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Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 522-AC 

Kriegers Flak Sydvest 
 
 

Femern A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i 

bygherreområde 522-AC Kriegers Flak Sydvest. Tilladelsen er meddelt i henhold 

til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 

2017 (herefter råstofloven). 

 

Vilkår 

 

Der må kun finde indvinding sted inden for det område og på de vilkår, der 

fremgår af bilag 1 til denne tilladelse.  

 

I øvrigt skal de til enhver tid gældende generelle vilkår for råstofindvinding følges.  

Vilkårene fremgår af bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om 

efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 

(herefter råstofbekendtgørelsen).  

 

Indvinding kan først igangsættes, når tilladelsens og bekendtgørelsens gældende 

vilkår er opfyldt. 

 

Tilladelsens varighed 

 

Tilladelsen gælder fra den 19. december 2019 og indtil den maksimale tilladte 

indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 19. december 2029. 

 

Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse 

meddelt i henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er 

opfyldt. 

 

Tilladte indvindingsmængder  

 

Den samlede og årlige tilladte indvindingsmængde fremgår af bilag 1. 

 

Indberetning af indvindingsdata 

 

Tilladelsesindehaver skal hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om 

indvindingen, jf. § 52 i bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer 

fra søterritoriet og kontinentalsoklen.  

 

./. 

./. 
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Indberetningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 2 uger efter udgangen af 

hvert kvartal.  

 

Oplysning om mængde af indvundne råstoffer danner bl.a. grundlag for 

Miljøstyrelsens opgørelse af den indvundne mængde i området, og opkrævning af 

vederlag i henhold til råstoflovens § 22 a og kapitel 10 i bekendtgørelse om 

efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen. 

 

Indberetning vedrørende pågældende tilladelse skal ske med angivet 

tilladelsesnummer: 865-2019-5509 
 

Vederlag 

 

Femern Bælt-projektet er vedtaget ved lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift 

af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.  

 
Der skal derfor ikke betales vederlag for indvindingen i henhold til råstoflovens § 

22 a, da der er tale om indvinding til brug for anlægsarbejder på søterritoriet og 

kontinentalsoklen vedtaget ved lov, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 2. 

 

Sagens grundlag 

 

Der ansøges om materialer til etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. 

Projektet er vedtaget ved lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast 

forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.  

Der ansøges om indvinding i et område på Kriegers Flak, som er forbeholdt 

råstofforsyning til fremtidige bygge- og anlægsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 136 

af 1. februar 2012 om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne 

Banke.  

 

Til grund for Miljøstyrelsens afgørelse ligger Femern A/S’ ansøgning af 1. april 

2019, samt følgende miljøvurderinger:  

 Environmental Impact Assessment (EIA) of Sand Extraction at Kriegers Flak, 

FEMA, 2013 

 Kapitel 24, Sandindvinding på Kriegers Flak – råstofkortlægning og VVM, 

Femern A/S, 2013  

 Geologiske undersøgelser, miljøundersøgelser og VVM-redegørelse, 

Vejdirektoratet, 2017  

 

Environmental Impact Assessment (EIA) of Sand Extraction at Kriegers Flak fra 

2013 danner baggrund for de to andre rapporter. Kapitel 24, Sandindvinding på 

Kriegers Flak – råstofkortlægning og VVM fra 2013 er derfor et kortere ikke-

teknisk resume af den tidligere rapport. Disse to tidlige rapporter beskriver bl.a. 

den geologiske kortlægning af ressourcerne i Femern A/S’ ansøgte område. 

Rapporten fra 2017 blev lavet, da Vejdirektoratet efter aftale med Femern A/S 

ønskede at indvinde i et område på Kriegers Flak til anlæg af Storstrømsbroen. 

Rapporten fra 2017 behandler derfor indvindingen i hele området på Kriegers 

Flak, samt den samlede råstofindvinding af Vejdirektoratet og af Femern A/S.  

 

Femern A/S har siden udarbejdelsen af miljøvurderingen fra 2017 justeret det 

forventede indvindingsscenarie. I forbindelse med den pågældende ansøgning er 

der derfor lavet et notat til vurdering af, hvorvidt justeringerne falder ind under 
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rammerne for den eksisterende miljøvurdering fra 2017. Dette notat ligger 

ligeledes til grund for afgørelsen.  

Derudover har Vikingeskibsmuseet udarbejdet et notat på baggrund af 

geoarkæologisk analyse af de geofysiske data indsamlet ved kortlægningen af 

området, som også ligger til grund for afgørelsen.  

 

Femern A/S ansøger om tilladelse til indvinding af i alt 6 mio. m3 i en 10-årig 

periode, med et årligt maksimum på 2 mio. m3. Indvindingen vil foregå ved 

slæbesugning. Materialerne ønskes anvendt til bl.a. fyldmateriale omkring 

sænketunnellens elementer. Ifølge ansøgningen vurderes det ikke muligt at 

erstatte materialerne med opgravningsmaterialer fra anlægget af tunellen eller 

klapmaterialer grundet den ønskede beskaffenhed og volumen. Ligeledes er 

omkringliggende ressourcer på land og i tysk farvand hhv. tiltænkt andre projekter 

og beliggende i beskyttede naturområder. 

 

De følgende afsnit refererer konklusioner og vurderinger fra ansøgningsmaterialet.  

 

Det ansøgte område 

Det ansøgte området er beliggende på Kriegers Flak i Østersøen i en afstand til 

kysten på ca. 22 km, og har et areal på 6 km2. Området grænser op til 

Vejdirektoratets bygherreområde 552-AB Kriegers Flak på 1,6 km2, som ligger 

inden for det samme undersøgelsesområde på 10 km2, der danner baggrund for 

både Vejdirektoratets og det pågældende, Femern A/S’ bygherreområde.  

 

Råstofressourcen 

Den geofysiske kortlægning viste en postglacial sandressource bestående af 

finkornet sand med grusaflejringer. Inden for indvindingsområdet er ressourcen 

tolket til mellem 3 og 7 meters tykkelse. Det er denne sandressource, som er målet 

med indvindingen.  

Ressourcetykkelsen er størst i et tværgående område fra den nordvestlige del af 

undersøgelsesområdet og ned til det sydøstlige hjørne, mens den mindste 

ressourcetykkelse (0-1 m) findes i det sydvestlige hjørne af undersøgelsesområdet, 

hvilket dog ikke er inkluderet i Femern A/S’ indvindingsområde.  

Den kortlagte ressource er dækkende over hele Femern A/S’ indvindingsområde.  

 

Miljøvurderingen 

Miljøvurderingen fra 2017 behandler miljøpåvirkninger ved indvinding af en 

mængde på 8,5 mio. m3 med en maksimal årlig indvinding på 8,5 mio. m3. 

Miljøvurderingen er derfor dækkende for den samlede indvinding af 

Vejdirektoratet og Femern A/S på Kriegers Flak.  

 

Dybde- og substratforhold 

Vanddybden i indvindingsområdet er målt til mellem 18-21,5 m. De største dybder 

findes i den sydlige del af området, mens de mindste dybder forekommer i den 

nordlige og centrale del af indvindingsområdet.  

 

Substrattype 1b er den mest dominerende bundtype, og består af sand fra fint til 

mellem kornstørrelse med bølgeribber. Derudover optræder der lokalt et mindre 

indhold af grus og grove sandfraktioner. Desuden er der registreret få pletvise 

områder med substrattype 2 i indvindingsområdets vestlige del, som består af grus 

med varierende dækningsgrad af mindre sten (<10 cm) og med enkelte større sten 

(>10 cm). Der er ikke registreret substrattype 3 og 4 i undersøgelsesområdet.  
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Ifølge miljøvurderingen blev der er i 2013 observeret spor efter tidligere 

sandindvinding (før 2005) i undersøgelsesområdets nordlige og vestlige del. 

Orbicon har i 2017 gentolket substrattypeforholdene, og finder, at flere af 

substratændringerne registreret som slæbesugningsspor ved tolkningen af data i 

2013, i stedet kan forklares ved klynger af blåmuslinger, som lægger sig i 

bølgeribbetrugene.  

 

Miljøkonsekvensvurderingen bemærker, at substratændringer som følge af 

indvindingen vil være begrænsede, da sandressourcen ikke forventes indvundet i 

bund. Da den naturlige sedimentransport i området i nogen grad kan medføre en 

reetablering af de oprindelige forhold med tiden, om end dette vil være en 

længerevarende proces, vil dette ligeledes på sigt bidrage til at reducere den 

negative påvirkning på substratet. Indvinding af den totale tilladte mængde på 6 

mio. m3 forårsage en gennemsnitlig dybdeændring på 1 m inden for 

indvindingsområdet, hvis mængden indvindes jævnt fordelt over området. 

 

Flora og fauna 

I miljøvurderingen er der redegjort for naturtyperne og de epibentiske samfund 

ved brug af dropkamera-undersøgelser af havbunden. Naturtyperne i 

indvindingsområdet omfatter hovedsageligt naturtype 1 ”sandbundssamfund”, og i 

mindre grad, og med kun få overlap med indvindingsområde, forekommer også 

naturtype 2 - ”småstenet sandbundssamfund”. Der er ikke registreret ålegræs, 

sten- eller boblerev i undersøgelsesområdet.  

 

I undersøgelsesområdet er der dominans af blåmuslinger, med relativt få andre 

observationer af sandmusling, østersømusling og hjertemusling. Blåmuslinger i 

naturtype 1 var hyppigst observeret som små mobile klumper på sandbunden, og 

altså ikke fordelt i deciderede muslingebanker. I naturtype 1 er der ligeledes 

observeret bl.a. dyndsnegle og rør fra havbørsteorm. I naturtype 2 dækkede 

blåmuslingerne små og store sten, med tætheder svarende til muslingebanker 

enkelte steder. Lignende observationer er gjort i forbindelse med undersøgelserne 

til Kriegers Flak Havvindmøllepark.  

 

Der er ikke observeret bundflora i form af makroalger i undersøgelsesområdet, 

hvilket skyldes manglende sten til fasthæftning samt dybden i området, som 

medfører utilstrækkelige lysforhold. Kun mikroalger er registreret oven på 

sedimentet. Mikroalger har en kort generationstid (dage), og gendannes derfor 

hurtigt efter råstofindvindingen. Påvirkningen fra indvindingen på flora i området 

er derfor ubetydelig negativ.   

 

Individtætheden og artssammensætningen af fauna i sedimentet i 

undersøgelsesområdet er undersøgt ved indsamling af infaunaprøver. 

Individtæthed, biomasse og diversitet var generelt lav i området. Infaunaen var 

domineret i antal af havbørsteorme (polychaeter) og oligochaeter. Muslinger 

forekom med lav individtæthed i prøverne, men dominerede biomassen på 

stationerne. Biomassen i infaunaprøverne var størst i den vestlige del af 

undersøgelsesområdet, som ligger uden for Femern A/S’ indvindingsområde. 

 

De registrerede bundfaunaarter er alle almindeligt forekomne i de danske 

farvande, og de biologiske samfund vurderes ifølge miljørapporten til at have et 

hurtigt genetableringspotentiale. De observerede arter i området er tilpasset 
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dynamiske bundforhold og dermed en vis grad af forstyrrelse, og der er ikke 

registeret sårbare eller beskyttede bundlevende arter.  

 

Ifølge miljøkonsekvensvurderingerne vil der, hvor der indvindes, ske et tab af 

bundfauna og af habitat, da den øverste del af havbunden fjernes. 

Rekoloniseringen af det nye overfladesediment vil ifølge 

miljøkonsekvensvurderingen ske ved indvandring af voksne individer og 

indstrømning af larver. Miljørapporten bemærker desuden, at indvandrende arter 

forventes at svare til de arter registreret i området før indvindingen. Habitattabet 

vurderes i rapporten som lokal og midlertidig, og derfor som en mindre negativ 

påvirkning på fauna i området ved Kriegers Flak.  

 

Råstofindvinding medfører en stigning i suspenderet sediment i vandsøjlen, og en 

efterfølgende sedimentation af materialet. Miljørapporten og det supplerende 

vurderingsnotat redegør for, at suspenderet sediment forventes at sedimentere 

inden for 1 km fra indvindingsstedet med de højeste koncentrationer og aflejringer 

inden for indvindingsområdet og påvirkningszonen. Den øgede 

sedimentkoncentration bliver vurderet som kortvarig og i så begrænset omfang, at 

koncentrationerne ikke vurderes at påvirke bundfaunaen væsentligt. Rapporten 

bemærker, at bundfaunaen i området generelt er tilpasset et dynamisk miljø med 

variation i suspenderet sediment og sedimentoverlejring. Miljørapporten vurderer 

derfor, at sedimentaflejringen på det forventede niveau heller ikke vil påvirke 

bundfaunaen væsentligt. 

 

Fisk og fiskeri 

Der er ifølge rapporten fra 2017 registreret 44 arter af fisk i Kriegers Flak området. 

Arterne består både af pelagiske og bundlevende arter. Ud fra tidligere 

undersøgelser og nogle af arternes økologi vurderer rapporten, at der kan 

forekomme midlertidige effekter på fiskebestande som følge af 

indvindingsaktivitet i området.  

 

Påvirkningen kan ifølge rapporten ske i form af tab af habitat og fødegrundlag for 

de bundlevende fiskearter når området påvirkes af indvinding. Dette vurderes, 

som en ubetydelig negativ påvirkning på fiskebestandene i området, da det 

omkringliggende område på Kriegers Flak ligeledes består af tilsvarende sandbund 

som observeret i Vejdirektoratets og Femern A/S’ indvindingsområder, og fiskene 

forventes derfor ifølge miljøkonsekvensvurderingen, at kunne søge til andre 

lignende områder. Det forventes ligeledes, at fiskesamfundene i de påvirkede 

områder kan genetableres inden for nogle år, når det øverste sedimentlag 

rekoloniseres af arter af bundfauna, som de pågældende fiskearter præderer på.   

 

Miljørapporten bemærker, at sedimentspredning i vandsøjlen under 

råstofindvindingen kan påvirke især pelagiske fisk bl.a. til at udvise undvigeadfærd 

og undgå indvindingsområdet mens indvindingen foregår. Ligeledes bemærker 

rapporten, at suspenderet stof kan påvirke pelagiske fiskeæg, som derved kan 

synke og gå til grunde. Ifølge miljørapporten viser modellering af 

sedimentspredningen at det suspenderede sedimentet hurtigt sedimenterer. 

Påvirkningen fra øget suspenderet sediment og sedimentation forventes derfor at 

være begrænset i udbredelse og varighed, og da fiskene kan søge til andre områder 

mens indvindingen foregår, vurderes påvirkningen derfor som ubetydelig negativ.  

Miljørapporten bemærker også, at støj fra indvindingen ligeledes kan påvirke fisk 

til at fortrække fra området mens indvindingen pågår.  
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Ifølge rapporten kan fiskeriet i området påvirkes ved en midlertidig begrænsning 

af de fiskeriaktiviteter der kan foregå samtidig med indvindingen. Derudover kan 

fiskeressourcerne i området begrænses som følge af påvirkningerne beskrevet i 

ovenstående afsnit, og dermed kan fiskeriet påvirkes negativt i det specifikke 

område. Dog vurderer rapporten, at da fiskene fortrækker til andre områder, og da 

påvirkningen er midlertidig og lokal vil påvirkningen på fiskeriet på Kriegers Flak 

være ubetydelig negativ. 

 

Fugle  

Der er i miljørapporten angivet 14 arter af hav- og kystfuglearter, som optræder i 

området i en eller flere af årets måneder. Da indvindingsområdet ligger ca. 25 km 

fra land omfatter vurderingen af fugle udelukkende rastende fugle i området, eller 

fugle der passerer området under deres træk. Der er således ingen ynglende fugle 

på Kriegers Flak. Ifølge miljøvurderingen er havlit den eneste art med betydende 

forekomster på op til 10.000 individer (3-10 fugle/km2) i området ved og omkring 

Krigers Flak i vinter- og forårsmånederne. Derudover er der også sporadiske 

forekomster af andre fuglearter f.eks. rød- og sortstrubet lom, edderfugl og en 

række måge- og alkefuglearter.   

 

Ifølge miljøvurderingen vil rastende fugle kunne påvirkes af støj og visuelle 

påvirkninger, og fuglene forventes derfor at forlade området i en periode mens 

indvindingen pågår. Det vurderes i rapporten som sandsynligt, at fuglene kan 

flytte til alternative og tilsvarende fouragerings- og raste områder. Det vurderes 

blandt andet derfor, at støj og den visuelle påvirkning ikke er væsentlig.   

 

Miljøkonsekvensvurderingen bemærker endvidere, at indvindingen kan medføre 

en reduceret fødemængde og –tilgængelighed, som følge af fjernelsen af det 

øverste af havbunden. Ifølge rapporten, vurderes dette ikke at være en væsentlig 

påvirkning på fuglebestandene i området, da bl.a. en genetablering af 

bundfaunaen forventes inden for en 5-årig periode efter endt indvinding, og da der 

ikke forventes påvirkninger i fødegrundlaget uden for indvindingsområdet.  

 

En stigning i suspenderet stof i vandsøjlen mens der indvindes kan ifølge 

miljøvurderingen i en periode begrænse fourageringsmulighederne i området på 

grund af nedsat sigtbarhed. Da påvirkningen ifølge rapporten vurderes som 

værende lokal og kortvarig karakteriseres påvirkningen af suspenderet stof 

imidlertid ikke som væsentligt.  

 

Rapporten bemærker, at der mulig kollisionsrisiko mellem trækkende fugle og 

skibe med belysning om natten. Da indvindingsområdets størrelse er begrænset i 

forhold til det samlede areal af den vestlige Østersø, hvor trækfuglene foretager 

deres træk, er risikoen for kollision med indvindingsfartøjer i området lille. 

Rapporten vurderer derfor, at indvindingen har en ubetydelig negativ påvirkning 

på trækfuglebestandene.  

 

Havpattedyr 

De indre danske farvande er levested for tre arter af havpattedyr: marsvin, spættet 

sæl og gråsæl. Havpattedyr er generelt beskyttede, og derudover er marsvin særligt 

beskyttede under Habitatdirektivets bilag IV.  

Ifølge rapporten forekommer der jævnligt fødesøgende, fouragerende eller 

migrerende marsvin på Kriegers Flak. Det vurderes dog, at Kriegers Flak ikke er 
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det foretrukne fødesøgningsområde i Østersøen, da fødeudbuddet er lavt, og da 

marsvin forekommer i højere tætheder i omkringliggende områder med dybere 

vand. Individer af marsvin i området vurderes at komme fra populationen i 

Bælthavet og Kattegat, og ikke den truede Østersø-population.  

Individer af både spættet sæl og gråsæl forekommer ligeledes jævnligt i området, 

dog med en lav individtæthed, da indvindingsområdet ligger langt (>30 km) fra 

sælernes vigtigste hvile- og ynglepladser i området. Det kan nævnes, at Måkläppen 

ved Falsterbro i Sverige ca. 35 km fra undersøgelsesområdet betegnes som den 

vigtigste sælhvileplads i området.  

 

Det vurderes i miljørapporterne, at støj fra indvindingen vil have en mindre 

negativ påvirkning på marsvin og en ubetydelig negativ påvirkning på sæler. 

Støjen kan fortrænge dyrene fra området mens indvindingen står på, men da 

området i dag allerede er påvirket af menneskelig aktivitet og støj fra skibe, 

vurderes støjen ikke at være en væsentlig merbelastning. Støj fra indvinding 

vurderes som værende ubetydelig negativ.  

 

Rapporterne vurderer endvidere, at en stigning i suspenderet sediment vil have en 

ubetydelig negativ påvirkning på sæler og marsvin. Dette forklares med den 

potentielle negative påvirkning på føden i området, da det kan forstyrre især fisk, 

som derved kan fortrække fra området, men at pattedyrene er mobile og vurderes 

at kunne søge føde i andre områder. Ligeledes bemærkes bl.a. marsvins evne til at 

lokalisere bytte på anden vis end via synet.  

 

Internationale beskyttelsesområder 

Det eneste Natura 2000-område i relativ nærhed til indvindingsområdet er 

områder nr. 171 Klinteskoven og Klinteskove Kalkgrund ved Møn. Området er 

beliggende ca. 20 km vest for indvindingsområdet. Natura 2000 området 

inkluderer habitatområde H150 og H207, hvoraf H207 omfatter den marine del af 

området. Udpegningsgrundlaget for H207 er Sandbanke (1110) og Rev (1170). 

Natura 2000-området omfatter desuden fuglebeskyttelsesområde F90, men dette 

overlapper kun med den del af Natura2000-området der er beliggende på land 

(habitatområde H150), og dette inddrages derfor ikke yderligere i vurderingen.  

Det nærmeste tyske Natura 2000 område, DE1339301 Kadetrinne er beliggende 

53 km fra indvindingsområdet.  

 

Ifølge miljøvurderingen kan de potentielle påvirkninger af indvindingen på Natura 

2000-områderne indebære en forøgelse af suspenderet materiale i vandsøjlen 

samt sedimentering af dette i området. Modelleringer af sedimentspild fra 

indvindingen har dog vist, at ingen Natura 2000-området sandsynligvis påvirkes 

af dette, grundet den store afstand fra indvindingsområdet. Miljøvurderingen 

bemærker derfor, at indvindingsaktiviteten på Krieger Flak vil være uden 

betydning for målopfyldelsen for de nævnte Natura 2000 områder.  

 

Det vurderes ligeledes i miljøvurderingen, at fugle i Natura 2000-området ikke vil 

blive forstyrret af støj fra indvindingen ca. 20 km væk, og at indvindingen ikke vil 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arten marsvin i 

området.  

 

Miljømål og indsatsprogrammer 



 

 

8 

Indvindingsområdet er beliggende uden for Vandrammedirektivets 1-

sømilsgrænse, og direktivets målsætninger vurderes derfor ifølge miljørapporten 

ikke påvirket af indvindingen. 

 

I forhold til Havstrategidirektivet og deraf Danmarks havstrategilov er der fastsat 

rammer der skal sikre, opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets 

økosystemer. Flere af deskriptorerne i Havstrategidirektivet indgår i de 

miljøaspekter der vurderes i de foregående og følgende afsnit.  

Det vurderes samlet set i miljøvurderingen, at den samlede indvinding af 

Vejdirektoratets og af Femern A/S’ ansøgte råstofmængder ikke vil være til 

hindiring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i havområdet omkring 

Kriegers Flak.  

 

Marinarkæologiske interesser 

Påvirkning af marinarkæologiske interesser vil ske ved en direkte fysisk påvirkning 

under indvindingen som i så fald vil have en stor påvirkning. Ifølge Slots- og 

Kulturstyrelsens database findes der 7 kulturhistoriske objekter i 

undersøgelsesområdet. Vikingeskibsmuseet har ved en geoarkæologisk analyse af 

kortlægningsdata fra undersøgelsesområdet fundet flere objekter/targets af 

kulturhistorisk interesse, som museet vurderer, er svarende til de registrerede 

fund i Kulturstyrelsens database. Fire af disse targets ligger inden for Femern A/S’ 

indvindingsområde, og Vikingeskibsmuseet foreslår friholdelseszoner på 50 m 

radius omkring hver af disse. 

 

Ifølge Vikingeskibsmuseets geoarkæologiske analyse vurderes sandsynligheden for 

at påtræffe fortidsminder fra Ældre Stenalder i indvindingsområdet som ringe. 

Dette er baseret på havspejlsniveauet i stenalderen samt områdets isolerede 

beliggenhed. Derudover er sandressourcen i Femern A/S’ indvindingsområde 

tolket til at være mellem 4-7 m tyk, og påvirkning i forbindelse med slæbesugning 

vurderes ifølge miljøvurderingen som ubetydelig i forhold til potentielle marin 

arkæologiske værdier under sandet. 

 

Rekreative interesser 

Grundet afstanden til kysten vurderes det i miljøvurderingen, at de rekreative 

interesser er begrænset til skibstrafik. Da den nærmeste lystbådehavne ligger i en 

afstand over 25 km fra indvindingsområdet, vurderer miljøvurderingen, at 

forstyrrelsen fra indvindingsaktiviteten på de rekreative interesser er ubetydelig. 

 

Sejladsforhold 

Det fremgår af rapporten fra 2017, at store trafikkorridorer passerer uden om 

Kriegers Flak, om end der stadig er mindre trafikale skibsruter gennem området. 

Skibstrafikken, der passerer området, påvirkes af indvindingsaktiviteterne, da 

disse muligvis må omlægge deres sejlrute imens indvindingen pågår. Denne 

påvirkning vurderes dog som værende kortvarig. Desuden vil der ifølge rapporten, 

informeres om indvindingen på Søfartsstyrelsens Efterretninger for Søfarende.  

 

Det vurderes i miljøvurderingen, at da området allerede er præget af skibstrafik vil 

den øgede sejlads i området forårsaget af indvindingen på Kriegers Flak være en 

uvæsentlig merpåvirkning af sejladsforholdende. 

 

Ammunition 
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Der er ikke observeret forekomster af ammunition under undersøgelserne af 

området. Tidligere indvindinger på Kriegers Flak har gjort sporadiske fund af 

uskarpe fragmenter og ammunition, hvilket ifølge miljøvurderingen ikke er 

andreledes end i andre danske marine områder, og indvindingen i området har 

derved pågået uden problemer med UXO. Sandsynligheden for at påtræffe 

ammunition vurderes ifølge miljøvurderingen som lille.  

 

Kumulative effekter 

Kumulative effekter vurderes i miljøkonsekvensvurderingen i forhold til 

indvinding af den samlede ansøgte mængde til Vejdirektoratet og Femern A/S på 

Kriegers Flak. Ud over indvinding i de to områder er der også andre projekter på 

Kriegers Flak. I øjeblikket anlægges den danske Krigers Flak Havvindmøllepark, 

der er opført en havvindmøllepark, Baltic II, på tysk side som er i drift, og på 

svensk side er der godkendt endnu en vindmøllepark, Kriegers Flak II, men som 

endnu er uden konkrete planer om opførelse.  

Ifølge miljøvurderingen kan der potentielt være kumulative effekter mellem 

indvindingen på Kriegers Flak og anlæg af Kriegers Flak Havvindmøllepark i 

forhold til flere parametre: 

 

Graveaktiviteter ved anlæg af havvindmølleparken medfører øgede 

sedimentkoncentrationer i vandet i en afstand på op mod 20 km fra selve 

aktiviteten. Ifølge miljøkonsekvensvurderingerne er koncentrationerne så lave, at 

påvirkningen er ubetydelig, og overskridelsen af en koncentration på 10 mg/l vil 

kun ske i korte perioder på op til 9 dage. Påvirkning fra sedimentspildet fra 

indvindingsaktiviteterne er fortrinsvis inden for selve indvindingsområdet, og det 

vurderes derfor i rapporten, at det ikke vil medføre væsentlig kumulativ 

påvirkning uden for indvindingsområdet. Samlet set vurderes den kumulative 

effekt af sedimentspredning fra havvindmølle anlæg og råstofindvinding i området 

som mindre negative.  

 

Det vurderes i rapporterne, at den kumulative påvirkning på bundflora og fauna 

som følge af forstyrrelse af sedimentet vil være mindre negativ, da arterne er 

tilpasset en dynamisk havbund, og da bundsubstratet ikke vil ændres i området, på 

nær ved møllefundamenterne, som er en introduktion af et hårdt substrat til 

området.  

 

Ligeledes vurderes det, at der potentielt kan forekomme en mindre negativ 

kumulativ påvirkning på fisk, da de kan fortrække fra de påvirkede områder, men 

ligeledes forventes at kolonisere områderne igen ved indvindingens og 

anlægsfasens afslutning.  

Fiskeriet kan ligeledes potentielt blive kumulativt påvirket af begrænset adgang til 

området på Kriegers Flak når aktiviteterne står på. Det vurderes dog i rapporterne, 

at det for så vidt gælder indvindingsområdet vil være en relativ begrænset periode, 

samt at fiskeriet kan foregå i nærliggende områder, og påvirkningen derfor er lille.  

 

Ifølge miljørapporterne vil der potentielt være kumulative effekter fra de to 

aktiviteter på fugle. Dette vil være forstyrrelse i forbindelse med støj, hvilket i høj 

grad kommer fra anlægget af havvindmølleparken, og reduceret fødeudbud som 

følge af inddragelsen af havbundshabitat. Påvirkningerne vurderes som hhv. 

midlertidige og reversible, og den kumulative påvirkning vurderes som værende af 

mindre grad.  
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En kumulativ påvirkning på pattedyr vil primært også kunne være forårsaget af 

støj i området. Som med fuglene vurderes dette i rapporterne som en mindre 

negativ påvirkning, da påvirkning er midlertidig, og dyrene ikke anvender området 

som primært fødesøgningsområde.  

 

Høringssvar  

 

Ansøgning og miljøkonsekvensvurdering har været i høring i perioden 29. maj 

2019 til 3. juli 2019. Der blev modtaget følgende høringssvar: 

 

Søfartsstyrelsen 

Den ansøgte råstofindvinding på Kriegers Flak giver ikke Søfartsstyrelsen 

anledning til sejladssikkerhedsmæssige bemærkninger. Søfartsstyrelsen henviser 

til vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema om sejladssikkerhed ved arbejder 

til søs, som bedes efterlevet i relevant omfang. 

Det modtagne materiale giver dog anledning til følgende bemærkninger: 

 

Til baggrundsrapporten har Søfartsstyrelsen følgende bemærkninger: 

Fig. 4.35 viser AIS data for området fra 2009. Det er således 10 år gamle data og 

trafikmønsteret i området har ændret sig bl.a. pga. etablering af havmøllepark i 

tysk farvand og kommende havmøllepark i dansk farvand. 

 

Til Vejdirektoratets miljøvurdering har Søfartsstyrelsen følgende bemærkninger: 

Fig. 3-2 viser bl.a. placering af indvindingsområdet og vindmøller i kommende 

havmøllepark. Den viste placering af vindmøllerne er ikke korrekt. Detailprojektet 

for havmølleparken er anderledes end det viste i fig. 3-2. 

Et vedlagt kortudsnit viser, hvad Søfartsstyrelsen har kendskab til i forhold til 

planlagt placering af bl.a. vindmøller og godkendt afmærket arbejdsområde. 

 

Vikingeskibsmuseet 

Vikingeskibsmuseet har tidligere foretaget en screening af geofysiske data for 

Femern A/S. I denne forbindelse blev der udpeget et antal potentielt 

kulturhistoriske objekter inden for råstofområdet. Til hvert objekt er anbefalet en 

friholdelseszone.  

På baggrund af et rekonstrueret havspejlsniveau, er der foretaget en modelbaseret 

vurdering af potentialet for fund af bosættelsesspor fra Ældre Stenalder. Resultatet 

af denne kortlægning er, at der med anvendelse af rimelige 

efterforskningsressourcer vil være ringe sandsynlighed for at påtræffe 

fortidsminder fra Ældre Stenalder i reservationsområdet. Sandsynligheden for at 

påtræffe fortidsminder fra Ældre Stenalder forventes betragteligt reduceret ved en 

begrænsning af indvindingsdybden.  

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at bosættelsesspor kan forekomme.  

 

Vikingeskibsmuseet udtaler i den anledning:  

 At de udpegede anomalier betegnes som mulige kulturhistoriske objekter. 

Såfremt de anbefalede friholdelseszoner fra screeningen kan respekteres 

ved indvindingen, er det Vikingeskibsmuseets indstilling at yderligere 

marinarkæologiske tiltag kan udelades. Der vil dog stadig kunne påtræffes 

objekter, der ikke kunne erkendes i gennemgangen.  

 At der, med ovenstående forbehold, ikke er begrundet formodning for 

stenalderbosættelse i råstofområdet på Kriegers Flak.  
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Uanset ovenstående henvises til Museumslovens § 29h stk. 1, ifølge hvilken fund af 

spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde eller anden aktivitet på 

havbunden straks skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standes. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Anlægsarbejdet sker i et område, hvor der kan findes både tyske og britiske miner 

fra 2. Verdenskrig samt ammunition. Derfor anbefaler Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse, at der foretages en UXO-survey. Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse anmoder om, at før survey gennemføres, sendes plan for 

gennemførelse til godkendelse ved Forsvarskommandoen, hvorefter UXO-survey 

kan gennemføres. Efter endt UXO-survey udfærdiges der en liste over mulige UXO 

fund, som gennemgås med Søværnets Minørtjeneste. Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse gør derudover opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med 

arbejdet på eller i havbunden, konstateres rester af ammunition eller genstande, 

der kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles, og der tages kontakt til 

Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013, § 14 om 

sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske 

farvande. Forsvarets udgifter i forbindelse med ovenstående betales af ansøger.  

 

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) 

I perioder af året finder der et betydeligt fiskeri sted på Kriegers Flak og 

indvindingsområdet udgør en meget vigtig del af et større trawlområde på flakket. 

Begrænsninger for de danske erhvervsfiskere i forhold til adgangen til området vil 

kunne få betydning for adgangen til et betydeligt større område på Kriegers Flak, 

da trawlruter ødelægges, hvis ikke fiskerne har adgang til arealet. 

 

Ifølge DFPO udgør Kriegers Flak et større fiskeriområde, men området bruges 

også af en række arter som opvækstområde. Området er derfor særligt vigtigt for 

erhvervsfiskerne. DFPO bemærker, at 6 mio. m3 sand er en betydelig mængde, der 

vil medføre en kraftig påvirkning af området, især mens der indvindes. Én faktor 

er den umiddelbare påvirkning på havbunden, en anden er de sedimentfaner, som 

indvindingen er forbundet med. Indvendig af råstoffer i området - når der findes 

mange fiskeæg og larver i vandet - bør ikke foregå.  

 

Fiskerilovens kapitel 15 der omhandler fiskeriets forhold over for andre aktiviteter, 

beskriver forhold vedrørende råstofindvindinger til enkeltstående anlægsarbejder: 

”§ 78 Der kan kun udstedes tilladelse til foranstaltninger eller indgreb, der kan få 

den i § 77, stk. 1, nævnte virkning, når 

1) der er taget endelig stilling til spørgsmålet om erstatning i forhold til de 

erhvervsfiskere, der normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet, og 

hvis indtjening vil blive berørt af foranstaltningen eller indgrebet.” 

Af stk. 2. fremgår ”Ved tilladelse til råstofindvinding i henhold til lov om råstoffer 

gælder stk. 1 kun, når tilladelsen vedrører råstofindvinding til brug for store 

enkeltstående anlægsarbejder, og tilladelsen udstedes til bygherren.” 

Det er afgørende for DFPO at der ved disse større anlægsarbejder tages de 

nødvendige hensyn til fiskerierhvervet dels ved at respektere trawlområder og dels 

ved at koordinere aktiviteter, så de ikke overlapper i tid og rum. Fiskerne skal 

kompenseres i forhold til Fiskerilovens beskrivelser og det bør fremgå, som et 

vilkår til det firma der står for indvindingen, at arealet efterlades i en sådan stand 

at fiskeri efterfølgende kan foregå uden gener for fiskerne.   
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Danmarks Naturfredningsforening 

DN-Vordingborg finder miljøvurderingen for at være forældet. Den er udarbejdet i 

2013 ved andre projektansøgninger kan så gamle miljøvurderinger ikke 

anerkendes. 

 

Desuden bemærker DN, at ødelæggelse af et 10 kvadrat kilometer stort havområde 

er stærkt problematisk, og at der ikke er beskrevet nogle afværgeforanstaltninger i 

tilfælde af at gendannelse af bundsediment og fauna ikke sker som forventet, 

ligesom der ikke er afværgeforanstaltninger for risiko for øget 

næringsstofkoncentration ved fjernelse af muslinger og spredning af sediment og 

organisk materiale. 

 

Miljøvurderingen adresserer endvidere ikke tilfredsstillende risikoen for øget 

kysterosion, men skriver blot at den vurderes ikke at være til stede, uden at der 

præsenteres nogen beregninger som kunne ligge til grund for den vurdering. 

 

Med andre ord bør der som minimum udarbejdes en ny miljøvurdering, hvor 

vurderinger baseres på fakta og beregninger, og hvor afværgeforanstaltninger 

medtages. 

 

Partshøring 

 

Høringssvarene blev sendt i partshøring den 5. juli 2019, og Femern A/S indsendte 

partshøringssvar den 23. september 2019.  

 

Søfartsstyrelsen 

Femern A/S vil anvende Søfartsstyrelsens præciseringer af ansøgningsmaterialet i 

den videre planlægning af projektet. 

 

Vikingeskibsmuseet 

Femern A/S vil sikre, at de anbefalede friholdelseszoner respekteres og at fund af 

fortidsminder og vrag staks anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og at arbejdet 

samtidig standses. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Indvinding af råstoffer på Kriegers Flak til brug for Femern Bælt-projektet vil blive 

udført af de entreprenørkonsortier, som Femern A/S har indgået kontrakter med. 

Femern A/S vil sikre, at entreprenørkonsortierne bliver gjort bekendt med 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses anbefaling om gennemførelse af UXO-

survey, herunder inddragelse af Forsvarskommandoen, Søværnets Minørtjeneste 

og Forsvarets Operationscenter i nødvendigt omfang. 

 

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) 

Femern A/S og Danmarks Fiskeriforening har gennem hele projektets 

planlægningsfase været i løbende dialog om projektets fremdrift og potentielle 

konsekvenser for fiskerierhvervet. Forhandlinger, om eventuel erstatning til 

erhvervsfiskere i overensstemmelse med fiskeriloven, vil blive indledt på 

næstkommende møde som afholdes ultimo september 2019.  

 

Danmarks Naturfredningsforening 

Femern A/S er ikke enig i DN-Vordingborgs vurdering af, at miljøvurderingen, 

som ligger til grund for indvindingsansøgningen, er forældet. I 2017 blev der i 
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Vejdirektoratets VVM-redegørelse for indvinding af råstoffer i samme område, 

foretaget en validering af miljøvurderingen fra 2013, som konkluderede, at data 

stadig var valide. Der har været fortaget en række studier af bundfaunaen på 

Kriegers Flak over tre årtier (1995, 1996, 1997, 2003, 2005, 2013), som viser 

samme arts-antal og –sammensætning. Femern A/S vurderer, på baggrund af 

disse undersøgelser, at bundfaunaen i området ikke har ændret sig væsentligt 

siden 2013. Dataene fra 2013 vurderes derfor stadig valide og anvendelige som 

baggrund for indvindingsansøgningen i 2019. 

 

Femern A/S gør desuden opmærksom på, at indvindingsområdet, som beskrevet i 

VVM-redegørelsen, er reduceret fra 10 km2 til 6 km2. Indvindingen vil således ikke 

påvirke et 10 km2 stort havområde som anført af DN-Vordingborg. Da havbunden 

relativt hurtigt genetableres i det dynamiske område på Kriegers Flak, og da 

bundfaunaen består af helt almindelige arter for Østersøen, der hurtigt kan 

genetableres fra omkringliggende populationer, er der ikke vurderet væsentlige 

påvirkninger fra indvindingen, hvorfor afværgeforanstaltninger, som DN-

Vordingborg efterspørger, ikke er fundet relevante.  

Det er tilsvarende vurderet, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger af 

vandkvaliteten, og derfor ikke behov for afværgeforanstaltninger, som følge af 

frigivelse af organisk stof og næringsstoffer i forbindelse med 

indvindingsaktiviteten, da koncentrationerne af næringsstofferne svarer til 

baggrundsniveauet på Kriegers Flak.  

Endelig oplyses det i VVM-redegørelsen, at Møns østkyst, som er den 

kyststrækning, der ligger nærmest indvindingsområdet, er beliggende 30 km 

Kriegers Flak og at indvindingen ikke vil ændre bølgeforholdene i området. Det er 

på denne baggrund vurderet, at der ikke er behov for yderligere beregninger af 

øget kysterosion, som efterspurgt af DN-Vordingborg. 

 

 

Begrundelse for afgørelse om tilladelse til indvinding 

 

Ved afgørelsen skal der, jf. råstoflovens § 20, stk. 5, lægges vægt på en vurdering 

efter lovens § 1 og § 3. Det skal således sikres, at råstofudnyttelsen sker efter en 

samlet vurdering af en række samfundsmæssige hensyn. På den ene side skal der 

lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af udnyttelse af 

råstofressourcerne samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der 

lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, beskyttelse af arkæologiske interesser, 

fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed, infrastrukturanlæg, ulemper for 

skibsfarten samt ændringer i bundforhold. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at den geologiske- og biologiske kortlægning samt 

miljøkonsekvensvurderingen er gennemført i overensstemmelse med 

råstofbekendtgørelsens bilag 3. 

 

Råstofressourcen 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansøgte indvindingsmængde kan 

indvindes i indvindingsområde 522-AC Kriegers Flak Sydvest, og at 

indvindingsområdet er af passende størrelse i forhold til den udlagte ressource.   

 

I henhold til høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, vurderer 

Miljøstyrelsen i tråd med miljøkonsekvensvurderingen, at der grundet områdets 
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afstand til kysten på ca. 22 km ikke er risiko for kysterosion som følge af 

indvindingsaktiviteterne. Derudover bemærkes det, at Kystdirektoratet ikke har 

indgivet bemærkninger ang. kysterosion til ansøgningen.  

 

Det er i forbindelse med detailbearbejdning af kortlægningsresultater og 

ressourceopgørelser på Kriegers Flak anslået, at der findes betydelige mængder 

grovere kvalitetsmaterialer bl.a. inden for indvindingsområdet (GEUS, 2019). 

Femern A/S er blevet gjort bekendt med kortlægningsresultaterne. I forlængelse af 

dette gør Miljøstyrelsen opmærksom på, at det af råstoflovens § 1 fremgår, at 

lovens formål bl.a. er at sikre, at råstofferne anvendes efter deres kvalitet. 

Miljøstyrelsen opfordrer derfor til, at Femern A/S tilrettelægger indvindingen 

således, at råstofferne kan anvendes i overensstemmelse med deres kvaliteter. 

 

Substrat- og dybdeforhold 

Miljøstyrelsen vurderer, at substratforholdene ikke vil ændres væsentligt før og 

efter indvindingen, da ressourcen ikke forventes indvundet i bund.  

Der ansøges kun om tilladelse til indvinding ved slæbesugning, og Miljøstyrelsen 

stiller derfor vilkår om, at der kun må indvindes ved slæbesugning. Stiksugning 

skaber dybe fordybninger i havbunden, og ved slæbesugning undgås disse 

fordybninger, der kan være til gene for fiskeri med bundslæbende redskaber. En 

jævn havbund kan desuden øge hastigheden af reetableringen af substartet, derfor 

potentielt også re-koloniseringen af bundlevende arter.  

 

Miljøstyrelsen erfarer, at råstofindvindinger ikke foregår jævnt over 

indvindingsområder, og at der derfor vil være områder, hvor en større 

dybdeændring kan registreres efter endt indvinding, og ligeledes områder, hvor 

der vil være en mindre dybdeændring end gennemsnittet (1 m). 

 

Miljøstyrelsen vurderer samlet, at indvindingen i øvrigt kan gennemføres, uden at 

værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet. 

 

Flora og fauna 

Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsaktiviteten har en negativ påvirkning på 

bundfaunaen konkret hvor den foregår, men er enig i, at de direkte fysiske effekter 

på havbunden ikke har en væsentligt negativ effekt på bundfaunaen uden for 

indvindingsområdet. Miljøstyrelsen er også enig i, at de påvirkede arter må 

antages at være almindeligt forekommende i de indre danske farvande og 

Østersøen, og at indvindingen derfor ikke vil have nogen væsentlig negativ effekt 

på populationerne af bundfauna, hverken på lokal eller regional skala. 

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at spredning af suspenderet sediment ikke har en 

væsentlig negativ effekt på flora og fauna uden for indvindingsområdet. 

Miljøstyrelsen bemærker også, at størstedelen af indvindingsområdet består af 

sandbund med tydelige bølgeribber, som er tegn på et bølgepåvirket sediment, 

hvilket indikerer, at området med jævne mellemrum udsættes for naturligt høje 

værdier af suspenderet stof. Området vil derfor naturligt være beboet af arter, som 

generelt er tilpasset et dynamisk miljø med variation i suspenderet sediment og 

sedimentoverlejring.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at den mindre negative påvirkning på den bentiske fauna 

fra indvindingsaktiviteterne i området kan accepteres, da disse vurderes som 
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væsentlige men lokale for området, og da det vurderes sandsynligt, at området re-

koloniseres med tilsvarende arter efter endt indvinding.  

 

Fisk og fiskeri 

Miljøstyrelsen er enig i vurderingen af, at påvirkningen af arealinddragelsen på 

fisk er mindre, lokal og kortvarig, da indvindingen er begrænset areal- og 

tidsmæssigt. Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at sedimentspildet vil være begrænset 

i udbredelse og varighed, og at fiskene kan søge til andre områder mens 

indvindingen foregår, og at fjernelsen af bundsubstratet og dermed bundfauna 

reducerer fødemængden i området, men at fiskene forventes at kunne søge føde i 

de tilsvaremde omkringliggende områder, og re-kolonisere området efter endt 

indvinding.   

 

På baggrund af miljøvurderingen og høringssvar fra DFPO og Fiskeristyrelsen 

vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte råstofindvinding potentielt kan påvirke og 

være til ulempe for fiskeriet i området. Forstyrrelsen vurderes som værende 

mindre negativ, da området i perioder optages af indvindingsaktiviteter, og da fisk 

kan bortskræmmes fra området mens indvindingen foregår og indtil føde i form af 

bundfauna genetableres efter endt indvinding. Dog vurderes påvirkningen som 

kortvarig og mindre væsentlig, da der kan fiskes i området i perioder, hvor der ikke 

indvindes. Derudover bemærker Miljøstyrelsen, at miljøkonsekvensvurderingerne 

behandler indvinding med slæbesugende redskaber, og derfor stiller styrelsen 

vilkår om, at indvindingen i området kun må foregå med disse. Dette efterlader en 

mere ensartet havbund uden huller efter stiksugning, hvilken er en fordel for 

fiskeri med bundslæbende redskaber.  

 

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der skal handles efter § 78, pkt. 2 i lov om fiskeri 

og fiskeopdræt (fiskeriloven), og at der dermed inden tilladelsen udstedes, skal 

indledes forhandlinger om eventuel erstatning i forhold til de erhvervsfiskere, der 

normalt udøver erhvervsmæssigt fiskeri på stedet.  

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget dokumentation for, at der i ultimo 

september 2019 er afholdt et møde mellem Femern A/S og DFPO, hvor 

forhandlinger om en eventuel erstatning til erhvervsfiskere indledes.  

 

Fugle  

Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsskibe i området kan forstyrre fugle, der 

raster i og trækker over området, men at suspenderet stof og kollisionsrisikoen 

med skibe i forbindelse med indvindingen ikke vil påvirke bestanden af fugle, 

herunder havlit eller påvirke individerne i området væsentligt. Dette vurderes dels 

på baggrund af, at der allerede forekommer skibstrafik samt andre menneskelige 

aktiviteter på Kriegers Flak, og indvindingsaktiviteterne derfor ikke vurderes, som 

en væsentlig merpåvirkning, dels fordi indvindingsområdet på Kriegers Flak har 

en begrænset udstrækning i forhold til det øvrige havområde, hvor trækfugle og 

rastende fugle også forekommer, og dels fordi fuglene er mobile og kan søge til 

andre områder.  

 

Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at havdybden begrænser fødetilgængeligheden 

for en række arter i området, og at påvirkningen er lokal og af begrænset varighed, 

og derfor ikke påvirker fugle i området væsentlig negativt.  

Miljøstyrelsen lægger derudover vægt på, at den midlertidige påvirkning på havlit 

sker i en begrænset del af artens samlede udbredelsesområde, og at der kun i 

vinter- og forårsperioden vil være havlit til stedet i området. 
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Havpattedyr 

Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsområderne udgør et lille areal ud af det 

samlede havareal i pågældende farvand, hvor marsvin forekommer. Samtidig 

vurderer Miljøstyrelsen, at marsvin potentielt set vil kunne blive påvirket negativt 

af støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet. Miljøstyrelsen vurderer 

dog, at det ikke er et kritisk støjniveau eller væsentlig merbelastning af støj i 

området, og at marsvin vil have mulighed for at kunne fortrække fra området 

imens indvindingen foregår.  

Den samme vurdering gør sig gældende for både gråsæl og spættet sæl.  

 

Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at området ikke er et væsentligt 

fødesøgningsområde for marsvin og sæler. Samlet vurderes den ansøgte 

indvindingsaktivitet ikke at medføre forstyrrelse eller forringe 

fourageringsforholdene for havpattedyr i et omfang, der influerer på arternes 

udbredelse i området. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af miljørapporten, jf. 

habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at indvindingen ikke kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. 

 

Internationale beskyttelsesområder 

Grundet den relativt store afstand ca. 20 km til nærmeste Natura 2000 område, og 

at indvindingen ikke vurderes at have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet 

uden for påvirkningszonen, vurderer Miljøstyrelsen, at indvindingsaktiviteten ikke 

påvirker naturtyperne i de nærmeste Natura 2000-områder.  

 

Jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter (habitatbekendtgørelsen), vurderer Miljøstyrelsen på baggrund af 

Natura 2000 væsentlighedsvurderingen at indvindingen hverken i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, og der er derfor ikke krav om en vurdering efter bekendtgørelsens § 6, 

stk. 2. 

 

Miljømål og indsatsprogrammer 

Flere af de potentielle påvirkninger på deskriptorerne i havstrategidirektivet 

behandles i de foregående afsnit, f.eks. falder D1 Biodiversitet blandt andet under 

afsnittet Flora og Fauna.  

Miljøstyrelsen vurderer, at havbundens integritet (D6) påvirkes væsentlig negativt 

i indvindingsområdet, hvor der indvindes, men ikke i påvirkningszonen og uden 

for området. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at påvirkningen er lokal men relativt 

langvarig, og derved med en moderat negativ påvirkning på området, men af 

mindre påvirkning på det samlede miljømål.  

 

Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at miljøpåvirkningen ved sedimentspredning 

kun vil være kortvarig, og at de største koncentrationer af suspenderet stof vil 

findes lokalt i indvindingsområdet og i påvirkningszonen. Yderligere vurderes 

sedimentet i indvindingsområdet som indeholdende ikke-forurenede sedimenter 

og nærringsstofkoncentrationer svarende til baggrundsniveauet på Kriegers Flak. 

Miljøstyrelsen vurderer derfor påvirkningen fra indvindingen som ubetydelig i 

forhold til miljømål og indsatsprogrammer om god kemisk og økologisk tilstand 

for vandkvaliteten. 
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Miljøstyrelsen bemærker, at Energi, herunder støj i havet (D11) herunder 

undervandsstøj, befinder sig på et niveau, der i sig selv ikke er på et skadeligt 

niveau. Efter havstrategidirektivet skal der ske overvågning af impulslyd. 

Miljøstyrelsen vurderer ikke dette relevant for det pågældende arbejde.  

 

Marinarkæologiske interesser 

Miljøstyrelsen vurderer, på baggrund af høringssvar fra Vikingeskibsmuseet, den 

geoarkæologiske analyse og miljøvurderingen, at der kan gennemføres indvinding 

i det udlagte område uden at der sker en væsentlig påvirkning af 

marinarkæologiske interesser, hvis de anbefalede friholdelseszoner omkring 

potentielle kulturhistoriske objekter i undersøgelsesområdet overholdes. 

Vikingeskibsmuseet har over for Miljøstyrelsen præciseret, at museet vurderer, at 

de fundne anomalier i den geoarkæologiske analyse er sammenfaldende med de 

registrerede vrag i Slots- og Kulturstyrelsens database.  

På baggrund af Vikingeskibsmuseets analyse og høringsvar stiller Miljøstyrelsen 

derfor vilkår om friholdelseszoner svarende til Vikingeskibsmuseets anbefalinger 

omkring de af museet udpegede objekter af marinarkæologisk interesse, som ligger 

inden for indvindingsområdet. 

 

Derudover bemærker Miljøstyrelsen, at Vikingeskibsmuseet gør opmærksom på, at 

sandsynligheden for at påtræffe fortidsminder fra Ældre Stenalder forventes 

betragteligt reduceret ved en begrænsning af indvindingsdybden. Miljøstyrelsen 

forventer at indvindingsdybden er begrænset, da indvindingen kun tillades med 

slæbesugning.  

På baggrund af høringssvar fra Vikingeskibsmuseet gør Miljøstyrelsen ligeledes 

opmærksom på, at skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller 

vrag skal dette straks anmeldes til Slots og kulturstyrelsen i henhold til 

museumslovens § 29 h. 

 

Rekreative interesser 

På baggrund af områdets begrænsede anvendelsesmuligheder for rekreative 

interesser grundet afstanden til kysten og nærmeste havn, vurderer Miljøstyrelsen, 

at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af 

rekreative interesser.  

 

Sejladsforhold 

På baggrund af Søfartsstyrelsens høringssvar, og da der ifølge miljørapporten 

oplyses om indvindingsaktiviteterne på Efterretninger for Søfarende, vurderer 

Miljøstyrelsen, at råstofindvindingen kan gennemføres, uden at dette påvirker 

sejladssikkerheden. Miljøstyrelsen bemærker dog, at indvindingen kan begrænse 

sejladsen gennem området når denne står på. Dette vurderes dog ikke som en 

væsentlig påvirkning, da sejladsen i området allerede kan være begrænset på 

grund af anlægningen af havvindmølleparken og efterfølgende af havvindmøllerne. 

Miljøstyrelsen er enig i, at sejladsen fra indvindingen ikke er en væsentlig 

merbelastning af det allerede trafikkerede område.  

 

På baggrund af høringssvar fra Søfartsstyrelsen skal Miljøstyrelsen henvise 

tilladelsesindehaver til vurderingsskema og bekendtgørelse fremsendt af 

Søfartsstyrelsen, som bedes anvendt i relevant omfang. 

 

Ammunition 
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Miljøstyrelsen henviser til høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 

som blandt andet påpeger at indvinding i området skal operere i henhold til 

Bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejladssikkerhed ved 

entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande, herunder at hvis 

der konstateres rester af UXO, skal arbejdet straks indstilles, og der tages kontakt 

til Forsvarets Operationscenter.  

 

Kumulative effekter 

Miljøstyrelsen vurderer, at de kumulative effekter af miljøpåvirkningen af 

indvinding i både Femern A/S’ indvindingsområde og i Vejdirektoratets 

indvindingsområde er begrænsede. Miljøstyrelsen lægger vægt på, at 

sedimentspild fra indvindingerne er vurderet som en ubetydelig påvirkning uden 

for indvindingsområderne, og at indvindingen er begrænset tidsmæssigt. 

Derudover forventes indvindingen ikke at ændre sedimentforholdene væsentligt i 

de to indvindingsområder, da tykkelsen på sandressourcerne vurderes tykkere end 

den forventede indvindingspåvirkning. Havbunden forventes dermed at afspejle 

de samme habitatforhold efter indvindingen som før. Derfor forventes den 

oprindelige fauna i høj grad at kunne re-kolonisere områderne efter indvindingen.  

 

Miljøstyrelsen bemærker, at den kumulative påvirkning fra havmølleparken og 

indvindingsaktiviteterne kan være negativ men mindre. Miljøstyrelsen vurderer, at 

sedimentspredning, herunder øget sedimentkoncentrationer i vandsøjlen, og 

forstyrrelse af havbunden samt støj er de potentielt kumulative faktorer fra 

etableringen af havvindmølleparken og fra indvindingen. Den kumulative 

påvirkning kan bortskræmme og påvirke fisk, fugle, havpattedyr og påvirke 

bundfauna negativt i områderne på Kriegers Flak. Dog vurderer Miljøstyrelsen, at 

påvirkningen er midlertidig imens etableringen af havvindmølleparken foregår og 

indvindingen pågår. Ligeledes lægger Miljøstyrelsen vægt på, at dyrene kan søge til 

lignende habitater i de nærliggende områder. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at 

den kumulative påvirkning fra etableringen af vindmølleparken og 

indvindingsaktiviteterne ikke er af så væsentlig en grad, at projektet ikke kan 

gennemføres. 

 

Miljøstyrelsen vurderer derudover, at der kan være kumulative påvirkninger på 

dyreliv og fiskeri, som følge af et kumulativt tab af egnet habitat i området. Dette 

vurderes at være en midlertidig påvirkning mens der er udlagt 

indvindingsområder på Kriegers Flak, og vurderes som en mindre negativ 

påvirkning, da området er en del af et større farvandsområde med lignende 

habitater.  

 

Støjpåvirkning på land 

På baggrund af, at indvindingsområdet er beliggende ca. 22 km fra nærmeste kyst, 

og de hidtidige støjmålinger i forbindelse med råstofindvinding på havet, er det 

Miljøstyrelsens vurdering, at grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984 Ekstern støj fra virksomheder må forventes at blive overholdt. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke vil være 

væsentlige støjgener på land. Miljøstyrelsens finder derfor ikke, at det er 

nødvendigt at stille støjvilkår for indvindingen i området. 

 

Øvrige interesser 

Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt 

sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i råstoflovens § 3. 
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Konklusion 

Miljøstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. 

råstoflovens § 3, truffet afgørelse om tilladelse til indvinding af den ansøgte 

mængde i det ansøgte område.  

 

Klagevejledning 

 

Styrelsens afgørelse angående anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern 

Bælt kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 13 i lov nr. 575 af 

4/5/2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 

tilhørende landanlæg i Danmark. 

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 

måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43 

 

Underretning 

 

Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. 

 

Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside under annonceringer. 

 

 

  

 

På vegne af Miljøstyrelsen, 

 

SILEM 
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Bilag 1 
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Områdespecifikke vilkår 
   

Samlet tilladt 

mængde i m³ 

Årligt tilladt 

mængde i m³ 

Andre vilkår 

6.000.000 2.000.000 1. De indvundne materialer i område 522-AC Kriegers Flak Sydvest 

må alene anvendes i forbindelse med Femern A/S’ projekt om 

etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. 

 

2. Indvinding i området må kun ske med slæbesugning. 

 
3. Der må ikke indvindes inden for en radius på 50 m fra 

marinarkæologiske forekomster på positionerne (WGS84):  

 

Position (WGS84) Friholdelseszone 

N 55°01.00’ og Ø 12°54.62’ 50 m 

N 55°00.36’ og Ø 12°55.48’ 50 m 

N 55°01.28’ og Ø 12°55.63’ 50 m 

N 55°00.24’ og Ø 12°54.25’ 50 m 

 

 

4. Når indvindingen i området er endeligt afsluttet, skal 

tilladelsesindehaveren gennemføre en samlet undersøgelse og 

vurdering af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Ved 

vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er 

sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret 

i ansøgningen med bilag.  

Undersøgelsen og vurderingen skal godkendes af Miljøstyrelsen. 

Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af Geodatastyrelsen, og 

programmet skal godkendes inden opmålingen finder sted.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


