Baltic pipe – vurderinger ift Fugle- og habitatdirektivet

Energinet og Gaz-System har leveret vurderinger relevante i forhold til Fugle- og habiatdirektivet der er
implementeret i offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 434 af 02/05/2017 )
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188834
Bygherre er blevet bedt om at samle disse i et separat notat, således at der kan foretages en høring i
overensstemmelse med samordningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2 (BEK nr. 121 af 04/02/2019).
Der er ligeledes vurderinger af udledninger til havs.
Dette dokument indeholder således afsnit fra delrapporter for det landbaserede anlæg, Nordsøen, Lillebælt
og Østersøen. Følgende afsnit og rapporter er en del af denne samling;
Afsnit relevante i forhold til samordningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, herunder
offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 434 af 02/05/2017) og habitatbekendtgørelsen
(BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
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Der ønskes en beskrivelse af den mulige miljøpåvirkning af Lillebælt ved udledning af vand, der er blevet anvendt til hydro-testing af en gaspipeline under Lillebælt.
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Figur 1-1

2

Området for gas pipeline krydsning af Lillebælt.

Metode

Miljøpåvirkningen beskrives som koncentration af tungmetaller og ilt i Lillebælt
og hvor fortyndingsberegninger under de konkrete forhold vil give de aktuelle
koncentrationer. Fortynding beregnes under hensyn til de gældende hydrauliske
forhold og beregningsmetoder, der traditionelt anvendes ved fortynding i marine
recipienter.

3

Projektbeskrivelse

Gasledningen trækkes fra jyllandssiden, syd om Fænø, til Fyn.
Der vil blive anvendt vand fra Lillebælt til hydrotesting, dvs. der forventes ikke
nævneværdige densitetsforskelle mellem udledningen og recipienten.
Fra (Rambøll, 2019) citeres følgende procedure:
”Testvandet, som er det samme, som blev indvundet fra Lillebælt, kan efter
godkendt tryktest udledes eller bortskaffes for følgende måder:
1. Udledning af testvand til Lillebælt
2. Udledning af testvand via midlertidigt bassin og/eller temporært reservoir
(etableret i lavning eller fx ved brug af jordvolde
3. Udledning eller bortskaffelse via pram med tanke, eller tankskib, der kan
rumme det krævede vand volumen

›

På grund af strømforholdene i Lillebælt vil udledning fra jyllandssiden sikre
en bedre opblanding og dermed større spredning af testvandet.

›

For at fjerne partikler, foretages i alle tilfælde filtrering af vandet, typisk
filterstørrelse på 50 µm, før udledning.

›

Udledningen fortages når strømretningen i Lillebælt er nordgående
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›

Fra rørenden på jyllandssiden, vil der blive etableret temporære udløbsledninger ud i Lillebælt.”

I det følgende undersøges udelukkende udledning direkte til Lillebælt.

3.1

Udledning:

Vandvolumen: ca. 3000 m³
Vandføring (side 5): 200-300 m³/timen = 0,056-0,083 m³/s
Vandføring (side 6): 250-1000 m³/timen =0,069-0,278 m³/s
I det følgende regnes der udelukkende på det for naturen mest ugunstige med
1000 m³/time.
Koncentration af opløste metaller er baseret på sammensætningen af den forventede anvendte stållegering. Den er opgjort af Rambøll og fremsendt som
personlig kommunikation. Der regnes med en eksponeringstid af vandet i røret
på ca. 2 måneder. Der anvendes de maksimale grænseværdier, da udledningen
kun sker én enkelt gang og da den maksimalt varer ½-1 døgn, som er væsentlig
kortere end levetiden af de organismer der potentielt påvirkes (f.eks. fisk og
muslinger).
Tabel 3-1

Metalkoncentrationer i udledning (Rambøll, pers. comm.)

Stof

Maksimal koncentration i udledningen (µg/l)

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

Påkrævet fortynding

Fe

4.000

-

-

Mn

66

1505) / 4205)

-

4,5

/ 57,8

-

-

-

V

4

5)

Nb

3,2

Ti

24

-

Cu

-

20

5)

1 /2
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

-

5,8

-

B
5)

0,02

5)

5)

/ 145

Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige bag-

grundskoncentration
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige
baggrundskoncentration

3.2

Ilt

Med hensyn til ilt, kan det forventes, at iltkoncentrationen vil sænkes i de to
måneder, hvor vandet står i røret, og hvor intet lys kan bidrage til dannelse af
ilt. I denne periode kan det forudsættes, at iltkoncentrationen i værste tilfælde
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sænkes til 0 mgO2/l. Kvalitetskriterie for ilt foreligger ikke, men der opereres
typisk med to vandkvalitetsgrænser for iltindhold i havet:
Grænsen for flugtadfærd hos fisk: 5 mgO2/l
Grænsen for kvælning af organismer: 2 mgO2/l
Ved at forudsætte en baggrundkoncentration på 8 mgO2/l, vil det således kræve
en fortynding på 1,7 for at opnå flugtadfærdskriteriet på 5 mgO2/l og en fortynding på kun 0,3 for at kunne opnå overlevelseskriteriet på 2 mgO2/l.

3.3

Jern

Det ses at den store jernkoncentration på omregnet 4 mg Fe/l ligger over drikkevandskravet på 0,2 mg Fe/l, (BEK 802, 2016) som jo ikke er anvendelig her,
men som giver et fingerpeg om størrelsesorden af jernindholdets betydning. For
at ville kunne opnå drikkevandskvalitet mht. til jernkoncentrationen skulle testvandet derefter fortyndes ca. 19 gange. Dette er kun en faktor 2 forskellig fra
fortyndingskravet for kobber og dermed af samme størrelsesorden som fundet
for kobber. Det skal i øvrigt understreges, at en væsentlig del af jernindholdet
fra korrosion findes som partikulære restprodukter, der i et vist omfang vil blive
fjernet fra i 50 µm filteret.
Der konkluderes derfor, at en fortynding på 10, der bygger på kravet for kobber,
vælges som designfortynding for udledningen. Det betyder, at dette stof repræsenterer de hårdeste krav til fortynding, og at kravene til de andre stoffer dermed er overholdt.

4

Fortyndingsberegning

Vandføringen i Lillebælt afhænger af såvel meteorologi som tidevand. I (COWI,
2018) er der angivet en typisk vandføring i Lillebælt på 10.000 m³/s. Hastigheden omkring et udledningspunkt, der endnu ikke er fastlagt, vil være svær at
forudsige nøjagtigt. Ved at vurdere tværsnitsarealet (bredde 0,8 km, dybde 25
m) findes en typisk hastighed på 0,5 m/s.
Ved at sammenligne med angivelser af strømhastigheder i fra (Kommas Havnelods, 2009) findes at strømhastigheder mellem 2 og 5 knob (1-2,5 m/s) ikke er
ualmindelige.
Der antages derfor i det følgende en nordgående strøm på 1 m/s (2 knob).
Der er gennemført beregninger efter to metoder.
Metode 1: Vandret stråle
Metode 2: Idealiseret flod
Den første metode er fundet som den mest velegnede her, og den er beskrevet
og anvendt i det følgende. Den anden metode anvendes typisk af MST ved udledning til vandløb (her kan Lillebælt antages at kunne håndteres som et stort
vandløb). Derfor er denne metode ligeledes anvendt i Bilag A.
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Ved at betragte udledningen som en såkaldt ”vandret stråle”, hvor det udledte
vand strømmer ud i en (antaget) stillestående recipient, men med en hastighed
og dermed en impuls. Det antages endvidere, at det udledte vand har samme
densitet som recipienten. Ifølge (Abraham, 1963) kan sammenhæng mellem
fortynding og afstand bestemmes på baggrund af eksperimenter. Idet der ikke
foreligger en densimetrisk forskel, kan teorien for en lodret stråle anvendes på
en vandret stråle, blot med den forskel at koordinaten Y nu er en vandret koordinat, svarende til den traditionelle x-akse.
For specialtilfældet uden densimetrisk forskel (Froudes går mod uendelig) kan
forholdet mellem fortyndingen og afstand fra udledning bestemme grafisk på
baggrund af eksperimentelle resultater. En fortynding på ca. 10 svarer til et forhold for Cm/Co (koncentration i strålens midterlinje/koncentrationen i udledningen) på 0,1. Tilsvarende findes ved forholdet y/Do (afstand fra udløbet/udløbsdiameter) på ca. 60, se Figur 4-1.

Figur 4-1

Stråle:
Fortynding Cm/Co, afstand y/Do og hastighed Um/Vo som funktion af det
densimetriske Froudes tal Fd, (Abraham, 1963)

Diameteren af udløbsrøret er ikke angivet, men der kan antages, at strømningshastigheden i udløbsledningen typisk vil være omkring 1 m/s. Ved en vandføring
på 1000 m³/time (0,278 m³/s) svarer det til en diameter Do på ca. 0,6 m. Aflæsningen for y/Do på 60 svarer dermed til en maksimal afstand y på ca. 36 m.
Afstanden skal her regnes fra røråbningen (”end of pipe”) og så vinkelret ud i
strømmen.
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Anvendes et mindre rør, der giver 1m/s hastighed ved 200 m³/timen (0,056
m³/s), findes en diameter Do på 0,27 m. Dette svarer til en minimal afstand på
16 m vinkelret ud i strømmen.
Den nedstrøms drift under denne udledning afhænger af strømhastigheden i Lillebælt. Idet strålens hastighed ved opnåelse af fortyndingen på 10 ligeledes vil
være 1/10 af udløbshastigheden, kan de skønnes at gennemsnithastigheden af
strålen under fortyndingen er (1+0,1)/2=0,55 af udløbshastigheden. For at tilbagelægge 36 m med en hastighed på 55 % af 1 m/s vil det tage 65 sekunder.
Ved en strømhastighed i Lillebælt på 1 m/s vil den nedstrøms afdrift af strålen
da være omkring 65 m.
En stråle med cirkulært tværsnit udvider sin halvbredde b/z = 0,107±0,003 (Fischer, et al. 1979). Det svarer til at strålen i en afstand på 36 m fra udledningen
kræver en vanddybde på mindst 2∙4 m = 8 m (halvbredden betyder at strålen
skal kunne udbrede sig både opad som nedad). Det foreslås derfor at føre udledningen ud i en vanddybde på ca. 8 m

5

Sammenfatning

Sammenfattende viser foreliggende beregninger, at blandingszonen for ilt og
jern er de mest kritiske. Den krævede fortynding er omkring 10. Den tilsvarende
blandingszone kan dårligt bestemmes med de fleste tilgængelige metoder. Ved
en specifik anvendes af de styrende ligninger for dispersiv spredning findes at
blandingszonens længde er i en størrelsesorden af 16-36 m.
Under udledning må derfor regnes med en temporær blandingszone, der strækker sig fra udløbet og ca. 16-36 m vinkelret ud i Lillebælt. Zonens nedstrøms
udtrækning forventes at være i størrelsesorden 65 m.
For tungmetallerne listet i ovenstående Tabel 3-1 gælder dermed, at deres koncentration i recipienten uden for den ovenfor beskrevne blandingszone vil være
under miljøkvalitetskravene.

6
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Bilag A

Metode 2, Idealiseret flod

I denne metode anvendes en beregningsmodel, som bygger på dispersiv spredning af stof i vandløbet. Hovedproblemet med denne beskrivelse er at den bygger på antagelsen om at udledningen (rørdiameter) er punktformet, dvs. meget
lille i forhold til udledningens blandingslængde og bredde. Denne grundantagelse
er ikke opfyldt for meget små bladningszoner, hvor blandingszonens længde er i
størrelsesorden 1 til 10 rørdiametre, eller mindre.
Miljøstyrelsen har selv udviklet et forenklet værktøj og stillet dette til rådighed
ved tidligere lejlighed (MST, 2018). Redskabet er låst med hensyn til opløselighed af vandløbets bredde og skal derfor manipuleres for at kunne beskrive en
højere opløselighed. Dette kan gøres ved at skalere såvel vandløbets bredde
som dets vandføring med samme tal. Selv ved en skalering af bredden og vandføringen til 2% af vandløbets bredde og vandføring er opløsningen ikke god nok
til at beskrive blandingszonen, der svarer til en fortynding på ca. 10. Resultaterne antyder, at blandingszonen er mindre end ½ m nedstrøms og 1 m vinkelret
ud i strømningen, svarende til en blandingszone på under ½ m². Den tilsvarende
beregning er illustreret i nedenstående Figur 6-1.

Figur 6-1

Illustration af beregning med MST’s beregningsmodel til bestemmelse af
blandingszonen.

Alternativt er tilsvarende beregning gennemført efter (Fischer, et.al. 1979), hvor
følgende generelle ligning for dispersiv stofspredning i en strømning er beskrevet generelt fro vertikal velblandede forhold:
𝐶(𝑥, 𝑦) =

𝑀
𝑢 ∙ √4л𝜀𝑥/𝑢

exp(−

hvor
C: koncentrationen
x,y: længde og tværkoordinater
M: Masseflux af tilført stof per meter dybde
u: Strømhastighed
ε: Transvers blandings koefficient:
ε ≅ 0,15 ∙ d ∙ 𝑢∗ ,
𝑢∗ =  √𝑔𝑑𝐼
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𝑦2𝑢
)
4𝜀𝑥

hvor
g: Tyngde akselleration
d: Dybde
u*: Friktionshastighed
I: Energigradient
Massefluxen M op-skaleres ved at antage at hele tilførslen af stof over 1 m
vanddybde (den nederste) og ikke over hele dybden. Ligningen løses for y=0 (i
centerlinjen) og resulterer i at man skal ca. 1 m nedstrøms for at opnå en fortynding på ca. 10. Dermed forventes en tilfredsstillende blanding i centerlinjen
for en nærzone på ca. 1 m fra udløbet.
Koncentrationen i forskellige afstande fra centerlinjen er vist i Figur 6-2.

Figur 6-2

Relativ koncentration (Aktuel koncentration C divideret med udløbskoncentration Co) som funktion af nedstrøms afstand i forskellige afstande y fra
centerlinjen.

Det ses af Figur 6-2, at fortyndingen på 10, som svarer til en reduktion af udgangskoncentrationen til ca. 0,1, findes i centerlinjen i en afstand på ca. 1 m. I
en afstand på ½ m findes, at koncentrationen stiger til en maksimumværdi på
ca. 0,13 i en afstand på ca. 0,2 m. Derefter falder koncentrationen.
Det ses at bladningszonen, som er beregnet med denne dispersions-metode giver bladningszoner med længder der er af samme størrelsesorden som udledningsdiameteren. Dermed kan denne metode ikke anvendes her.
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BILAG F

Østersøen afsnit 8.3, 9.13,
9.16, 9.19 og 9.22
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Tabel 8-4 Kriterier til vurdering af betydningen af en påvirkning (en kombination af påvirkningens størrelsesorden og følsomhed).

Påvirkningens
betydning

Alvorlighed af
påvirkning
Ubetydelig
Mindre

Ikke væsentlig

Væsentlig

Der vil være ingen eller ubetydelig påvirkning på miljøet.
Mindre negative ændringer, der kan registreres, men som falder
inden for omfanget af normal variation. Påvirkningerne er kortsigtede, og en naturlig genopretning finder sted på kort sigt.

Moderat

Moderate negative ændringer i et økosystem. Ændringerne kan
overstige graden af naturlig variation. Muligheden for naturlig genopretning på middel sigt er god. Det erkendes imidlertid, at et lavt
niveau af påvirkningen kan vare ved. Påvirkningen er måske eller
måske ikke væsentlig afhængigt af påvirkningens type. Afværgeforanstaltninger kan anvendes for at reducere påvirkningen.

Markant

Strukturen eller funktionen i området vil blive ændret, og påvirkningen vil også have indflydelse uden for projektområdet. Afværgeforanstaltninger vil blive overvejet for at reducere påvirkningen

Positive påvirkninger vises med et "+" i de sammenfattende tabeller for de mulige påvirkninger.
Afværgeforanstaltninger
Konsekvensvurderingen vil blive udarbejdet efter en totrins tilgang.
1. Vurderingen af påvirkningens betydning vil ske på baggrund af den optimerede projektbeskrivelse uden afværgeforanstaltninger, og konklusioner vil blive præsenteret. Kun afværgeforanstaltninger eller helst projekttilpasninger vil indgå i de indledende vurderinger.
2. Hvis der forekommer tilbageværende væsentlige påvirkninger, vil afværgeforanstaltninger
indgå i vurderingen af betydningen af påvirkningen, og nye vurderingsresultater vil blive
præsenteret.
8.3

Natura 2000-vurderinger
I overensstemmelse med Habitatdirektivets artikel 6(3) og (4), skal det vurderes, om et projekt
kan få væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder. I miljøkonsekvensrapporten vil der blive
foretaget en vurdering af mulige påvirkninger på Natura 2000-områder i forbindelse med Baltic
Pipe-rørledningen.
Metoden til Natura 2000-vurderinger er en firetrins proces, der omfatter:
•
•
•
•

Væsentlighedsvurdering,
Behørig konsekvensvurdering,
Vurdering af alternative løsninger og
Vurdering, hvor der ikke findes alternative løsninger, og hvor negative påvirkninger forbliver
(vurdering af tvingende grunde af væsentlige samfundsinteresse (IROPI)).

Væsentlighedsvurdering: I Natura 2000-væsentlighedsvurderingen vurderes projektets potentielle påvirkninger på et/flere Natura 2000-område(er), enten alene eller i kombination med andre
projekter eller planer. Vurderingen identificerer, om disse påvirkninger sandsynligvis vil være væsentlige.
Konsekvensvurdering: Hvis den kompetente myndighed (Energistyrelsen) konkluderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område i væsentlig grad, skal der foretages en mere detaljeret
vurdering af projektets påvirkning på Natura 2000-området, en såkaldt konsekvensvurdering. I
den konsekvensvurdering vurderes påvirkningen på områdets struktur, funktion og bevaringsmål
(integriteten). Hvis vurderingen viser, at projektet vil have en negativ indvirkning på Natura
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2000-områdets integritet, kan der ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelse til ansøgeren.
En væsentlig påvirkning defineres således som en mulig skadelig virkning på Natura 2000-området og dets bevaringsmålsætninger. Det kan formuleres mere præcist som en påvirkning, der forhindrer gunstig bevaringsstatus eller andre mål at blive opretholdt eller opnået. Vurderingen er
baseret på den lokale tilstand, sårbarhed og baggrundsbelastning.
Vurdering af alternative løsninger: Hvis den relevante vurdering har konkluderet, at negative påvirkninger for integriteten af et Natura 2000-område er sandsynlige, bør der foretages en vurdering af alternative løsninger til opnåelse af projektets mål.
Vurdering af tvingende grunde af væsentlige samfundsinteresse (IROPI): Hvis der ikke findes alternative løsninger, og de negative påvirkninger forbliver, vil der blive foretaget en IROPI-test,
og en vurdering af kompenserende foranstaltninger vil blive udarbejdet.
For det foreslåede projekt er en Natura 2000-væsentlighedsvurdering udarbejdet og forelagt
Energistyrelsen. I afsnit 9.19 og 9.23 opsummeres resultaterne af væsentlighedsvurderingen. I
afsnit 9.16 og 9.22 vurderes bilag IV-arter.
8.4

Artikel 12 og 13-vurderinger (bilag IV-arter)
Artikel 12 i Habitatdirektivet er rettet mod etablering og implementering af en streng beskyttelsesordning for dyrearter opført i bilag IV(a) i Habitatdirektivet inden for medlemsstaters fulde
territorium.
I overensstemmelse med direktivet er der vedrørende disse arter forbud mod:
•
•
•

•
•

Alle former for forsætlig indfangning og fangenskab samt forsætligt drab,
Forsætlig skade på eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder,
Forsætlig forstyrrelse af vilde dyr, i særdeleshed i perioder, hvor de yngler, udviser ynglepleje
og overvintrer, for så vidt som forstyrrelse måtte være væsentlig i forbindelse med denne
konventions målsætninger,
Forsætlig ødelæggelse eller fjernelse af æg i naturen, eller opbevaring af disse æg, også når
de er tomme,
Besiddelse af og indenlandsk handel med disse dyr, levende eller døde, herunder udstoppede
dyr og enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, for så vidt som dette kan bidrage
til effektiviteten af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 13 i Habitatdirektivet sikrer, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at indføre en streng beskyttelsesordning for de plantearter, der er nævnt i bilag IV, med forbud mod
•
•

Forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen,
Opbevaring, transport, salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder af disse
arter, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden dette
direktivs iværksættelse.

Vurderingen af den økologiske funktionalitet af de nuværende bilag IV-arter vil blive medtaget i
miljøkonsekvensrapporten.
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Hvis økologisk funktionalitet ikke kan sikres, kan det ske, at en given art ikke kan opretholde bestandens gunstige bevaringsstatus. Det betyder, at projektet kun kan gennemføres i overensstemmelse med særlige undtagelsesbestemmelser i Habitatdirektivet, afsnit 11, som blandt andet indeholder indstillingen fra Miljøstyrelsen og orienteringen af Europa-Kommissionen.
8.5

Vandrammedirektivet og Havstrategirammedirektivet
Med hensyn til de mål, der er fastsat i Vandrammedirektivet, vurderes den potentielle påvirkning
fra Baltic Pipe i forhold til at se, om projektet vil påvirke muligheden for at opnå god miljøstatus
for de relevante indikatorer (klorofyl-a-koncentration, indeks for bentisk fauna, dybdegrænse af
ålegræs mv.). Med hensyn til de mål, der er fastsat i Havstrategirammedirektivet, vil den potentielle påvirkning på de 11 deskriptorer, der er fastsat i direktivet, blive vurderet.
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Tabel 9-84 Påvirkningens betydning for fisk ved undervandsstøj (uplanlagt begivenhed - ammunitionsrydning) inden afværgeforanstaltninger.

Påvirkningens størrelsesorden

Følsomhed
Undervandsstøj
(uplanlagt begivenhed
- ammunitionsrydning)

Intensitet
Stor

Høj

Omfang
Lokal/
regional

Varighed
Umiddelbar

Alvorlighed
Mindre

Betydning
Ikke
væsentlig

Afværgeforanstaltninger
Der bør udføres en skibsbaseret sonarundersøgelse til identifikation af fisk i bevægelse og fiskestimer i området for at vurdere, om tidspunktet for hver ammunitionsrydning er egnet, eller om
detonationen skal udskydes. Denne vurdering kan være nyttig for at beskytte fiskestimer og fisk,
der kan være til stede i området.
Konklusion om afværgeforanstaltninger
Anvendelsen af afværgeforanstaltninger vil reducere påvirkningens sværhedsgrad, da færre individer vil blive påvirket af ammunitionsrydningen. Påvirkningen vurderes stadig som mindre, fordi
det er muligt, at der vil være en vis variation inden for fiskebestande, men sværhedsgraden vil
være tættere på ubetydelig, end hvis der ikke blev anvendt nogen afværgeforanstaltninger
(Tabel 9-85).
Tabel 9-85 Påvirkningen betydning for fisk ved undervandsstøj (uplanlagt begivenhed - ammunitionsrydning) efter gennemførelse af afværgeforanstaltninger.

Påvirkningens størrelsesorden

Følsomhed
Undervandsstøj (ikke

Høj

Intensitet

Omfang

Varighed

Stor

Lokale/

Umiddelbar

planlagt begivenhed –

Alvorlighed
Mindre

regionale

Betydning
Ikke
væsentlig

ammunitionsrydning)

9.12.3 Konklusion
Tabel 9-86 præsenterer påvirkningens samlede betydning på de potentielle påvirkninger på fisk.
Tabel 9-86 Samlet påvirkning på fisk.

Potentiel påvirkning
Fysiske forstyrrelser på
havbunden
Suspenderet sediment
Sedimentation
Undervandsstøj (uplanlagt begivenhed)

Påvirkningens
alvorlighed

Påvirkningens
betydning

Grænseoverskridende

Ubetydelig

Ikke væsentlig

Nej

Mindre
Mindre

Ikke væsentlig
Ikke væsentlig

Nej
Nej

Mindre

Ikke væsentlig

Nej

9.13 Havpattedyr
I dette afsnit beskrives havpattedyr, og påvirkningerne fra projektet vurderes.
9.13.1 Eksisterende forhold
Der forekommer tre arter af havpattedyr i den vestlige del af Østersøen: spættet sæl (Phoca vitulina), gråsæl (Halichoerus grypus) og marsvin (Phocoena phocoena). Derudover kan andre
havpattedyr som fx delfin (fx Stenella coeruleoalba), spækhugger (Orcinus orca), hvidhval (Delphinapterus leucas) og andre observeres lejlighedsvis i Østersøen, men disse arter er kun
sjældne besøgende og behandles ikke yderligere i dette afsnit.
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Der er gennemført undersøgelser af havpattedyr gennem visuelle observationer fra land og gennem undersøgelser fra fly langs den planlagte rute (Rambøll, 2018). Der blev udført tre flyvninger: 7. november 2017, 8. januar 2018 og 8. februar 2018.

Figur 9-53 Kolonier med gråsæler og spættede sæler og zoner med regelmæssig forekomst (Hansen et
al., 2018; Dietz et al., 2015; Teilmann et al., 2017). Gråsælen forekommer i hele projektområdet, der
derfor er markeret med blåt.

Spættet sæl
Spættet sæl er den mest almindelige sæl i dansk farvand med de højeste tætheder i Skagerrak,
Kattegat og bælterne. Længere mod øst, inden for projektområdet, er bestanden begrænset til få
kolonier. Østersøbestanden blev i 2016 anslået til at omfatte 1.700 individer (Hansen et al.,
2018).
Østersøbestanden kan opdeles i to underbestande, kaldet Kalmarsund-subpopulation og subpopulationen i den sydlige del af Østersøen. Inden for projektområdet er det kun subpopulationen i
den sydlige del af Østersøen, der er til stede. Kolonier med spættet sæl findes på den lille ø Ægholm og i den nordøstlige del af Jungshoved i Faxe Bugt (mere end 10,5 km fra den planlagte
rute), i Saltholm og Falsterbo (Sverige) (se Figur 9-53) (Naturstyrelsen, 2014b; Hansen et al.,
2018).
Der er blevet foretaget undersøgelser gennem observationer fra land og fra fly. Ved flykampagnerne i november 2017 og februar og marts 2018 er der ikke blevet observeret nogen spættede
sæler i dansk farvand. Der blev observeret to døde spættede sæler under observationerne på kysten, en i januar 2018 og en i februar 2018 ved Faxe Bugt.
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Generelt svømmer spættede sæler kun i begrænsede afstande fra deres kolonier for at søge mad
(mindre end 30 km, Dietz et al., 2015), selvom længere afstande kan registreres. Deres fødekilder består hovedsagelig af et stort udvalg af fiskearter, men også blæksprutter og krebsdyr. Sælers syn er tilpasset til at fungere lige godt både under og over vand. Sæler har børster, som har
lige så stor betydning for at finde føde som synet (Denhardt et al., 1998). Hertil kommer, at
spættede sæler er veltilpasset til livet i havet. Et audiogram for en bestemt art viser artens høreområde under vandet. For spættede sæler er det optimale høreområde mellem nogle hundrede
Hz til ca. 50 kHz (Figur 9-54). Audiogrammet viser høretærsklen, hvilket betyder, at arten kun
kan opdage lyde over tærsklen for hver frekvens (frekvenser over den viste linje).

Figur 9-54 Audiogram for spættet sæl (stille forhold) i et frekvensområde fra 80 Hz til 150 kHz (Modificeret efter Møhl, 1968; Terhune og Turnbull, 1995; Kastak og Schusterman, 1998).

Sæler anses generelt ikke som følsomme over for forstyrrelser (Blackwell et al., 2004) undtagen i
yngletid og når de fælder. I disse perioder er arten følsom over for fysiske forstyrrelser, især forstyrrelser på land nær kolonier (Galatius, 2017). Den spættede sæl yngler i maj / juni og fælder i
august / september (Hansen et al., 2018), som derfor er deres mest sårbare perioder. Hertil
kommer, at unger er følsomme over for forstyrrelser i nærheden af kolonier i juni / juli, da de er
afhængige af hvilesteder, når de dier.
Den spættede sæl er opført i bilag II og V i habitatdirektivet. Arten er medtaget på udpegelsesgrundlaget for Natura 2000 site nr. 168 - Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund nær
ruten for gasrørledningen (se afsnit 9.19). Subpopulationen i den sydlige del af Østersøen betragtes som ikke truet i henhold til HELCOMs rødliste og på nationalt plan.
Gråsæl
Der kan observeres gråsæler i hele Østersøen. Østersøbestanden anslås til at være 40.000 individer. I den danske del af Østersøen blev der optalt 589 individer i 2016 (Hansen et al., 2018),
hvoraf størstedelen (468 individer) blev registreret på Christiansø, nord for Bornholm. Kolonier,
der også kaldes liggepladser, er steder hvor dyrene kan hvile, parre sig, yngle og fælde. Kolonier
forbliver på samme sted hvert år. Kolonier for gråsæl findes på Saltholm i Øresund og Rødsand
ved den sydlige del af Lolland i Danmark og Falsterbo i Sverige (Figur 9-53). Kun Falsterbo har
en relativt kort afstand (mere end 25 km) til den foreslåede Baltic Pipe-rute.
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Der er blevet foretaget undersøgelseskampagner gennem observationer fra land og ved flyundersøgelser. Under kampagnen i november blev der observeret en gråsæl i de danske territorialfarvande sydvest for Bornholm. Under de to flyundersøgelser i februar og marts blev der ikke observeret nogen gråsæler i dansk farvand. Der har ikke været observationer af gråsæler under landundersøgelser.
Gråsæler rejser langt mellem hvilepladser og foderpladser (afstande på op til 380 km er registreret, Dietz et al., 2015). Gråsæler spiser en bred vifte af fiskearter. I Østersøen er hovedkilden
sild, men brisling og atlanterhavstorsk er også vigtige fødekilder. Dykning sker ved alle vanddybder inden for projektområdet. Syn og hørelse er ikke undersøgt hos gråsæler, men antages generelt at minde om den spættede sæl (se foregående afsnit).
Gråsæler yngler på uforstyrrede liggepladser i februar og marts. I Danmark og den resterende
del af projektområdet er Rødsand det eneste sted, hvor gråsæler yngler, og her fødes kun nogle
få unger. Amning foregår i 2-3 uger. Fældning foregår på liggepladserne (eller i havisen i den
nordlige del af Østersøen) i maj / juni (Hansen et al., 2018).
Sæler anses generelt ikke som følsomme over for forstyrrelser (Blackwell et al., 2004) undtagen i
yngletiden, og når de fælder. I disse perioder er arten følsom over for fysiske forstyrrelser, især
fra forstyrrelser på land nær kolonier (Galatius, 2017). Da der ikke er nogen liggepladser for gråsælen nær den planlagte rørledning, anses gråsælen ikke som følsom over for byggeaktiviteter.
Gråsælen er opført i bilag II og V i habitatdirektivet. Arten er ikke medtaget i danske Natura
2000-områder omkring rørledningen (se afsnit 9.19). Den betragtes som ikke truet på HELCOMs
rødliste, men som sårbar (VU) på nationalt plan i Danmark. Derudover er gråsælen inkluderet i
bilag II i Bonn-konventionen42.
Marsvin
Marsvinet er den eneste hvalart, der holder til i Østersøen. Der findes to populationer af marsvin i
Østersøen; Østersøbestanden og Bælthavbestanden. Østersøbestanden er truet med kun få individer (500 individer). Denne bestand vil kun forekomme i vinterperioden omkring Rønne Banke,
da der er en klar skelnen mellem de to populationer om sommeren, med en bestandadskillelse
øst for Bornholm (Figur 9-55, SAMBAH, 2016). Bælthav-bestanden blev estimeret i 2012 til at
omfatte ca. 18.500 individer (Sveegaard et al., 2013), og i SAMBAH-studiet blev der observeret
over 20.000 individer (SAMBAH, 2016). Om sommeren (maj-oktober) forventes kun Bælthav-bestanden at være til stede i projektområdet, og i vinterperioden (november til april) vil den samlede tilstedeværelse være lavere, men kan bestå af en blanding af de to bestande (SAMBAH,
2016). Den højeste koncentration af marsvin kan ses i den vestlige del af projektområdet.
Marsvinfordeligen er vist i Figur 9-55. Tæthederne er generelt mindre end i andre dele af dansk
farvand (fx i Storebælt og Lillebælt, Teilmann et al., 2008). Tætheden er mellem 0 og 0,57 individer/km2 i perioden maj til oktober og 0 til 0,37 individer/km2 i perioden november til april
(SAMBAH, 2016; Teilmann et al., 2017).

42

Bonn-konventionen Konvention om beskyttelse af migrerende dyr (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Ani-

mals, CMS) Konventionen udgør en global platform for bevarelse og bæredygtig anvendelse af trækdyr og deres levesteder. Den samler de stater, hvorigennem trækdyr passerer (kaldet forekomststater), og fastsætter det juridiske grundlag for internationalt koordinerede bevaringsforanstaltninger overalt i et migrationsområde.
Trækfuglearter truet med udryddelse er opført i bilag I til konventionen. CMS-parterne stræber efter at beskytte disse dyr, bevare eller
genoprette de steder, hvor de bor, mindske hindringer for migration og kontrollere andre faktorer, der kan bringe dem i fare. Dyrearter, der trækker, som har brug for eller som væsentligt ville drage fordel af et internationalt samarbejde, er anført i bilag II til konventionen.
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Figur 9-55 Marsvin-subpopulationer og fordeling for perioden november til april og maj til oktober
(SAMBAH, 2016). Populationsgrænsen markerer den grænse, hvor Østersø-bestanden ikke findes vest
for om sommeren.

Der er blevet foretaget undersøgelseskampagner gennem observationer fra land og gennem luftundersøgelser. Under luftundersøgelsen i november 2017 blev der observeret et marsvin ca. 25
km øst for Møn. Under undersøgelseskampagnerne i februar og marts 2018 er der ikke blevet observeret nogen marsvin i dansk farvand.
Derudover blev der udført akustisk overvågning med C-POD'er fra november 2017 til april 2018.
I alt blev der lagt 10 C-POD'er ud langs den planlagte Baltic Pipe-rute, hvoraf tre blev anbragt i
dansk farvand. Der blev detekteret marsvin af alle C-POD'erne. Generelt er en højere detektion
(på dage, hvor der blev detekteret noget, Tabel 9-87) blev observeret ved stationen nærmest
Faxe Bugt (CPOD_01) end på stationer tæt på Bornholm (CPOD_13 og CPOD_15), Figur 9-56.
Yderligere overvågning uden for dansk farvand understøtter disse resultater (Figur 9-56).
Tabel 9-87 C-POD'er sat op i dansk farvand. DPD: Detection Positive Days (dage, hvor noget blevet detekteret).

C-POD (DK farvande)
C-POD_01
C-POD_13
C-POD_15

Detektionsperiode
14.11.2017 til
27.4.2018
14.11.2017 til
25.3.2018
14.11.2017 til
21.4.2018

Kommentar
Optaget efter planen. DPD i ca. 50-80 % af tiden.
Kortere periode på grund af optagelsesfejl. DPD i ca.
0-6% af tiden.
Optaget efter planen. DPD i ca. 0-10% af tiden.

Fordeling af marsvin baseret på C-POD DPD-registreringer i undersøgelsesperioden er vist i Figur
9-56.
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Figur 9-56 Fordeling af marsvin som andel af DPD baseret på akustisk overvågning (C-POD) for perioden
november - midten af februar og fra midten af februar til april.

Undersøgelsens resultater for vinterundersøgelsen bekræftede, at der er blevet observeret marsvin i den danske del af projektområdet, og at der er en densitetsgradient, hvor tætheden er højere i den vestlige del af Arkonabassinet end i den østlige del nær Bornholm under vinterperioden.
Marsvinets hovedfødekilde består af forskellige fiskearter, især torsk, sild og brisling (Börjesson &
Berggren, 2003), men arten er opportunistisk, og tilpasser sig til fødeforholdene. Dyggedybden
er normalt ikke mere end 50 m, hvilket indikerer, at marsvin dykker ved alle vanddybder inden
for projektområdet (afsnit 9.1).
Marsvin bruger ekko-lokalisering til at finde føde og til navigation og kan derfor søge efter bytte
og navigere i fuldt mørke. Et vigtigt træk ved arten er dennes høreevne, selv om marsvin også
har et godt syn under vandet. Det optimale høreområde vises ved audiogrammet i Figur 9-57.
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Figur 9-57 Audiogram for marsvin (modificeret fra Kastelein et al. (2010), Andersen
(1970) og Popov et al. (1986)). Audiogrammet viser høretærsklen; marsvin kan registrere lydniveauer
over tærsklen (linjen) for hver frekvens. Den bedste mulighed for at opfange lyd er ved frekvenser med
den laveste tærskel.

Marsvin yngler fra midten af juni til slutningen af august i Østersøen (SAMBAH, 2016). Hunnerne
føder en enkelt kalv, som er afhængig af sin mor i løbet af det følgende år. Der er ikke identificeret specifikke yngleområder i Østersøen, men områder omkring Midsjö-bankerne i Sverige betragtes som vigtige (uden for projektområdet (SAMBAH, 2016)). Det antages, at marsvin er særligt følsomme i yngleperioden, men kalvene betragtes som sårbare i laktationsperioden, der varer
8-11 måneder.
Arten er strengt beskyttet i henhold til bilag IV i habitatdirektivet (EU-direktivet om bevaring af
naturlige levesteder og vild flora og fauna - 92/43 / EØF). Desuden er den medtaget i Bonn-konventionens tillæg II42. Østersøbestanden vurderes som kritisk truet (CR), og Bælthavets bestand
er sårbar (VU) på HELCOMs rødliste.
9.13.2 Vurdering af påvirkning
I forbindelse med opførelsen og driften af Baltic Pipe-rørledningen er der blevet identificeret og
præsenteret tre potentielle kilder til påvirkning i Tabel 9-88.
Tabel 9-88 Potentielle kilder til påvirkning på havpattedyr.

Potentiel kilde til påvirkning
Suspenderet sediment
Fysisk forstyrrelse over vand
Undervandsstøj

Anlæg
X
X
X

Drift

Følgende potentielle påvirkninger er blevet fravalgt (screenet ud):
•

•

Forurenende stoffer og næringsstoffer (konstruktion): Screenet ud på grund af ekstremt lav eksponeringstid og meget lave koncentrationer af biotilgængelige forurenende stoffer, der frigives til vandsøjlen fra projektrelaterede aktiviteter (afsnit 9.2).
Tilstedeværelse af rørledning (drift) Rørledningen vil optage en meget lille del af havbunden (Rubrik 5-5). Hertil kommer, at indførelsen af nyt habitat (dvs. hårdt substrat) og tab af
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•

•

habitat (som følge af rørledningens fodaftryk), som kunne påvirke tilgængeligheden af fødekilder (dvs. fisk), har vist sig at være ubetydelig (Sektion 9.12). Derfor er der ingen forventet
indvirkning på havpattedyr.
Undervandsstøj fra gasstrømmen i rørledningen (drift): Havpattedyr vil kunne høre
lavfrekvent støj fra rørledningen, når de er meget tæt på rørledningen. Idet rørledningen kun
vil optage meget begrænset plads, og det område, hvor den vil kunne høres, vil være meget
lokalt, er det ikke sandsynligt, at dette vil påvirke havpattedyr.
Indirekte påvirkninger af ændringer i fødevarekilder (konstruktion og drift): Da der
ikke forventes nogen væsentlig indvirkning på fisk (afsnit 9.12), vil der ikke være indirekte
påvirkninger på havpattedyr.

Suspenderet sediment
Påvirkninger på havpattedyr fra suspenderet sediment (forhøjet SSC), der spredes fra byggearbejdet, kan inkludere synsforstyrrelser og adfærdsmæssige påvirkninger, dvs. undgåelse af sedimentfaner.
Modelleringsresultater af øget SSC kan ses i afsnit 5.1.2.
Marsvin
Marsvin bruger ekkolokation til orientering og i søgning efter bytte (Wisniewska et al.,
2016; Teilmann et al., 2007). På grund af deres høje mobilitet og evne til at undgå sedimentfaner er følsomheden for stigninger i SSC lav.
Da stigningen i SSC vil være midlertidig (afsnit 5.1.2), med lave koncentrationer uden for byggepladsen, er det ikke sandsynligt, at der forekommer visuelle og adfærdsmæssige ændringer, som
kan forårsage en påvirkning. Således kombineret med den lave følsomhed i forhold til SSC er påvirkningsgraden ubetydelig og betydningen dermed ikke væsentlig.
Spættet sæl og gråsæl
Undersøgelser har vist, at synet ikke er afgørende for sæler til at navigere og finde føde i vand
(Weiffen et al., 2006), og som det gælder for marsvin, er sæler meget mobile. Derfor er deres
følsomhed i forhold til SSC lav.
Da stigningen i SSC er midlertidig, med lave koncentrationer uden for byggepladsen, er det ikke
sandsynligt, at der forekommer visuelle og adfærdsmæssige ændringer, som kan forårsage en
indvirkning. Dette, kombineret med den lave følsomhed, giver en ubetydelig indvirkningsgrad,
som derfor ikke er væsentlig, Tabel 9-89.
Tabel 9-89 Påvirkningens væsentlighed for havpattedyr fra suspenderet sediment.

Påvirkningens størrelsesorden
Følsomhed
Suspenderet
sediment

Lav

Intensitet

Omfang

Varighed

Mindre

Lokal

Umiddelbar

Alvorlighed

Betydning

Ubetydelig

Ikke væsentlig

Fysisk forstyrrelse over vand
Den fysiske forstyrrelse fra bygningsrelaterede aktiviteter over vand kan potentielt forstyrre sæler (men ikke marsvin), men sæler anses generelt ikke som værende følsomme overfor forstyrrelser (Blackwell et al., 2004). I perioder med yngel og fældning er sæler følsomme overfor fysisk
forstyrrelse på land nær kolonier (Galatius, 2017). Idet anlægsaktiviteterne ikke vil forekomme
tæt på nogen kolonier (dvs. i en afstand på mindre end 5 km, se Figur 9-53), er det usandsynligt, at der vil være påvirkning på ynglende og fældende sæler.
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Den fysiske forstyrrelse af havpattedyr fra tilstedeværelsen af fartøjer, som er relevant for både
marsvin og sæler, betragtes som ubetydelig i forhold til forstyrrelsen fra undervandsstøj. Undervandsstøj vurderes derfor som et værst tænkeligt tilfælde for forstyrrelser (næste afsnit), Tabel
9-90.
Tabel 9-90 Påvirkningens betydning for havpattedyr fra fysisk forstyrrelse over vand.

Påvirkningens størrelsesorden
Følsomhed
Fysisk
forstyrrelse
over vand

Lav

Intensitet

Omfang

Varighed

Mindre

Lokal

Umiddelbar

Alvorlighed

Betydning

Ubetydelig

Ikke
væsentlig

Undervandsstøj
Potentielle påvirkninger på havpattedyr fra undervandsstøj spænder fra fysisk skade til adfærdsmæssige reaktioner (Figur 9-58), hvis egenskaber er præsenteret i Tabel 9-91.

Figur 9-58 Indflydelseszoner på forskellige afstande fra en undervandsstøjkilde (WODA, 2013).

For havpattedyr er lydsystemet det mest følsomme organ, og risikoen for skade på dette system
er højere end risikoen for påvirkning på andre organer. Efter udsættelse for kraftige støjniveauer
observeres der ofte hørenedsættelse. Hørenedsættelse er reduktioner i hørefølsomhed og kan
enten være permanente eller midlertidige, afhængigt af eksponeringsniveau og -tid. Hvad angår
sværhedsgraden er påvirkningen gradvis fra eksplosionsskader til TTS (Sveegaard et al., 2017).
Tabel 9-91 Potentielle påvirkninger på havpattedyr (Yelverton et al., 1973; Southall et al., 2007; Sveegaard et al., 2017).

Potentiel påvirkning

Beskrivelse af potentiel påvirkning
Vævsskader på grund af chokbølgen.
Målinger for tærskelværdier er blevet taget for pattedyr med trommehinder
(Yelverton et al., 1973). Da marsvin ikke nar nogen funktionel trommehinde,
gælder denne målte tærskelværdi ikke.
Risikoen for vævsskade er målt i forhold til den akustiske impuls (Pa·s):

Fysisk skade (eksplosion)

•

280 Pa·s: Ingen dødelighed, men der observeres ofte moderat alvorlige eksplosionsskader (herunder trommehindesvigt). Dyr er i stand til
at komme sig.

•

140 Pa·s: Høj risiko for mindre eksplosionsskader, herunder trommehindebrud.

•

70 Pa·s: Lav risiko for eksplosionsskader. Ingen trommehindebrud.

•

35 Pa·s: Sikkert niveau
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Potentiel påvirkning

Permanent høreskade PTS

Midlertidig høreskade TTS

Beskrivelse af potentiel påvirkning
Fysisk skade kan medføre alt mellem ubetydelig blødning til død af de berørte
arter. Dyr kan komme sig hurtigt fra småskader, og der forventes ingen langsigtede virkninger. Mere alvorlige skader kan reducere levedygtigheden og forhindre reproduktionsevnen.
Permanent høretab. Skader på det sensoriske organ. Høreskaden bedres ikke
efter eksponering. Da de fleste arter er afhængige af hørelsen, vil høretab reducere levedygtigheden og måske resultere i død. Indvirkningsgraden afhænger af PTS-niveauet, hvor høje PTS-niveauer er mere alvorlige end mindre
PTS-niveauer (levedygtigheden reduceres ikke væsentligt).
Tærskelværdier for marsvin og sæler kan ses i Tabel 9-94.
Midlertidigt høretab. Hørelsen vil komme tilbage med tiden, lige fra minutter til
timer, afhængigt af eksponeringsniveauet. Da indvirkningen er relativt kortvarig, er individets levedygtighed ikke i høj risiko.
Tærskelværdier for marsvin og sæler kan ses i Tabel 9-94.
Undervandsstøj, som ikke fremkalder TTS eller PTS, kan stadig påvirke havpattedyr ved at forårsage ændret adfærd, som igen kan have indflydelse på individers langsigtede overlevelse og reproduktive succes.

Undvigelsesadfærd

Maskering af andre lyde

Adfærdsrespons

Undvigelsesadfærd spænder fra panik og flugt til forstyrrelse (Skjellerup et al.,
2015). Panikadfærd kan forårsage alvorlig påvirkning ved at resultere i bifangst, stranding osv., hvilket igen kan medføre død. Flugt- og forstyrrelsesadfærd kan reducere tid til at finde føde, dietid, hvilket igen kan reducere arternes sundhed.
Der er vides ikke af nogen tærskelværdier for anlægsaktiviteter eller eksplosioner i litteraturen.
Maskering er en situation, hvor projektskabt støj forhindrer påvisning og identifikation af andre lyde. Maskering er relevant i forbindelse med kontinuerlig
støj (således ikke ammunitionsrydning) og falder tidsmæssigt sammen med og
ligger omtrentlig inden for samme frekvensbånd. Maskeringens påvirkning på
havpattedyr er ikke blevet vurderet i den videnskabelige litteratur.
Der kendes ikke til nogen tærskelværdier for anlægsaktiviteter i litteraturen.
Adfærdsresponser over for støj (andet end undvigeadfærd) kan fx være ændrede svømmemønstre. Adfærdsresponserne kan være vanskelige at forudsige
og derfor vurdere.
Der kendes ikke til tærskelværdier for anlægsaktiviteter i litteraturen.

Havpattedyrs følsomhed over for undervandsstøj afhænger af typen af støj (fx niveau, frekvens,
enkelte hændelser fra eksplosioner versus kontinuerlig støj som stenlægninger), tærskelværdierne, sårbarheden i løbet af årstiden (Tabel 9-92) og arterne. Generelt set anses sæler for at
være mindre følsomme over for forstyrrelser fra undervandsstøj end marsvin (Blackwell et al.,
2004).
Tabel 9-92 Sårbare perioder (mærket med grå) for havpattedyr i den sydlige del af Østersøen i forbindelse med bestandtæthed og afgørende periode (yngel, fjerskifte og diegivning som anført i afsnittet om
eksisterende forhold) (Hansen et al., 2018; SAMBAH, 2016).

Art/gruppe
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Marsvin – Bestand i Bælthavet1
Marsvin – Be3
3
3
3
3
3
stand i Østersøen2
Spættet sæl
Gråsæl
1Voksne er følsomme i yngleperioden (juni-august). Kalve er følsomme i 8-11 måneder efter fødslen.
2
Meget sårbar bestand.
3
Meget lav bestandtæthed (hvis der findes nogen) i projektområdet (SAMBAH, 2016).
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Dec

Ved definition af følsomhed over for en aktivitet skal en kombination af aktiviteten og de sæsonmæssige udsving tages i betragtning.
Anlægsaktiviteter
Anlægsaktiviteter, såsom stenlægninger, nedgravning, rørlægning, ankerhåndtering og skibstrafik, karakteriseres som kontinuerlig støj. Som beskrevet i afsnit 5.1.5 vil undervandsstøj skabt af
anlægsaktiviteter ikke kunne adskilles fra de omgivende støjniveauer, da baggrundsniveauerne i
Østersøen, hvor der allerede er store mængder af skibstrafik, er relativt høje (Afsnit 9.5). Endvidere vil adfærdsreaktioner over for undervandsstøj fra anlægsaktiviteter såsom stenlægning og
skibstrafik forekomme i nærheden af rørledningen og anlægsfartøjerne. Varigheden vil være
umiddelbar og ophøre, når aktiviteterne er afsluttet.
Det er ikke sandsynligt, at der vil være betydelige påvirkninger på havpattedyr (Tabel 9-93).
Tabel 9-93 Påvirkningens betydning på havpattedyr fra undervandsstøj fra stenlægning.

Påvirkningens størrelsesorden
Følsomhed
Undervandsstøj
(anlægsaktiviteter)

Høj

Intensitet

Omfang

Varighed

Mindre

Lokal

Umiddelbar

Alvorlighed

Betydning

Ubetydelig

Ikke
væsentlig

Ikke planlagte hændelser
I forbindelse med risikovurderingerne (kapitel 4) er det blevet identificeret, at rydning af UXO-

ammunition kan udgøre en risiko i løbet af anlægsfasen. Ud fra rutens designstrategi opfattes ammunitionsrydning som en Ikke planlagt hændelse (se kapitel 4 og 5).
Undervandsstøj fra ammunitionsrydning har en potentiel påvirkning på havpattedyr. I litteraturen
er et sæt tærskelværdier blevet fundet for TTS og PTS (Tabel 9-91), som præsenteres i Tabel
9-94.
Tabel 9-94 Tærskelværdier for ammunitionsrydning for havpattedyr (Southall et al., 2007; Sveegaard et
al., 2017)

Art/gruppe
Marsvin
Sæl

Ammunitionsrydning
PTS
TTS
179 dB SEL
164 dB SEL
179 dB SEL
164 dB SEL

Metode for modellering, ammunitionstype og resultaterne af spredning af undervandsstøj fra ammunitionsrydning vises i afsnit 5.1.5. Spredningen modelleres for vinter- og sommerscenarier såvel som for to ammunitionstyper i Faxe Bugt og en ved Bornholm. Modelleringen af vinterscenariet er præsenteret i Figur 9-59, Figur 9-60 og Tabel 9-95. Kurven af permanent høreskade (PTS)
viser den fysiske og permanente skade på havpattedyr, hvorimod konturen af midlertidig hørenedsættelse (TTS) viser området for TTS og undvigeadfærd.
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Figur 9-59 TTS og PTS for vinterscenariet for en 30 kg TNT.
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Figur 9-60 TTS og PTS for vinterscenariet for en 340 kg TNT.

Tabel 9-95 Potentiel påvirkningsdistance ved ammunitionsrydning for havpattedyr.

Afstand
[km]
Ladningsstørrelse
Periode
maks./gns.
PTS
TTS

Faxe Bugt
30 kg TNT
Sommer
maks. gns.
1,3
1
3,6
3,6

Vinter
maks. gns.
1,3
1
4,4
4,1

Bornholm
340 kg TNT

Sommer
maks. gns.
2,1
2
7,7
5,9

Vinter
maks. gns.
2,8
1,8
8,3
6,5

340 kg TNT
Sommer
maks. gns.
4,8
3,4
17,5
11,8

Vinter
maks. gns.
5,2
3,8
16.7
12.0

Til vurdering af påvirkningen på havpattedyr er det vigtigt at se på påvirkningen på både individ
og på bestandens størrelsesorden. Virkningen kan også være variere fra en art og bestand til en
anden. Nedenfor vurderes påvirkningen af fysisk skade/PTS og TTS/undvigeadfærd hos marsvin
og sæler. Vurderingerne er foretaget uden hensyntagen til afværgeforanstaltninger (hvilket er et
hypotetisk scenarie, da visse foranstaltninger skal implementeres) og med afværgeforanstaltninger. Vurderinger uden afværgeforanstaltninger er foretaget uden hensyntagen til, hvilken sæson
konstruktionsarbejdet udføres i.
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Fysisk skade og PTS
Marsvin
De enkelte marsvins (af begge populationer) følsomhed over for skade og PTS er stor, da virkningen er permanent og højst sandsynligt vil medføre reduceret levedygtighed og som konsekvens
heraf eventuelt død.
Hvis

ammunitionsrydningen er uundgåelig i Faxe Bugt og/eller i nærheden af Bornholm og base-

ret på værste tilfælde vil en risiko for PTS være til stede ved en maksimal afstand af 2,8 km i
Faxe Bugt og 5,2 km i nærheden af Bornholm (Tabel 9-95). Det betyder, at hvis marsvin er til
stede i området, vil der sandsynligvis forekomme skade og permanent høreskade. Påvirkningens
omfang er stor på individniveau, da intensiteten af indvirkningen er stor, og virkningens varighed
vil være lang. Virkningens alvorlighed betragtes derfor som markant.
På bestandsniveau er påvirkningen anderledes. For bestanden i Bælthavet er påvirkning sandsynligvis ikke så alvorlig, da kun nogle individer ud af en stor bestand sandsynligvis vil blive påvirket, og følgelig vil påvirkningen på bestandens struktur og levedygtighed kun være ubetydelig.
Påvirkningens alvorlighed vurderes at være ubetydelig. Det modsatte er tilfældet med bestanden
i Østersøen. Hvis individer fra den meget lille og truede bestand (< 500 individer) bliver alvorligt
påvirket, vil virkningens størrelse på størrelsesordenen af bestanden også være høj, da bestandens levedygtighed vil blive påvirket. Selv ud fra et forsigtighedsprincip (uden hensyn til at artstætheden er lav) vurderes virkningen som markant.
Sæl
De enkelte sælers følsomhed over for skade og PTS er stor, da påvirkningen er permanent og
højst sandsynlig vil medføre reduceret levedygtighed og som konsekvens heraf eventuelt død på
samme måde som hos marsvin.
Påvirkningsområdet er identisk som hos marsvinets (Tabel 9-95), se ovennævnte afsnit.
På individniveau er risikoen for skade og PTS til stede i en rækkevidde af 2,8 km om vinteren for
både spættet sæl og gråsæler (i Faxe Bugt) og 5,2 km for gråsælen i nærheden af Bornholm
(spættede sæler er ikke til stede her Figur 9-53). påvirkningens størrelse er stor på individniveau, da intensiteten af påvirkningen er stor, og påvirkningen er lang. Virkningens alvorlighed
vurderes som markant.
På bestandsniveau er påvirkningen sandsynligvis ikke så alvorlig, da kun nogle individer ud af en
stor bestand sandsynligvis vil blive påvirket, og følgelig vil påvirkningens alvorlighed på bestandens struktur være mindre.
TTS og undvigeadfærd
Følsomheden over for TTS og undvigelsen er lav for både marsvin (begge populationer) og sæler,
da påvirkningen vil ophøre omgående (dvs. inden for minutter til timer) efter sprængningen.
Hvis ammunitionsrydningen er uundgåelig i Faxe Bugt og/eller i nærheden af Bornholm og baseret på værste tilfælde vil en risiko for TTS og undvigeadfærd være til stede ved en maksimal afstand af 8,3 km i Faxe Bugt og 17,5 km i nærheden af Bornholm (Tabel 9-95). Det forventes, at
havpattedyr vil kunne høre eksplosionerne på meget stor afstand (ud over TTS-zonen) og at reagere kraftigt inde i TTS-zonen. Selvom intensiteten er høj med deraf følgende kraftig reaktion og
risiko for TTS, vurderes påvirkningens størrelse som lav, da høreevnen og reaktionsmønstret vil
vende tilbage til normale, når påvirkningen er ophørt. Påvirkningens alvorlighed vil således være
mindre og betydningen ikke væsentlig (Tabel 9-96) for alle arter.
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Tabel 9-96 Påvirkningens betydning hos havpattedyr fra undervandsstøj fra ammunitionsrydning (Ikkeplanlagt hændelse) – inden afværgeforanstaltninger. PTS: Sprængningsskade/PTS; TTS: TTS og undvigeadfærd.

Undervandsstøj –
Ammunitionsrydning

Øster
søen

Følsomhed

Påvirkningens størrelsesorden
Intensitet

Omfang

Betydning

Varighed

PTS

Høj

Stor

Regional

Lang

TTS

Lav

Stor

Regional

Umiddelbar

Marsvin
Bælthavet

Alvorlighed

PTS

Høj

Stor

Regional

Lang

TTS

Lav

Stor

Regional

Umiddelbar

PTS

Høj

Stor

Regional

Lang

TTS

Lav

Stor

Regional

Umiddelbar

Sæl

Individ:
Markant
Bestand:
Markant
Mindre
Individ:
Markant
Bestand:
Mindre
Mindre
Individ:
Markant
Bestand:
Mindre
Mindre

Væsentlig
Ikke
væsentlig
Individ:
Væsentlig
Bestand:
Ikke
væsentlig
Ikke
væsentlig
Individ:
Væsentlig
Bestand:
Ikke
væsentlig
Ikke
væsentlig

Afværgeforanstaltninger
For at begrænse påvirkningen fra sprængningsskade og PTS på individer og bestand af de to bestande af marsvin og de to sælarter vil der blevet foretaget afværgeforanstaltninger. Brugen af
visuel og passiv akustisk overvågning fra en havpattedyrsobservatør og akustiske alarmer er
kendte afværgeforanstaltninger til at reducere påvirkningen fra undervandsstøj. Endvidere kan
valg af årstid til ammunitionsrydning reducere den potentielle påvirkning på den truede bestand
af marsvin i Østersøen.
Overordnet set forslås en UXO-specifik plan, hvor følgende afværgeforanstaltninger for havpattedyr implementeres: anvendelse af havpattedyrsobservatører (MMO'er), passiv akustisk monitorering (PAM) og sælskræmmere.
Visuelle observationer og PAM
Visuel overvågning af en MMO skal ske fra kildefartøjet (fra en egnet udsigtsplatform). Visuel
monitorering bør begrænses til perioder med god sigtbarhed i dagtimerne, da sigtbarheden mindskes i dårligt vejr og ved dårlige lysforhold. Hvis havpattedyr er til stede før den planlagte rydning, bør detonationen udsættes. Visuelle observationer før ammunitionsrydning garanterer ikke,
at havpattedyr ikke påvirkes, da havpattedyr kan befinde sig under overfladen og derfor forbliver
uopdagede i længere perioder. En visuel undersøgelse før rydningen kan dog hjælpe med at beskytte de dyr, man får øje på. Anerkendte retningslinjer fra JNCC bør anvendes som god praksis
for metodik til visuel observation (JNCC, 2010; JNCC, 2017). PAM'er er hydrofoner sat ind i vandsøjlen, og de påviste lyde behandles af specialiseret software. PAM implementeres som et supplement til visuelle observationer udført af MMO'en.
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Sælskræmmere
Sælskræmmere er akustiske alarmer, som kan bruges til at afskrække sæler og marsvin fra fx
anlægsaktiviteter, fiskeudstyr osv. Rækkevidden eller effektiviteten af apparaterne beror på typen af alarm og opsætningen. Marsvin reagerer kraftigere på akustiske alarmer end sæler (Hermannsen et al., 2015).
Det anbefales, at der for Baltic Pipe-projektet benyttes et set-up som på NSP (Figur 9-61).

Figur 9-61 Setup for monitering og afværgeudstyr typisk brugt i forbindelse med ammunitionsrydninger
for NSP, from Rambøll (2017).

En evaluering udført af Nationalt Center for Miljø og Energi for Energistyrelsen i Danmark har opsummeret rækkevidden af afskrækning af akustiske alarmer i flere undersøgelser og har konstateret, at for marsvin har den mest effektive akustiske alarm (Lofitech) en rækkevidde på 3507500 m. Ifølge vurderingen blev alle dyre afskrækket inden for 350 m, de fleste dyr ved en rækkevidde på 1-2.000 m, og den maksimale rækkevidde med reaktioner var 7.500 m (Hermannsen
et al, 2015).
Anvendelsen af akustiske alarmer kan reducere risikoen for alvorlig sprængningsskade (blivende
skade, Tabel 9-91) til et ubetydeligt niveau, da ingen dyr (marsvin eller sæler) vil være tæt på
detonationsstedet.
For marsvin vil PTS-zonen blive reduceret, da akustiske alarmer er effektive indenfor en afstand
af 1-2 km. I Faxe Bugt vil brugen af akustiske alarmer være meget effektiv. Ved en lille detonation (30 kg TNT) vil påvirkningens størrelsesorden være mindre, og alvorligheden vil være ubetydelig, da alle marsvin sandsynligvis vil være skræmt ud af PTS zonen.
Ved større detonationer (340 kg TNT) vil der forblive en PTS-zone, fordi den akustiske alarm ikke
helt afskrækker alle marsvin indenfor zonen. Da lydtrykniveauet aftager eksponentielt i forhold til
ammunitionsstedet, og da alvorligheden af PTS gradvist aftager tilsvarende (Tabel 9-91), vurderes det, at antallet af de alvorligste PTS-tilfælde vil blive reduceret til mindre til moderat alvorlighed, svarende til ikke-dødelige skader (Tabel 9-91).
Brug af akustiske alarmer er mest effektiv i Faxe Bugt, sammenlignet med området ved Bornholm, som følge af forskellene i lydudbredelse de to steder. På den anden side er tætheden af
marsvin større i Faxe Bugt end længere mod øst, så sandsynligheden for at påvirke individer er
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større i Faxe Bugt end ved Bornholm. Derfor er den samlede størrelse af påvirkningen vurderet til
at være lige stor de to steder.
Da de mest alvorlige tilfælde af PTS, er reduceret til mindre til moderat alvorlighed vurderes størrelsen af påvirkningen som medium og alvorligheden som moderat for marsvin på individniveau
for begge populationer, men påvirkningen er ikke significant, da de påvirkede individer kan overleve.

Påvirkningens alvorlighed på bestandsniveau for Østersøpopulationen vurderes som mindre, da
kun få individer ud af en stor population forventes påvirkede. Påvirkningens betydning vurderes
som ikke væsentlig.
Påvirkningens alvorlighed på bestandniveau for Østersøpopulationen vurderes som mindre og
ikke væsentlig, da sandsynligheden for en PST påvirkning er meget lille på grund af den lave bestandtæthed i Arkona Bassinet, og sandsynligheden for påvirkning er meget lille.
Sæler afskrækkes måske ikke pga. deres nysgerrige adfærd, men sæler kan søge op til overfladen som følge af støjen fra den akustiske alarm. På den måde kan deres hoveder være over vandet, og de beskyttes derved imod høreskader. Risikoen for sprængningsskade og PTS er derfor
reduceret. Påvirkningens størrelsesordnen vurderes derfor som middel, og alvorligheden som
moderat for sæler på individniveau. Påvirkningens alvorlighed på bestandsniveau vurderes stadigvæk som mindre.
Akustisk udstyr er derfor det mest effektive til at nedbringe risikoen for PTS, da TTS går ud over
de akustiske alarmers effektivitet. Vurderingskonklusionerne for TTS forbliver derfor uændret.
Årstid
For at undgå påvirkningen på den truede bestand af marsvin i Østersøen bør ammunitionsrydningen så vidt praktisk muligt ske i sommerperioden. Hvis denne foranstaltning tilføjes til de øvrige
afværgeforanstaltninger, vurderes risikoen for påvirkning (sprængningsskade, PTS og TTS) for
bestanden i Østersøen som værende ubetydelig, som følge af den lave bestandtæthed af denne
art i sommerperioden. Det bør understreges, at anvendelse af årstid som afværgeforanstaltninger kun fungerer for Østersø-bestanden af marsvin.
Konklusion om afværgeforanstaltninger
En kombination af de tre foreslåede afværgeforanstaltninger vil væsentlig reducere påvirkningen
på marsvin og sæler. Det mest effektive for beskyttelsen af den truede bestand i Østersøen er,
hvis ammunitionsrydningen kun finder sted i sommerperioden (maj-oktober), kan implementeres
hvis praktisk muligt. Det skal understreges at brugen af MMO, PAM og sælskræmmere skal følges
for at beskytte havpattedyr i området.
Påvirkningens alvorlighed på individuelle dyr kan nedbringes til ubetydelig for sprængningsskade,
en moderat alvorlighed for PTS på individniveau, en mindre alvorlighed af påvirkningen på bestandsniveau og en mindre alvorlighed af påvirkningen for TTS og adfærdsresponser (Tabel
9-97).
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Tabel 9-97 Påvirkningens betydning hos havpattedyr fra undervandsstøj fra ammunitionsrydning (Ikkeplanlagt hændelse) – efter afværgeforanstaltninger. PTS: Sprængningsskade/PTS; TTS: TTS og undvigeadfærd.

Undervandsstøj –
Ammunitionsrydning
Øster
søen

Følsomhed

Påvirkningens størrelsesorden
Alvorlighed
Intensitet

Omfang

Varighed

PTS

Høj

Regional*

Ingen

Ingen

Ubetydelig*

TTS

Høj

Regional

Ingen

Ingen

Ubetydelig*

Marsvin
Bælthavet

PTS

Høj

Middel

Regional

Lang

TTS

Lav

Stor

Regional

Umiddelbar

PTS

Høj

Middel

Regional

Lang

TTS

Lav

Stor

Regional

Umiddelbar

Sæl

Individ:
Moderat
Bestand:
Mindre
Mindre
Individ:
Moderat
Bestand:
Mindre
Mindre

Betydning
Ikke
væsentlig
Ikke
væsentlig
Individ:
Ikke
væsentlig
Bestand:
Ikke
væsentlig
Ikke
væsentlig
Individ:
Ikke
væsentlig
Bestand:
Ikke
væsentlig
Ikke
væsentlig

*Arterne vil være til stede i området i ubetydeligt antal i sommerperioden, og derfor er påvirkningens alvorlighed vurderet som ubetydelig.
Grænseoverskridende
Påvirkningerne fra undervandsstøj i tilfælde af ammunitionsrydning kan være potentielt grænseoverskridende, da rydningsområdet i Faxe Bugt er inde i et potentielt ammunitionsområde (Afsnit
5.1.5). Rydningsområdet kan derfor muligvis ligge tættere på den svenske grænse, og derfor kan
undervandsspredningen gå ind i svenske farvande. Vurderingerne og konklusionerne er de
samme som vurderingerne af dansk farvand.
9.13.2.1
Konklusion
De potentielle påvirkninger på havpattedyr som et resultat af anlæg af den planlagte rørledning i
dansk farvand er opsummeret i Tabel 9-98.
Tabel 9-98 Den overordnede betydning af påvirkningen på havpattedyr ved anvendelse af afværgeforanstaltninger. Påvirkningerne er konkluderet for bestande ved planlagte hændelser.

Potentiel påvirkning
Suspenderet sediment
Fysisk forstyrrelse over vand
Undervandsstøj
(anlægsaktiviteter)
Undervandsstøj
(Ikke-planlagt hændelse)

Påvirkningens
alvorlighed
Ubetydelig
Ubetydelig

Påvirkningens
betydning
Ikke væsentlig
Ikke væsentlig

Grænseoverskridende
Nej
Nej

Ubetydelig

Ikke væsentlig

Nej

Mindre

Ikke væsentlig

Ja

9.14 Havfugle og trækfugle
I dette afsnit beskrives eksisterende forhold for havfugle og trækfugle, og påvirkningerne af projektet vurderes.
Østersøen er et vigtigt område for fugle, som findes udbredt i området hele året rundt. De lavvandede kystområder i Danmark er af væsentlig international betydning om vinteren, hvor det
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9.16 Bilag IV-arter
I dette afsnit beskrives bilag-IV-arter, og projektets påvirkning vurderes.
9.16.1 Eksisterende forhold
Marsvinet (P. phocoena) er den eneste bilag-IV-art, som befinder sig i den danske offshoresektion af Østersøen. Nærmere oplysninger om dette lille havpattedyr, dens fordeling og vigtigste
biologiske egenskaber er beskrevet i afsnit 9.13.
Vurderingerne af påvirkninger på bilag IV-arter foretages vedrørende forsætligt drab og økologisk
funktionalitet i yngle- og rasteområder; derfor angives yngle- og rasteområder nedenfor.
På figur 9-55 i afsnit 9.13 ses det, at der i den allervestligste del af den danske sektion af Østersøen er størst sandsynlighed for at se marsvin (SAMBAH, 2016). Der kendes ikke til særlige reproduktionsområder for marsvin i projektområdet. Marsvin svømmer hele tiden og har ingen
særlige rasteområder. To bestande af marsvin kan ses i den vestlige Østersø; Bælthavspopulationen, som er til stede i Arkonabassinet hele året rundt, og Østersøpopulationen, som er til stede i
Arkonabassinet i løbet af vinterperioden (november til april) (SAMBAH, 2016).
9.16.2 Vurdering af påvirkning
Metoden for vurdering af påvirkningen på bilag IV-arter er beskrevet i afsnit 8.4.
I henhold til direktivet er følgende forbudt for strengt fredede arter (fremhævelse tilføjet):
•
•
•

•
•

Alle former for forsætlig indfangning og fangenskab samt forsætligt drab;
Forsætlig skade på eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder,
Forsætlig forstyrrelse af vilde dyr, i særdeleshed i perioder, hvor de yngler, udviser ynglepleje
og overvintrer, for så vidt som forstyrrelse måtte være væsentlig i forbindelse med denne
konventions målsætninger,
Forsætlig ødelæggelse eller fjernelse af æg i naturen, eller opbevaring af disse æg, også når
de er tomme,
Besiddelse af og indenlandsk handel med disse dyr, levende eller døde, herunder udstoppede
dyr og enhver rimelig let erkendelig del eller produkt heraf, hvor dette kan bidrage til effektiviteten af bestemmelserne i denne artikel.

Planlagte aktiviteter vil ikke medføre tilsigtet eller forsætlig indfangning eller drab på marsvin,
derfor er en vurdering ikke relevant for de planlagte projektaktiviteter.
Forsætlig forstyrrelse af vilde dyr, som anført ovenfor, kan være problematisk med hensyn til den
planlagte rørledning, da aktiviteter i forbindelse med anlæg og drift af rørledningen kan give forstyrrelse. De øvrige forbudte handlinger anført ovenfor er ikke problematiske for dette projekt.
Som nævnt tidligere er et centralt spørgsmål ved vurderingerne af bilag IV-arter den økologiske
funktionalitet af yngle- og rasteområdernes. Den økologiske funktionalitet betyder bestandens
evne til at nå eller opretholde en levedygtig bestandstørrelse med potentialet til at nå og opretholde en gunstig bevarelsesstatus for hele arten, følgelig bevarelsen af yngle- og rasteområderne. Derfor sikrer artikel 12(1)(d) i habitatdirektivet, at sådanne steder og områder ikke beskadiges eller ødelægges af menneskelige aktiviteter.
Potentielle påvirkninger på marsvin er blevet identificeret i afsnittet om havpattedyr i denne rapport i afsnit 9.13, og kun ubetydelige og ikke æsentlige påvirkninger er blevet identificeret for de
planlagte projektaktiviteter. Som angivet i afsnittet om havpattedyr er der endvidere ingen særlige yngleområder i Østersøen, om end områder omkring Midsjö Banke i Sverige betragtes som
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vigtige (SAMBAH, 2016). Midsjö Banke i Sverige ligger uden for projektområdet (afstanden fra
rørledningen er over 120 km), se afsnit 9.13.1.
Med baggrund heri er det ikke sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning på de to
marsvinepopulationer, og arternes økologiske funktionalitet vil derfor ikke blive svækket.
Ikke planlagte hændelser – ammunitionsrydning
Undervandsstøj fra ikke planlagte hændelser ved mulig ammunitionsrydning er blevet behandlet i
afsnit 9.13, og her er det klartlagt, at påvirkninger på marsvin kan forekomme.
Forsætligt drab
Vurderingen af ammunitionsrydning, herunder visuel observation og akustiske alarmer som afværgeforanstaltning, konkluderer, at på individniveau vil der være en moderat påvirkning på
marsvin. På grund af reduceret risiko for sprængningsskade og alvorlig PTS, vurderes påvirkningen som ikke væsentlig for marsvin både på individ- og bestandsniveau. Derfor vil projektet ikke
føre til forsætligt drab af individer.
Forsætlig forstyrrelse og påvirkning på økologisk funktionalitet
Ammunitionsrydningen vil være midlertidig, og da de centrale ynglesteder for marsvin ligger
uden for zonen med potentiel påvirkning (den maksimale afstand, hvorved dyr kan opleve TTS
fra undervandsstøj, er 17.5 km, vest for Bornholm, figur 9-60), og fordi der ingen væsentlige påvirkninger på bestandsniveau foreligger (når akustiske alarmer anvendes som afværgeforanstaltning), er det ikke sandsynligt, at der vil være nogen væsentlig påvirkning på de to marsvinepopulationer. Arternes økologiske funktionalitet vil derfor ikke blive svækket.
9.17 Biodiversitet
Biodiversitet henviser generelt til variationen og variabiliteten af livet i et område. Ifølge De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) måler biodiversiteten typisk variationen af niveauet af genetik, arter og økosystem. Biodiversiteten indikerer habitaters miljøstatus og graden af artsrigdom i et område.
Danmark har underskrevet FN's konvention om biologisk diversitet (konventionsbekendtgørelse
nr. 142 af 21. november 1996), vedtaget ved Rio-topmødet i 1992 sammen med 189 andre
lande og EU (oktober 2008). Formålet med konventionen er at bevare biodiversiteten, fremme
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og sikre en fair fordeling af udbyttet af udnyttelsen af
genetiske ressourcer.
Biodiversiteten offshore er summen af alle trofiske niveauer i havets økosystem, fra fytoplankton
til de øverste rovdyr i fødekæden såsom havpattedyr sammen med de forskellige marine pelagiske og bentiske habitater.
I dette afsnit beskrives baseline for biodiversiteten i projektområdet, og påvirkningerne fra Baltic
Pipe-projektet vurderes.
9.17.1 Eksisterende forhold
Østersøen har en unik og mangfoldig sammensætning af arter (plankton, bentisk flora og fauna,
fisk, havpattedyr og havfugle) og habitater og indeholder beskyttede havområder og Natura
2000-havområder. Sammen udgør disse arter og habitater Østersøens biodiversitet offshore.
Om udpeget i afsnit 9.11 kan der identificeres 18 habitattyper i regionen omkring Baltic Pipe-projektet, hvoraf 15 findes i nærheden af rørledningsruten i dansk farvand. Den altdominerende
havbundshabitattype langs rørledningsruten består af blødt sediment (ler, silt, sand) ved dybder
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forstyrrelser (Blackwell et al., 2004). Sæler er følsomme over for fysisk forstyrrelse på land nær
kolonier i yngleperioder og i de perioder, hvor de skifter pels (Galatius, 2017). Eftersom anlægsaktiviteterne ikke er tæt på kolonier (mere end 5 km i Faxe Bugt, Figur 9-60), er det ikke sandsynligt, at der vil ske påvirkning af ynglende sæler eller på sæler, der skifter pels.
Tabel 9-107 Størrelse på påvirkningen fra fysisk forstyrrelse over vand på beskyttede områder.

Påvirkningens størrelsesorden
Følsomhed
Intensitet
Fysisk forstyrrelse
over vand

Lav

Omfang

Lav

Alvorlighed

Betydning

Ubetydelig

Ikke
væsentlig

Varighed

Lokalt

Omgående

9.18.3 Konklusion
Baseret på det ovenstående er konklusionen på vurderingen, at påvirkningen på HELCOM MPAer
offshore i Østersøen vil være ikke væsentlig (Tabel 9-108).
Tabel 9-108 Overordnet påvirkning af HELCOM MPAer.

HELCOM
MPA-område
#270
Stevns Rev
#264
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og
Grønsund
#258
Klinteskov Kalkgrund
#256
Hvideodde Rev
#275
Adler Grund og Rønne Bakke
#245
Bakkebrædt og Bakkegrund
#172
Pommersche Bucht-Rönnebank
#170
Zatoka Pomorska

Påvirkningens
alvorlighed

Påvirkningens
betydning

Grænseoverskridende

Ubetydelig

-

Nej

Mindre

Ikke væsentlig

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Ubetydelig

-

Nej

Der vil ikke være nogen påvirkninger af skaldyrvande som følge af dette projekt.
9.19 Natura 2000
I dette kapitel beskrives Natura 2000-områder, der kan blive påvirkede af anlæg og drift af Baltic
Pipe i den del af projektet, der befinder sig offshore i Danmark. Der er blevet udarbejdet en separat Natura 2000-væsentlighedsvurdering baseret på to rutealternativer (se kapitel 6), og
denne er blevet afsendt til de danske myndigheder (Rambøll, 2018x).
I en officiel meddelelse vedrørende Natura 2000-væsentlighedsvurderingen har Energistyrelsen
meddelt, at den er enig med konklusionen i væsentlighedsvurderingen: At Natura 2000-området
Adler Grund og Rønne Banke skal underkastes en konsekvensvurdering, da en betydelig påvirkning ikke kan udelukkes, såfremt det planlægges, at rørledningen skal føre gennem dette Natura
2000-område.
Optimering af ruten for gasrørledningen har ført til ændringer af den foretrukne rute, efter denne
Natura 2000-væsentlighedsvurdering blev afsendt. Den nye rute er vist i Figur 9-74. Denne rute
krydser ikke Natura 2000-området Adler Grund og Rønne Banke. Anlægsmetoden er ligeledes
blevet optimeret siden den oprindelige Natura 2000-væsentlighedsvurdering, og Natura 2000væsentlighedsvurderingen er derfor opdateret i afsnit 9.19.2 nedenfor.
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Natura 2000-områder, der har været under overvejelser, men som er blevet screenet ud i væsentlighedsvurderingen, er ligeledes vist (Tabel 9-109).
I lighed med den danske Natura 2000-væsentlighedsvurdering er der blevet udarbejdet svenske52, tyske og polske53 Natura 2000-væsentlighedsvurderinger (Rambøll, 2018y; SMDI, 2017).
Der vises en kort opsummering af områderne, der er omfattet i disse Natura 2000-væsentlighedsvurderinger (Tabel 9-110).
9.19.1 Eksisterende forhold
Der vil ikke blive krydset nogen danske Natura 2000-områder langs den foretrukne rute. Der er
dog flere danske, svenske, tyske og polske områder tæt på den foretrukne rute (Figur 9-74, Tabel 9-109).

Figur 9-74 Natura 2000-områder i nærhed af de planlagte Baltic Pipe-rutevarianter. EU Natura 2000-koder er vist på kortet (se også Tabel 9-109).

52

Den svenske Natura 2000-procedure har indtil videre omfattet en grundig Natura 2000-vurdering, men ikke en fuldt gennemført

væsentlighedsvurdering. Tilladelsesprocessen for svenske Natura 2000-områder omfatter en underretning samt en grundig vurdering i
henhold til kapitel 6 i Miljöbalken (Ds 2000:61). Natura 2000-væsentlighedsvurderingen/konsekvensvurderingen vil blive indeholdt i
den svenske miljøkonsekvensrapport.
53

Den polske Natura 2000-proces blev iværksat med PIC’et, Projektinformationskortet.
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Tabel 9-109 Natura 2000-områder i nærheden af den planlagte Baltic Pipe-rute i dansk farvand. De nationale numre henviser til den nationale Natura 2000-administrationsplan for området. SAC: Habitatområder (Special Areas of Conservation), SPA: Fuglebeskyttelsesområder (Special Protection Areas).
Natura 2000område
(nationalt #)

Områdetype med
EU Natura
2000-kode

Navn

Udpegningsgrundlag

Afst.
km*

Indeholdt i Natura 2000væsentlighedsvurderingen

Danmark

#206
Stevns Rev

SAC
DK00VA305

Stevns Rev
(H206)

SAC
DK006X233

Havet og
kysten mellem Præstø
Fjord og
Grønsund
(H147)

#168
Havet og kysten mellem
Præstø Fjord
og Grønsund

SPA
DK006X089

Præstø
Fjord, Ulvshale, Nyord
og Jungshoved Nor
(F89)
Ramsarområde

Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let,
dækkede af havvand (1110)
Mudderbanker og
sandbanker, der
ikke er dækket af
havvand ved
ebbe
(1140)
Kystlaguner
(1150)
Store, lavvandede vige og
bugter (1160)
Spættet sæl
(Phoca vitulia)
(1365)
Bilag I**:
Pibesvane
(Cygnus columbianus)
Sangsvane (C.
cygnus)
Bramgås (Branta
leucopsis)
Lille skallesluger
(Mergellus albellus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Rørhøg (Circus
aeruginosus)
Vandrefalk (Falco
peregrinus)
Plettet rørvagtel
(Porzana porzana)
Klyde (Recurvirostra avosetta)
Hjejle (Pluvialis
apricaria)
Brushane
(Calidris pugnax)
Splitterne
(Sterna sandvicensis)
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8,2

Ja

1,1

Ja

Ja***
De fleste arter på udpegningsgrundlaget holder til på land eller tæt på
land inden for Natura 2000-området. Skarv, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger kan potentielt set blive påvirkede af anlægsaktiviteter ved fouragering,
men ikke i selve Natura 2000-området.
1,1

På baggrund af Faxe Bugts størrelse
samt den relativt begrænsede størrelse af det forventede anlægsområde kan fuglene let finde alternative fourageringsområder. Dertil
kommer, at anlægsperioden vil
være kort. Derfor er det ikke sandsynligt, at der vil ske væsentlige påvirkninger på disse arter, og fuglebeskyttelsesområdet F89 og Ramsar-området vil derfor ikke blive behandlet yderligere.

Natura 2000område
(nationalt #)

Områdetype med
EU Natura
2000-kode

Navn

Udpegningsgrundlag

Afst.
km*

Indeholdt i Natura 2000væsentlighedsvurderingen

Fjordterne (S. hirundo)
Havterne (S. paradisaea)
Dværgterne
(Sternula albifrons)
Bilag 2**:
Skarv (Phalacrocorax carbo)
Knopsvane
(Cygnus olor)
Grågås (Anser
anser)
Pibeand (Mareca
penelope)
Spidsand (Anas
acuta)
Skeand (Spatula
clypeata)
Troldand (Aythya
fuligula)
Hvinand (Bucephala clangula)
Toppet skallesluger (Mergus serrator)
Stor skallesluger
(M. merganser)
Blishøne (Fulica
atra)
Nej

SPA
DK006X084

#171
Klinteskoven
og Klinteskov
Kalkgrund

SAC
DK00VA306

SPA og SAC
DK006X090

Ulvsund,
Grønsund
og Farø
Fjord (F84)

Klinteskov
Kalkgrund
(H207)

Klinte-skoven (F90 og
H150)

Adskillige fuglearter ****

21,2

Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)

14,7

Adskillige naturtyper og arter

16,4
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På grund af afstanden til og placeringen af dette område, som befinder sig uden for projektområdet (i
en indesluttet bugt), er påvirkninger
usandsynlige. Derfor forventes der
ingen påvirkning på dette område
fra nogen former for projektrelaterede aktiviteter i løbet af anlægsperioden, og området vil derfor ikke
blive behandlet yderligere.
Nej
Dette område var omfattet af den
indledende Natura 2000-væsentlighedsvurdering, som indeholdt alle
rutealternativer. På grund af afstanden mellem den valgte rørledningsrute og Natura 2000-området, samt
de fundne, potentielle påvirkninger
(kapitel 5), er det ikke sandsynligt,
at der vil ske nogen væsentlige påvirkninger. Dette område vil derfor
her ikke blive behandlet yderligere.
Nej
Naturtyper og arter befinder sig
udelukkende på vand, og påvirkning

Natura 2000område
(nationalt #)

Områdetype med
EU Natura
2000-kode

Navn

Udpegningsgrundlag

Afst.
km*

Indeholdt i Natura 2000væsentlighedsvurderingen
er ikke sandsynlig. Derfor forventes
der ingen påvirkning på dette område fra nogen former for projektrelaterede aktiviteter i løbet af anlægsperioden, og området vil derfor
ikke blive behandlet yderligere.
Nej

#211
Hvideodde Rev

SAC
DK00VA309

Hvideodde
Rev (H211)

#252
Adler Grund og
Rønne Bakke

SAC
DK00VA261

Adler Grund
og Rønne
Banke
(H261)

#212
Bakkebrædt og
Bakkegrund

SAC
DK00VA310

Bakkebrædt
og Bakkegrund
(H212)

Rev (1170)

Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)

10,5

På grund af afstanden og den forventede spredning af sediment, som
kan påvirke naturtypen rev og dets
flora/fauna, se afsnit 5.1.2, forventes dette område ikke af blive påvirket af nogen former for projektrelaterede aktiviteter under anlægsperioden, og området vil derfor ikke
blive behandlet yderligere.

3

Ja

1,1

Ja

0

Ja

Sverige
Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
#SE0430187
Sydväst-skånes utsjövatten

SCI
SE0430187

Sydvästskånes
utsjövatten

Gråsæl (Halichoerus grypus)
(1364)
Spættet sæl (P.
vitulia) (1365)
Marsvin
(Phocoena phocoena) (1351)

Tyskland
Nej

#DE1251-301
Adlergrund

SCI
DE1251301

Rev (1170)
Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
Adlergrund

Der er blevet udarbejdet en tysk
Natura 2000-væsentlighedsvurdering baseret på et tysk rutealternativ (Rambøll, 2018y).
25,1

Marsvin
(P. phocoena)
(1351)
Gråsæl (H. grypus) (1364)
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Fordi den foretrukne rute er ændret
siden væsentlighedsvurderingen, og
at afstanden til Natura 2000-området er blevet øget fra 0 til 25,1 km,
er det ikke sandsynligt, at der vil
ske væsentlige påvirkninger af
natutyper og arter fra hverken anlæg eller drift grundet afstanden og

Natura 2000område
(nationalt #)

Områdetype med
EU Natura
2000-kode

Navn

Udpegningsgrundlag

Afst.
km*

Indeholdt i Natura 2000væsentlighedsvurderingen
de identificerede, potentielle påvirkninger (kapitel 5).

#DE1652-301
Pommersche
Bucht mit
Oderbank

SCI
DE1652301

Pommersche Bucht
mit
Oderbank

Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
Marsvin
(P. phocoena)
(1351)
Stavsild (Alosa
fallax) (1103)

9,2

Ja

Nej
Der er blevet udarbejdet en tysk
Natura 2000-væsentlighedsvurdering baseret på et tysk rutealternativ (Rambøll, 2018y).
#DE1552-401
Pommersche
Bucht

SPA
DE1552401

Pommersche Bucht

Adskillige fuglearter ****

9,2

Den foretrukne rute er ændret siden
væsentlighedsvurderingen, og derfor er afstanden til Natura 2000området blevet øget fra 0 til 9,2
km. Det er ikke sandsynligt, at der
vil ske væsentlige påvirkninger af
udpegede fuglearter grundet de
identificerede, potentielle påvirkninger (kapitel 5, afsnit 9.14) og afstanden.

Polen
Nej

#PLB990003
Zatoka Pomorska

#PLH990002
Ostoja na
Zatoce
Pomorskiej

SPA
PLB990003

SCI
PLH990002

Zatoka
Pomorska

Ostoja na
Zatoce
Pomorskiej

Adskillige fuglearter ****

7,6

Grundet afstanden og de identificerede, potentielle påvirkninger (kapitel 5, afsnit 9.14) er det ikke sandsynligt, at der vil ske nogen væsentlige påvirkninger af udpegede
fuglearter fra anlægs- eller driftsaktiviteter i dansk farvand.

Sandbanker, som
konstant er let
dækkede af havvand (1110)
Marsvin
(P. phocoena)
(1351)
Stavsild (A. fallax) (1103)

7,6

Ja

*Korteste afstand til undersøgelseskorridor (km), **Fuglebeskyttelsesdirektivet, ***Indeholdt i baselinebeskrivelsen af væsentlighedsvurderingen, men udeladt efter konstatering af arter og beskrivelse af grundlæggende forhold, ****Da området sandsynligvis ikke påvirkes, er arten ikke oplistet.

Natura 2000-område #206 - Stevns Rev
Natura 2000-område nr. 206 -Stevns Rev er et habitatområde, der befinder sig over 8 km fra
Baltic Pipe-rørledningen (Tabel 9-109) i den vestlige del af Østersøen. Udpegningsgrundlaget er
rev (1170) og sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand (1110). Sandbankerne er på
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habitatområdets nordligste side (mere end 30 km fra anlægsområdet) og uden for det område,
der potentielt kan blive påvirket.
Størrelsen på dette område er 4.640 ha, af hvilke 2.546 ha er kortlagt som værende rev, 87 ha
som sandbanker og 52 ha som biogene rev (Tabel 9-109, Naturstyrelsen, 2014a). Revet er dækket af makroalger (Naturstyrelsen, 2016a).
Se en generel beskrivelse af naturtyperne i afsnittet Relevante naturtyper nedenfor.
I Natura 2000-forvaltningsplanerne for 2016-2021 er der ikke noget vurderingssystem for marine
habitattyper, men det overordnede mål er at opnå en god bevaringstilstand (Naturstyrelsen,
2016a). Kommercielt fiskeri er tilladt og finder sted i områdets sydligste dele, og dette er på nuværende tidspunkt ikke vurderet til at være en trussel mod de udpegede naturtyper (Naturstyrelsen, 2014a).
Natura 2000-område #168 - Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
Det er kun habitatområdet (SAC) Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147), der
er inkluderet neden for, efter som SPA’erne er blevet udeladt (Tabel 9-109).
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147)
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er et habitatområde, der dækker et areal på
32.972 ha, hvoraf ca. 87 % er hav. Det afsnit til havs, der omfatter Ulvsund og Grønsund, er ikke
relevant for det det aktuelle projekt, da afstanden er for stor, og fordi området befinder sig i en
indelukket bugt. Udpegningsgrundlaget for dette område omfatter mange naturtyper (Figur 9-75
og Tabel 9-109), og en art: spættet sæl (1365). Området er placeret ca. 1 km fra rørledningen
(Tabel 9-109). Som det ses på Figur 9-75, er det ikke sandsynligt, at der vil ske en påvirkning af
naturtypen kystlaguner (1150) grundet denne types afgrænsede karakter samt afstanden til projektområdet (mere end 6 km).
Spættet sæl yngler i området (færre end 40 individer), og der befinder sig to sælkolonier på den
lille ø Ægholm og den nordøstlige del af Jungshoved, Figur 9-75 (Naturstyrelsen, 2014b). Se afsnit 9.13 for flere detaljer vedrørende spættet sæl.
Se en generel beskrivelse af naturtyper i afsnittet Relevante naturtyper.
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Figur 9-75 Natura 2000-område - Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund afmærket med udpegede naturtyper og indikering af sælkolonier i området.

I Natura 2000-forvaltningsplanerne for 2016-2021 er der ingen vurderingssystemer for marine
naturtyper. Men det overordnede mål er at opnå en god bevaringstilstand. Spættet sæls bevaringstilstand er vurderet som værende ugunstig (Naturstyrelsen, 2016b).
I forvaltningsplanerne vurderes forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter til at udgøre den aktuelle trussel mod spættet sæl og at udgøre den eneste, konstaterede trussel mod de marine udpegninger.
Natura 2000-område #252 - Adler Grund og Rønne Banke
Habitatområdet Adler Grund og Rønne Bakke dækker 31.900 ha, som udelukkende befinder sig
til havs. Den planlagte rute for rørledningen befinder sig 3 km fra Natura 2000-området (Tabel
9-109). Vanddybden i området er mellem 12 m og 35 m. Udpegningsgrundlaget udgøres af rev
(406 ha) og sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand (13.787 ha, Tabel 9-109). 40
% af det totale område dækkes af stenrev (Figur 9-76). Andelen af stenrev falder, jo dybere
vanddybde er, og revene er dækkede af marin fauna, hovedsageligt blåmuslinger (Mytilus spp.).
Da vanddybden er så stor, at lysindfald er begrænset, er der for det meste ingen flora på revstrukturerne (Naturstyrelsen, 2014d) og fraværende på sandbankerne.
Se en generel beskrivelse af naturtyper i afsnittet Relevante naturtyper.
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I Natura 2000-forvaltningsplanerne for 2016-2021 er der ingen vurderingssystemer for marine
habitattyper. Men det overordnede mål er at sikre en god bevaringstilstand. Der er på nuværende tidspunkt ingen konstaterede trusler mod de udpegede naturtyper (Naturstyrelsen, 2016d)

Figur 9-76 Natura 2000-området Adler Grund og Rønne Banke afmærket med de udpegede naturtyper.

Natura 2000-område #212 - Bakkebrædt og Bakkegrund
Bækkebrædt og Bakkegrund er et lille habitatområde (H212) på 300 ha (3 km 2), der er udpeget
på baggrund af rev (226 ha) og sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand (6 ha, Tabel 9-109). De kortlagte naturtyper kan ses i Figur 9-77. Vanddybden er mellem 5 og 20 m. Afstanden til den planlagte rørledning er ca. 1,1 km fra området (Tabel 9-109). Revstrukturerne er
100 % dækkede af blåmuslinger (Mytilus spp.) sammen med arter af rødalger. Sandbanker findes på 10 m vanddybde (Naturstyrelsen, 2014c).
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Figur 9-77 Natura 2000-området Bakkebrædt og Bakkegrund afmærket med de udpegede naturtyper.

Se en generel beskrivelse af naturtyper i afsnittet Relevante naturtyper.
I Natura 2000-forvaltningsplanerne for 2016-2021 er der ingen vurderingssystemer for marine
naturtyper. Men det overordnede mål er at opnå en god bevaringstilstand. Der er på nuværende
tidspunkt ingen konstaterede trusler mod de udpegede naturtyper (Naturstyrelsen, 2016c)
Natura 2000-område #SE0430187 - Sydvästskånes utsjövatten
Sydvästskånes utsjövatten er et svensk Natura 2000-område udnævnt i 2016 og udpeget på
baggrund af både de to naturtyper rev og sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand
og af havpattedyrene gråsæl (1364), spættet sæl (1365) og marsvin (1351). Området grænser
op til dansk territorialfarvand og rørledningen krydser området i svensk farvand. Vanddybden i
området er mellem 10 og 44 m.
Se en generel beskrivelse af naturtyper i afsnittet Relevante naturtyper.
Der er endnu ikke udarbejdet en forvaltningsplan for området.
Natura 2000-område #DE1652-301 - Pommersche Bucht mit Oderbank
Dette tyske Natura 2000-område er placeret 9,2 km fra rørledningen i dansk farvand. Området er
udpeget på baggrund af naturtypen sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand (1110)
og på baggrund af arterne stavsild (1103) og marsvin (1351).
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Marsvinepopulationen består af 600 individer, og populationen er vurderet til at være truet. De
generelle bevaringsmål for ”Pommersche Bucht mit Oderbank” er:
•
•

•

Vedligeholdelse og genoprettelse af områdets specifikke, økologiske funktioner, biologiske diversitet og naturlige morfologiske og hydrologiske dynamikker.
Vedligeholdels og genoprettelse af en god bevaringstilstand af naturtypen ”sandbanker, som
konstant er let dækkede af havvand (1110)” sammen med dennes karakteristiske og truede
økologiske artssamfund samt af bilag II-arterne marsvin og stavsild.
Passende habitatforvaltning med henblik på at sikre en genindførelse af bilag II-arterne stør
(Acipenser oxyrinchus, tidligere A. sturio).

De nuværende trusler inden for Natura 2000-området er udpeget til at være kommercielt fiskeri,
fritidsfiskeri, sand- og grusgravning, kabler, skibstransport, militærøvelser, vandsport og anden
forurening eller menneskeskabte påvirkninger.
Natura 2000-område #PLH990002 - Ostoja na Zatoce Pomorskiej
Ostoja na Zatoce Pomorskiej er et havhabitatområde. Sandbanken er et af to hovedområder i
polsk farvand til beskyttelse af naturtypen ”sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand”. Dertil kommer, at marsvin (1351) og stavsild (1103) er registreret som tilstedeværende i
området, og som også udgør en del af udpegningsgrundlaget.
Der er på nuværende tidspunkt ingen forvaltningsplaner i kraft for området.
Hovedtruslen mod området er forskellige typer af forurening.
Relevante naturtyper
Sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand (1110)
Sandbanker, som konstant er let dækkede af havvand er typisk meget dynamiske i deres geografiske fremtoning. Sandbanker er mobile, ustabile og kan let formes af hydrodynamikken. Hvis lys
er tilgængeligt, kan sandbanker forefindes med eller uden havgræstyper. Der forventes kun få,
sporadiske pletter med havgræs inden for de relevante habitatområder.
Mudderbanker og sandbanker, der ikke er dækkede af havvand ved ebbe (1140)
Mudderbanker og sandbanker, der ikke er konstant dækkede af havvand udgør et vigtigt habitat
for andefugle grundet den høje diversitet og forekomst af hvirvelløse dyr. Der findes ingen karplanter, men naturtypen er ofte dækket af blågrønalger og kiselalger, og der kan forekomme
samfund af ålegræs (Zostera marina).
Kystlaguner (1150)
Kystlaguner er kategoriseret som områder med brakvand, som er helt eller delvist afskåret fra
havet af sandbanker, sten, klipper eller lignende. Saltholdigheden i kystlaguner afhænger derfor
af ferskvandsafstrømningen (nedbør), fordampning, tidevand, saltvandsindstrømning, etc. Der er
ikke sandsynligt, at naturtypen vil blive påvirket af projektet, se Figur 9-75.
Store, lavvandede vige og bugter (1160)
Store indsnit i kysten med en overordnet lav påvirkning fra bølger, som skaber en stor diversitet
af sedimenter og substrater og dermed en veludviklet zonering af bentiske samfund. Påvirkning
fra ferskvand er begrænset i store, lavvandede vige og bugter. Ålegræs (Z. marina) er ofte til
stede.
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Rev (1170)
Naturtypen ”rev” karakteriseres af sten eller andre faste substrater, som rager op af havbunden.
Samfund af planter og dyr dominerer ofte revstrukturerne, og densitet og artssamfundene afhænger af den tilgængelige ilt og det tilgængelige lys (hvilket til dels påvirkes af vanddybde og
turbiditet). Biogene rev, såsom muslingebanker, karakteriseres også som revstrukturer.
9.19.2 Natura 2000-vurdering
Denne Natura 2000-vurdering følger Natura 2000-proceduren, som beskrives i afsnit 8.3.
En opsummering af Natura 2000-væsentlighedsvurderingerne er beskrevet i indledningen efterfulgt af reviderede væsentlighedsvurderinger af nr. 252 Adler Grund og Rønne Bakke og nr. 168
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund samt en væsentlighedsvurdering af
SE0430187 Sydvästskånes utsjövatten.
Sammenfatning af Natura 2000-væsentlighedsvurdering
Tabel 9-110 viser en sammenfatning af Natura 2000-væsentlighedsvurderingerne udført for de
områder i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen, der potentielt set kan blive påvirket af anlæg og
drift af Baltic Pipe gasrørledning i dansk farvand.
Tabel 9-110 Oversigt over Natura 2000-væsentlighedsundersøgelser (Rambøll, 2018x; Rambøll, 2018y;
SMDI, 2017).
Natura 2000område
(nationalt #)

#206
Stevns Rev

Område
type med
EU Natura
2000-kode

H206 - SAC
DK00VA305

Potentiel
påvirkning

Konklusion

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet
sediment

Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic
Pipe-projektet, alene eller i kombination med andre
projekter og planer, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000-området.

Drift:
Ingen
H147 - SAC
DK006X233
F84 - SPA
DK006X089
#168
Havet og kysten
mellem Præstø
Fjord og Grønsund

#252
Adler Grund og
Rønne Bakke

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
Fysisk forstyrrelse
over vand

F89 - SPA
DK006X084

Grundet afstanden fra potentiel sedimentspredning
samt afstanden fra anlægsaktiviteterne til Stevns Rev
er det ikke sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning af dette Natura 2000-område.

Uforudset hændelse - undervandsstøj (separat
afsnit)

Væsentlig påvirkning af naturtyperne i H147 (samt
SPA’erne F84 og F89) er ikke sandsynlig.

Se revideret Natura 2000-væsentlighedsvurdering nedenfor.

Drift:
Ingen
Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
H261 - SAC
DK00VA261

Fysisk forstyrrelse
over vand

Se revideret Natura 2000-væsentlighedsvurdering nedenfor.

Drift:
Ødelæggelse af naturtype (fodaftryk)
#212
Bakkebrædt og
Bakkegrund

H212 - SAC
DK00VA310

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
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Grundet afstanden fra potentiel sedimentspredning
samt afstanden fra anlægsaktiviteterne til Bakkebrædt
og Bakkegrund er det ikke sandsynligt, at der vil ske
en væsentlig påvirkning af dette Natura 2000-område.

Natura 2000område
(nationalt #)

Område
type med
EU Natura
2000-kode

Potentiel
påvirkning

Konklusion

Drift:
Ingen

#SE0430187
Sydväst-skånes
utsjövatten

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
SCI
SE0430187

#PLH990002
Ostoja na Zatoce
Pomorskiej

Undervandsstøj
Uforudset hændelse - undervandsstøj (separat
afsnit)

#DE1652-301
Pommersche
Bucht mit
Oderbank

Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic
Pipe-projektet, alene eller i kombination med andre
planer og projekter, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000-området.

SCI
DE1652301

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
Undervandsstøj
Drift:
Ingen

SCI
PLH990002

Anlæg:
Sedimentation/suspenderet sediment
Undervandsstøj
Drift:
Ingen

En svensk Natura 2000-vurdering vil blive udarbejdet
for aktiviteter, der finder sted i svensk farvand.
Påvirkningen fra Danmark til Sverige vil blive vurderet
i en Natura 2000-væsentlighedsvurdering nedenfor.

Afstanden mellem dette Natura 2000-område og anlægsområdet vil være mere end 9 km. Kombineret
med den begrænsede varighed og mængden af øget,
suspenderet sediment er det ikke sandsynligt, at sedimentspildet i anlægsfasen vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.
Da lydniveauet fra anlægsaktiviteter vil være inden for
de samme niveauer som, eller mindre end, baggrundsstøjniveauerne i Arkonabassinet, er det ikke sandsynligt, at der vil ske en væsentlig påvirkning på grund af
undervandsstøj fra anlægsaktiviteter.
Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic
Pipe-projektet, alene eller i kombination med andre
projekter og planer, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000-området.
Afstanden mellem dette Natura 2000-område og anlægsområdet vil være mere end 7 km. Kombineret
med den begrænsede varighed og mængden af øget,
suspenderet sediment er det ikke sandsynligt, at sedimentspildet i anlægsfasen vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.
Da lydniveauet fra anlægsaktiviteter vil være inden for
de samme niveauer som, eller mindre end, de allerede
eksisterende undervandsstøjniveauer i Arkonabassinet, er det ikke sandsynligt, at der vil ske en væsentlig
påvirkning på grund af undervandsstøj fra anlægsaktiviteter.
Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic
Pipe-projektet, alene eller i kombination med andre
projekter og planer, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000-området.

Supplerende Natura 2000-væsentlighedsvurdering - Havet og kysten mellem Præstø
Fjord og Grønsund
Vurdering
Sedimentation/suspenderet sediment
Grundet et ændret nedgravningsscenario i Faxe Bugt (se kapitel 5) kan suspenderet sediment
spredt ud i Natura 2000-området udgøre en risiko for de udpegede naturtyper inden for Natura
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2000-området. Disse befinder sig over 1 km fra anlægsområdet. Modelleringsresultater har vist,
at anlægsrelateret sedimentspild vil have en meget begrænset varighed og koncentration, og det
område, der potentielt kan blive påvirket, befinder sig på grænsen af området (afsnit 5.1.2). Derfor er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området usandsynlig.
Undervandsstøj
Konklusionen i den indledende Natura 2000-væsentlighedsvurdering (Rambøll, 2018x) var, at en
væsentlig påvirkning ikke kunne udelukkes grundet risikoen for høreskader på spættet sæl opstået som følge af spunsningsaktiviteter, hvis dette vælges som den foretrukne anlægsmetode i
vandet ved ilandføringen. Grundet optimeringer af projektet vil spunsning nu ikke længere blive
benyttet til anlæg. Det vurderes derfor, at en væsentlig påvirkning af udpegede sæler er usandsynlig.
Ikke planlagte hændelser
Påvirkningen fra undervandsstøj, der måtte forekomme, hvis der skal ryddes ammunition (opfattet som en ikke planlagt hændelse) er blevet vurderet i afsnit 9.13 omhandlende havpattedyr.
Modellering af potentiel ammunitionsrydning i Faxe Bugt viser, at der er en risiko for, at sæler vil
opleve TTS i en lille del af Natura 2000-området (Figur 9-60, havpattedyr ammunition i Faxe 340
kg TNT). Som det uddybes i vurderingen, er risikoen for TTS samt undvigeadfærd generelt lav for
sælers vedkommende, da påvirkningen vil forsvinde straks (minutter eller timer) efter sprængningen, men der vil dog forekomme en kraftig adfærdsmæssig reaktion. Selvom reaktionen vil
være kraftig, og at der er en risiko for TTS, vurderes påvirkningens størrelsesorden som lav, da
høreevnen og reaktionsmønstret vil vende tilbage til normalen efter, at påvirkningen (minutter
eller timer) er forsvundet. Påvirkningen vurderes derfor som værende ikke væsentlig.
Andre planer og projekter
Der befinder sig et lille råstofindvindingsområde ca. 500 m fra det udpegede habitatområde, og
der befinder sig yderligere områder over 2 km fra habitatområdet. Modelleringsresultater af sedimentspredning udført i forbindelse med miljøkonsekvensrapporter for sandudvinding i Arkonabassinet (fx Rønne Banke og Kriegers Flak54, FEMA 2013a og 2013b) viser, at spildet er begrænset, og at koncentrationer over 2 mg/l hovedsageligt kan konstateres inde i selve udvindingsområdet. Koncentrationer på 2 mg/l, der er observeret uden for udvindingsområdet, spredes hurtigt (dvs. inden for 2-3 dage). Spredningen afhænger af vandstrømme og de udgravede
mængder, men de førnævnte eksempler viser, at væsentlige, kumulative påvirkninger af Natura
2000-områder er usandsynlige.
Den aktuelle trussel mod spættet sæl er forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter nær kolonierne. En sådan forstyrrelse kan potentielt set have en kumulativ påvirkning sammen med anlægsaktiviteter. Eftersom anlægsarbejderne vil finde sted over 6 km fra den nærmeste sælkoloni
ved Jungshoved Nord er kumulative påvirkninger af hvilende og ynglende sæler usandsynlig.
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Rønne Banke: Et helt modelår simulerer udgravning af 2,6 mio. m 3, dvs. 2,6 gange den krævede mængde (1,0 mio. m 3 sand).

Kriegers Flak: Et helt modelår simulerer udgravning af 4,2 mio m 3 af den totale, forventede udgravningsmængde på 6,0 mio m3 sand.
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Konklusion
Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic Pipe-projektet, alene eller i kombination
med andre projekter og planer, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000området.
Supplerende Natura 2000-væsentlighedsvurdering - Adler Grund og Rønne Banke
Vurdering
Konklusionen i den indledende Natura 2000-væsentlighedsvurdering (Rambøll, 2018x) var, at en
væsentlig påvirkning ikke kunne udelukkes grundet risikoen for påvirkning af naturtype, herunder især en permanent påvirkning af natutypen rev. Fordi rørledningsruten ikke længere krydser
dette område er væsentlige påvirkninger som følge af rørledningens tilstedeværelse eller en ødelæggelse af naturtyper usandsynlig.
Der kan dog i løbet af anlægsfasen potentielt set ske påvirkninger af de udpegede rev- og sandbanker på Adler Grund og Rønne Banke der, hvor suspenderet sediment fra anlægsaktiviteter,
såsom nedgravning og rørlægning, kan blive spredt ind i Natura 2000-området og påvirke faunaen, der lever på revene og sandbankerne.
En stigning af SSC vil være begrænset til et afgrænset område tæt på anlægsarbejdet, hvor forøgelsen vil kunne måles. Modelleringsresultater har kun vist en meget begrænset overskridelse i
SSC på grund af nedgravningsaktiviteter (afsnit 5.1.2). Påvirkninger af de udpegede naturtyper
på Adler Grund og Rønne Banke er derfor usandsynlige.
Andre planer og projekter
Der foregår mange aktiviteter i området rundt om og inden i det udpegede område. Kommercielt
fiskeri inden for Natura 2000-området og sedimentspredning fra flere råstofindvindingsområder
er alle aktiviteter (se kapitel 11), som potentielt set kan have en kumulativ påvirkning sammen
med Baltic Pipe-anlægsarbejdet.
Anlægsaktiviteter og kommercielt fiskeri forventes ikke at have kumulativ påvirkning på naturtyperne, eftersom der ikke vil være en direkte fysisk forstyrrelse af disse fra anlægsaktiviteter.
Kumulative påvirkninger på naturtyper fra råstofindvindingsaktiviteter tæt på Natura 2000-området er heller ikke sandsynlige grundet afstanden (mere end 500 m), fordi sediment spredt fra
indvindingsområder hovedsageligt deponeres igen inden for indvindingsområdet (se afsnittet
ovenfor).
Konklusion
Det konkluderes, at potentielle påvirkninger fra Baltic Pipe-projektet, alene eller i kombination
med andre projekter og planer, sandsynligvis ikke vil have væsentlige effekter på Natura 2000området.
Natura 2000-væsentlighedsvurdering - Sydvästskånes utsjövatten
Vurdering
Påvirkninger af dette svenske Natura 2000-område fra anlægsaktiviteter i dansk farvand kan potentielt finde sted på grund af:
•
•

Suspenderet sediment/sedimentation;
Undervandsstøj.
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Suspenderet sediment/sedimentation
Modellering af sedimentspildet (afsnit 5.1.2) viser, at det kun er en meget begrænset (eller ingen) sedimentmængde, der vil blive spredt fra anlæg i dansk farvand til svensk farvand (og Natura 2000-området). Dette gælder både koncentrationer, varighed og skala (spredningsområde);
derfor er væsentlige påvirkninger på naturtper og arter som følge af fra spredt, suspenderet sediment usandsynlige.
Undervandsstøj
Undervandsstøj fra anlægsaktiviteter kan potentielt set føre til påvirkning af havpattedyr. Da lydniveauet fra anlægsaktiviteter vil være inden for de samme niveauer som, eller mindre end, de
allerede eksisterende undervandsstøjniveauer i Arkonabassinet, er det ikke sandsynligt, at der vil
ske en væsentlig påvirkning på grund af undervandsstøj fra anlægsaktiviteter.
Ikke planlagte hændelser
Påvirkninger fra undervandsstøj, der måtte forekomme, hvis der skal ryddes ammunition (opfattet som en ikke planlagt hændelse) er blevet vurderet i afsnit 9.13 omhandlende havpattedyr.
Der er udført modellering af potentiel ammunitionsrydning i Faxe Bugt med det resultat, at der
ikke vil være nogen grænseoverskridende påvirkninger. Eftersom et rydningsområde ikke er lagt
fast, men snarere er et fiktivt rydningssted inden for et risikoområde (afsnit 5.1.5), kan der forekomme eksplosioner tættere på den svenske grænse. Som konsekvens heraf kan undervandsstøj
forplante sig ind i svensk farvand.
Vurderings- og afværgeredskaberne vedrørende havpattedyr, afsnit 9.13 omhandlende havpattedyr, vil også gælde for vurderingen af dette Natura 2000-område. Men, da der er en potentiel påvirkning til stede, kan væsentlige påvirkninger ikke udelukkes, når den indledende væsentlighedsvurdering udføres.
Vurdering og afværgeforanstaltninger jf. i afsnittet 9.13 om havpattedyr, marsvin og spættet
sæl, vil også være gældende for Natura 2000-vurderingen. Den overordnede konklusion er, at
hvis der ikke indføres nogen afværgeforanstaltninger, vil der være risiko for skader og/eller permanent høretab (PTS) og dermed også en signifikant påvirkning af individuelle marsvin og spættede sæler samt en risiko for væsentlig påvirkning af den truede population af Østersømarsvin.
Hvis der anvendes afværgeforanstaltninger, vil der stadig være risiko for moderate påvirkninger
på individniveau af begge arter, pga. mindre til moderate alvorlige skader (overlevelse mulig), på
grund af risikoen for mindre til moderat alvorlige skader (kan overleves); men da risikoen for
skader og kraftige PST, der skyldes en eksplosion, sænkes væsentligt, vurderes påvirkningen
som værende ikke væsentlig for både på individniveau og populationsniveau. Se venligst afsnit
9.13.2 for en detaljeret vurdering af påvirkningen.
Andre projekter og planer
Kriegers Flak offshore-vindmøllepark er under opførsel i dansk farvand. Grundet afstanden (4,5
km) er undervandsstøj den eneste potentielle, kumulative påvirkning. Da anlæg af Baltic Pipe
ikke vil føre til væsentlig forøgelse af niveauerne for undervandsstøj, er der derfor ingen risiko for
kumulative påvirkninger.
Konklusion
Det konkluderes, at en grænseoverskridende, potentiel påvirkning på svensk side fra Baltic Pipeprojektet i Danmark, enten alene eller i kombination med andre projekter og planer, er usandsynlig. Fordi Baltic Pipe-projektet fortsætter i svensk farvand, er en Natura 2000-proces i gang
sammen med de svenske myndigheder.
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9.19.3 Konklusion
Fordi der ikke er nogen væsentlige påvirkninger af noget dansk Natura 2000-område eller væsentlige grænseoverskridende påvirkninger på fjernere beliggende Natura 2000-områder, vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af det sammenhængende Natura 2000-netværk.
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biodiversitet. Ilandføringsområdet hører ikke til områder, der er udpegede til anlæg af vådområder, ny natur eller økologiske forbindelsesveje i henhold til kommuneplanen.
Biodiversiteten på land ved ilandføringsområdet er summen af afsnit 9.20 om naturtyper, flora og
fauna. Der er registreret meget få naturtyper som vandhuller, strandeng og overdrev, og alle er
mere end 100 m væk fra ilandføringsområdet. Ilandområdet ligger på landbrugsarealer med nærmeste observation af en beskyttet planteart, blåtoppet kohvede, ca. 800 m fra anlægsområdet.
Faunaen, som potentielt kan observeres i området, er arter, der er knyttet til det åbne land såsom hare, ræv, grævling og rådyr osv. En rødlistet arter af sommerfugl, gul høsommerfugl, er
blevet registreret ca. 400 m fra ilandføringsaktiviteterne. Gul høsommerfugl er almindelig i Europa og er således opført som ikke truet på den danske røde liste. Få ynglefugle er blevet observeret, såsom sanglærke og agerhøne, der begge er relateret til åbent land.
Overordnet set udgøres ilandføringsområdet af landbrugsarealer, og i henhold til biodiversitetskortet over Danmark57 er biodiversiteten i ilandføringsområdet lav.
9.21.2 Vurdering af påvirkning
Potentielle påvirkninger fra ilandføringsaktiviteterne på biodiversiteten vil knytte sig til fysisk forstyrrelse i løbet af anlægsfasen (Tabel 9-114), og der forventes ingen påvirkninger i driftsfasen.
Tabel 9-114 Potentielle påvirkninger af biodiversiteten.

Potentiel påvirkning

Anlæg

Fysisk forstyrrelse

Drift

X

Biodiversitetens følsomhed er høj, og påvirkningens påvirkning er mellem. Fordi anlægsaktiviteterne foregår lokalt og er kortvarige, og fordi påvirkningens voldsomhed er lav, er vurderingen,
at betbydningen af påvirkningen er ikke væsentlig. Dette er også i overensstemmelse med vurderingen af naturtyper, flora og fauna, hvor påvirkninger er blevet kategoriserede til at være ikke
væsentlige, Tabel 9-115.
Tabel 9-115 Betydning af påvirkning på biodiversitet på land fra fysisk forstyrrelse.

Påvirkningens størrelsesorden
Følsomhed
Fysisk forstyrrelse

Høj

Intensitet

Omfang

Varighed

Mellem

Lokal

Kort

Alvorlighed

Betydning

Mindre

Ikke
væsentlig

9.21.3 Konklusion
Den overordnede påvirkning på biodiversiteten i forbindelse med etablering af ilandføring er opsummeret i Tabel 9-116.
Tabel 9-116 Overordnet betydning af påvirkning på biodiversitet.

Påvirkningens alvorligehed

Påvirkningens
betydning

Grænseoverskridende

Mindre

Ikke væsentlig

Nej

Fysisk forstyrrelse

9.22

Bilag IV-arter
EU’s Habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, bilag IV, som medlemsstaterne generelt set er forpligtede til at beskytte, både inden og uden for Natura 2000-områder.
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http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk.
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Beskyttelsen af bilag IV-arter er implementeret i dansk lovgivning via habitatbekendtgørelsen58.
9.22.1 Eksisterende forhold
I henhold til håndbog om fauna på Habitatdirektivets bilag IV-liste (Søgaard og Asferg, 2007) kan
man potentielt finde følgende bilag IV-arter i nærheden af ilandføringsområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Stor vandsalamander (Triturus cristatus);
Springfrø (Rana dalmatina);
Spidssnudet frø (Rana arvalis);
Løvfrø (Hyla arborea);
Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus);
Vandflagermus (Myotis daubentonii); og
Sydflagermus (Eptesicus serotinus).

Stor vandsalamander blev observeret i Strandegård Dyrehave i 201059 ca. 1.300 m nordøst for
ilandføringsområdet og i 2016 ved Store Elmue, ca. 1.500 m nord for ilandføringsområdet 60. I
2018 blev springfrøen ligeledes observeret ved Store Elmue. Løvfrø og spidssnudet frø er ikke
blevet observeret i nærheden af selve ilandføringsområdet.
Ingen af de potentielle tre flagermusarter er blevet observerede i nærheden af ilandføringsområdet.
Der er ingen bilag IV-planter i området.
9.22.2 Vurdering af påvirkning
Potentielle påvirkninger på bilag IV-arter fra ilandføringsaktiviteterne vil knytte sig til fysisk forstyrrelse, og dette vil kunne finde sted i anlægsfasen. Metoden for vurderingen af påvirkning af
bilag IV-arter er beskrevet i afsnit 8.4.
Påvirkninger af paddearterne stor vandsalamander og springfrø i løbet af anlægsperioden for
ilandføring er screenet ud, eftersom der ikke vil være nogen påvirkning af naturlige levesteder
såsom vandhuller og strandenge.
Forsætligt drab
Eftersom der ikke er observeret flagermus tæt på ilandføringsområdet, og eftersom der ikke fjernes træer, der potentielt kunne udgøre yngle-, sove- eller hvileområder for flagermus, forventes
ingen potentielle påvirkninger af flagermus i løbet af anlægsfasen, og de planlagte projektaktiviteter vil ikke medføre bevidst eller forsætligt drab.
Forsætlig forstyrrelse og påvirkning af økologisk funktionalitet
Da der ikke vil være nogen fysisk forstyrrelse af potentielle yngleområder for bilag IV-arter, forventes der ingen risiko for forsætlig forstyrrelse og påvirkning af nogen bestande. Derfor vil påvirkninger fra aktiviteter i forbindelse med anlæg af ilandføringen ikke påvirke den økologiske
funktionalitet for potentielle bilag IV-arter i ilandføringsområdet.
9.23

Natura 2000
Der er blevet udfærdiget og afsendt et særskilt Natura 2000-væsentlighedsvurdering til de danske myndigheder (Rambøll, 2018x) vedrørende de danske Natura 2000-områder, som potentielt
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Bekendtgørelse 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af

visse arter.
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https://www.fugleognatur.dk/lokalitet.aspx?ID=27511.
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https://www.fugleognatur.dk/lokalitet.aspx?ID=18831.
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kan blive påvirkede af anlæg og drift af Baltic Pipe. Natura 2000-væsentlighedsvurderingen for
Baltic Pipe-projektet har udelukket, at der vil være væsentlige påvirkninger af de dele af Natura
2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, der befinder sig på
land.
I en officiel udtalelse angående Natura 2000-væsentlighedsvurderingen er Energistyrelsen enig
med væsentlighedsvurderingens konklusion om, at det ikke er nødvendigt med en konsekvensvurdering for de naturtyper i Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord
og Grønsund, der befinder sig på land. Naturtyperne på land i dette Natura 2000-område vil derfor ikke blive beskrevet eller vurderet yderligere.
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BILAG G

Østersøen afsnit 7.8, 5.1.11,
5.1.9 og 4
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