (25627) som kun er relevant hvis
linjeføringen placeres syd for lokaliteten. Med den nuværende forventede
linjeføring betyder det en påvirkning.
6 lokaliteter i Østjylland.
Stor vandsalamander ved Spidshøj Sø (73234) som kun er relevant hvis
linjeføringen placeres vest for lokaliteten. Tiltaget vurderes relevant på
strækningen mellem de rekreative stier. Med den nuværende forventede
linjeføring betyder det en påvirkning. Stor vandsalamander i vandhullerne ved
Rosenlund (65228 og 91) som kun er relevant hvis linjeføringen placeres syd for
lokaliteten. Med den nuværende forventede linjeføring betyder det en påvirkning.
Stor vandsalamander syd for skoven ved Rosenlund (64829) som kun er relevant
hvis linjeføringen placeres nord for lokaliteten. Ingen påvirkning fra den
forventede linjeføring. Stor vandsalamander i et lille skovområde ved Hedehuse,
øst for motorvejen. Kun relevant hvis linjeføringen placeres syd for vandhullerne
54427 og 54428. Med den nuværende forventede linjeføring betyder det en
påvirkning. Stor vandsalamander nord for Nørreskov. Kun relevant hvis
linjeføringen placeres syd for vandhullet (54827). Med den nuværende forventede
linjeføring betyder det en påvirkning. Stor vandsalamander ved Binderup Å. På
hele strækningen forbi træbevoksningen ved en fugtig ellesump (69) og en sø
(53633). Med den nuværende forventede linjeføring betyder det en påvirkning.
5 lokaliteter på Fyn
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Stor vandsalamander i Hjærup Lund (28026), som kun er relevant hvis
linjeføringen placeres syd for vandhullet. Med den nuværende forventede
linjeføring betyder det en påvirkning. Stor vandsalamander mellem Glamsbjerg og
Tommerup Stationsby (22826) hvis linjeføringen ligger så tæt på lokaliteten, at
krattet omkring vandhullet fjernes. Ingen påvirkning fra den forventede
linjeføring. Stor vandsalamander i området mellem Glamsbjerg og Tommerup
Stationsby, uanset hvor ledningsgraven placeres i forhold til vandhullerne 20829,
63234 og 76.
6 lokaliteter på Sjælland
Stor vandsalamander syd for Fuglebjerg (62432, 31229 og 31633) i levende hegn,
der krydses, uanset hvor linjeføringen placeres. 62432 er også levested for
springfrø. Stor vandsalamander og springfrø vest, syd og øst for Dysted (31639,
31238 og 32431), uanset hvor linjeføringen placeres.
2 lokaliteter for elkabel til Haslev
Den sydlige sø øst for Haslev (62430). Samt den nordlige sø øst for Haslev (62831)
medmindre elkablet placeres mellem byen og søen.
Der er ingen lokaliteter for elkabel til Blangslev.
Samlet vurderes det, at der ved passende brug af de foreslåede
afværgeforanstaltninger, ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af den
økologiske funktionalitet i birkemusens yngle- og rasteområder.

11.9

Markfirben

11.9.1

Metode

Egnede levesteder for markfirben er heder, overdrev, sandede skrænter og diger
med lysåbne partier på sydsiden. Potentielle levesteder er udvalgt til besigtigelse
ud fra en luftfotogennemgang. Levesteder for markfirben kan være små og relativt
svære at erkende ud fra luftfoto. Derfor er der ved feltundersøgelserne blevet
udvalgt yderligere lokaliteter til undersøgelser, end dem der indledningsvist blev
udvalgt ud fra luftfototolkning.
Lokalitetens rolle i forhold til artens generelle forekomst i området og andre
eventuelle nærtliggende lokaliteter med forekomst af markfirben er blevet
vurderet. Derudover har inventøren (med udgangspunkt i worst case scenario)
vurderet varigheden af påvirkningen af den lokale bestand af markfirben, hvis
anlægsarbejdet føres gennem lokaliteten.

11.9.2

Eksisterende forhold

Markfirben findes over hele landet og har moderat ugunstig bevaringsstatus
(Fredshavn et al 2014). Der er ikke fundet markfirben i forbindelse med
feltundersøgelserne. Der er udpeget ét kendt levested og et potentielt levested i
projektområdet. Herudover har Slagelse Kommune oplyst at de har et markfirbenprojekt langs landevejen vest for Slagelse, men kommunen har ikke konstateret
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markfirben her. Alle øvrige undersøgte lokaliteter er blevet vurderet som uegnede
for arten.

Figur 11-16

Markfirben

Blåbjerg Klitplantage og klitområdet vest for plantagen er et kendt levested for
markfirben og området vurderes at være et kerneområde for arten. Ifølge
Miljøportalen er den konstateret af Varde Kommune i august 2017 på stranden ved
Houstrup og det er overvejende sandsynligt, at den også findes flere andre steder i
projektområdet, hvor der er relativt lysåbent og områder med bart sand. Områder
hvor klitplantagen er tæt, er dog uegnede for arten.
Et langt, gammelt, forholdsvis velplejet stendige på nordsiden af Snesere Ådal (94)
i projektområdet for elkabel til Blangslev, er den eneste anden egnede lokalitet for
markfirben i projektområdet.

11.9.3

Påvirkninger

Permanente tab af yngleområder/æglægningssteder er kritisk, da mange bestande
af markfirben er små og yngleområderne er truet af tilgroning. I forhold til netop
tilgroning, som er en af de væsentligste trusler mod markfirben i Danmark, kan
opgravning af en lille del af et leveområde være en fordel, hvis området kan
efterlades med blottet mineraljord, der i en længere årrække kan benyttes som
æglægningssted.
Markfirben har ikke som padderne sæsonbestemte vandringer mellem ynglesteder
og rasteområder. Derfor er der ikke væsentlig risiko for, at store dele af en bestand
kan fanges i en åbenstående udgravning, medmindre denne passerer gennem et
levested for arten. Projektet kan derfor kun medføre en væsentlig påvirkning af
markfirben, hvis et levested bliver direkte berørt af anlægsarbejde. Kørsel med
maskiner vurderes ikke at kunne skade levestederne eller medføre tab af individer
i et omfang der kan være væsentligt.
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Anlægsarbejderne i Blåbjerg berører mulige levesteder for markfirben. Særligt når
firbenene har unger (juni-juli) eller ligger i dvale (september-april), vurderes de
sårbare. 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 rørledningen, hvor arealerne friholdes
for egentlig skovbevoksning.
Landevejen vest for Slagelse underbores og lokaliteten hvor der er lavet reder til
markfirben friholdes dermed for påvirkning.
For diget ved Snesere Ådal er der ikke kendskab til bestande, men forekomst kan
ikke udelukkes. Hvis der findes en bestand, er den formentlig mindre robust end
bestanden i Blåbjerg Klitplantage. Diget ved Snesere vil blive friholdt for
gennemgravning i forbindelse af etablering af elkablet til Blangslev, idet lokaliteten
passeres ved styret underboring.

11.9.4

Afværgeforanstaltninger

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger.
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