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1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Baggrund
Den tilladte indvindingsmængde i Fællesområde 520-AA er ved at være udnyttet,
hvorfor det er et ønske fra NCC Industry A/S at ansøge om at få udlagt en øget
mængde i fællesområdet. NCC ønsker at søge om en samlet indvindingsmængde
på 6 mio. m3 over en periode på 10 år med et årligt maksimum på 850.000 m3. Om-
rådet ønskes fortsat udlagt som et fællesområde, men med en øget indvindings-
mængde.

Figur 1-1. Oversigtskort over Fakse Bugt med fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord (rød
ramme) med 500 m påvirkningszone (grøn ramme), omkringliggende fællesområder, klap-
pladser, RAMSAR område (site nr. 22), Natura 2000-områder og linjeføringen for Baltic Pipe
og ilandføringskablet til Kriegers Flak Havmøllepark.
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Ressourcen, der ønskes indvundet, består af kvalitetsmaterialer, herunder sand,
grus og ral. Materialerne anvendes som tilslag til beton og asfalt samt fremstilling af
anlægsmaterialer, herunder en række LAR-produkter, der stiller krav om særlige
egenskaber.

Den gældende tilladelse i Fællesområde 520-AA omfatter en samlet indvindings-
mængde på 1,7 mio. m³ med en maksimal årlig indvinding på 1 mio. m³
(Naturstyrelsen, 2015). Tilladelsen er gældende indtil den 1. december 2025.

Efterforskningen er udført i henhold til gældende bekendtgørelse for efterforsknings-
tilladelsen (BEK nr. 780 af 20/06/2017). Afrapporteringen følger krav til efterforskning
og miljøvurdering i forbindelse med råstofefterforskningen (jf. BEK.nr. 1680 af
17/12/2018) og krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten i sager omfattet af
§11, stk. 1 (f. LBK nr. 1225 af 25/10/2018, Bilag 7). Der er udført en Natura 2000
væsentlighedsvurdering i henhold til habitatdirektivet (BEK 1595 af 06/12/2018) og
råstofbekendtgørelsen (BEK.nr. 1680 af 17/12/2018).

Alternativer
De nærmeste alternative marine råstofområder er beliggende syd for ansøgningsom-
rådet i Fakse Bugt, som dog i forvejen er præget af høj indvindingsaktivitet. Derudover
er mængden og især kvaliteten af materialerne i den centrale og sydlige del af Fakse
Bugt, ikke sammenlignelig med ansøgningsområdet i den nordlige del af Fakse Bugt.
Ansøgningsområdet har endvidere en fordel, idet der kan indvindes råstoffer under
vejrforhold, hvor resten af Fakse Bugt er utilgængelig.

De nærmeste andre råstofområder ligger udenfor Fakse Bugt (>20 km). En anven-
delse af disse områder vil medføre store meromkostninger i forhold til brændstoffor-
brug og relaterede emissioner i forbindelse med indvindingsaktiviteten, herunder
øgede CO2-emissioner. Derudover vides det at, disse områder ikke indeholder
samme mængde af kvalitetsmaterialer, som i den nordlige del af Fakse Bugt.

Alternative råstofindvindingsområder på land vurderes ikke tilstrækkelige, idet der
ikke kan indvindes råstoffer af tilsvarende kvalitet eller mængde hverken i Region
Hovedstaden eller i Region Sjælland.
Et alternativ til de eksisterende områder er at udlægge et nyt råstofområde i et hidtil
uberørt havområde. Det anses generelt for uhensigtsmæssigt at udlægge nye områ-
der, når der er eksisterende områder, hvor der stadig er råstofreserver til rådighed. I
råstofmæssig sammenhæng anses det for mest bæredygtigt at udnytte råstofreser-
ven til bunds inden der tages hul på nye, uberørte områder.

Såfremt indvindingsansøgningen ikke imødekommes kan konsekvensen være, at om-
rådet lukkes for indvinding. Dette vil medføre, at der i regionen skal hentes råstofma-
terialer fra hidtil uberørte områder på havbunden eller importeres fra råstofområder
der ligger i væsentlig større afstand.
Der kan derfor ikke peges på alternativer til råstofindvinding i ansøgningsområdet.
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Råstofforekomst
Den kortlagte ressource dækker hele området og har en gennemsnitlig tykkelse på 3
m og er i dele af området op til 6 m tyk. Generelt vurderes råstofpotentialet at være
højt, da det er en påvist ressource i området, der aktivt indvindes. Ressourcen er
sandsynligvis meget vekslende, hvor det formodes, at det grovere sand (betonsand)
findes mod vest, og grus lokalt findes begravet under andet sediment i området
(Orbicon, 2019). Det totale kortlagte volumen af finsand, betonsand og grus vurde-
res til at være på i alt 63,2 mio. m3 i ansøgningsområdet (Orbicon, 2019).

Der er blevet indvundet i fællesområde 520-AA i årtier (mere end 50 år). Den årlige
indvindingsmængde i Fællesområde 520-AA for perioden 2007-2018 og har været
10.000 - 380.000 m3. Den gennemsnitlige, årlige indvinding i perioden 2007-2018
har været ca. 161.000 m3 opgjort samlet for alle indvindere. Men mængden er meget
varierende over årene med en tendens til en stigning i de seneste år (2016-2018).

Havbundsforhold
Havbunden vil blive påvirket af indvindingen, idet indvindingen vil påvirke havbunden
og medføre en ændring af dybdeforhold og substratforhold lokalt i ansøgningsområ-
det.

Det arealpåvirkede område afhænger af den anvendte indvindingsmetode og i hvil-
ket omfang den enkelte metode anvendes ved indvindingen. Den årlige påvirkning af
havbunden vil derfor omfatte et areal på 2,8 - 4,3 km2. Ligeledes er estimeret, at
slæbesugningen medfører, at op til ca. 23 % af området arealmæssigt vil blive berørt
pr. år, hvis mængden indvindes jævnt i området og ikke indenfor et mindre areal. Til
sammenligning vil stiksugning medføre, at op til ca. 15 % af området arealmæssigt
vil blive berørt pr. år. Såfremt hele den ansøgte ressourcemængde udnyttes jævnt
over hele ansøgningsområdet, vil den arealmæssige påvirkning over en 10-årig peri-
ode udgøre 20 - 30 km2 svarende til mellem 109 - 164 % af ansøgningsområdet.
Dvs. at hele ansøgningsområdets areal potentielt kan blive slæbe- eller stiksuget
mellem ca. 1 til 2 gange i løbet af den 10-årige tilladelsesperiode.

Det vurderes, at vanddybden potentielt at forøges ca. 1-2 m i de mest indvindingspå-
virkede områder. Sugehuller lokalt indenfor ansøgningsområdet kan blive op til 6 m
dybe i forhold til havbundsniveau, da ressourcen maksimalt er 6 m dyb. Det indvin-
dingspåvirkede område vurderes efter 10 år at udgøre ca. halvdelen af ansøgnings-
områdets havbundsareal. Stiksugehuller udgør pt. <1% af ansøgningsområdet.
Stiksugningen vurderes derfor at medføre en væsentlig dybdeforøgelse i ansøg-
ningsområdet og slæbesugning kun en mindre dybdeforøgelse. Råstofindvindingen
vil ikke medføre dybdeændringer i påvirkningszonen eller i Fakse Bugt omkring an-
søgningsområdet.

Indvindingen medfører ændringer i bundsubstratet i form af øgede arealer med skyl-
lebanker (mindre sten) på den oprindelige sandbund, og dannelsen af substrattype
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1a ”siltet blødbund” i bunden af sugehullerne: Ændringen til blødbund sker, fordi su-
gehullerne fungerer som ophobningssted for ler og silt samt organisk materiale fra
nærområdet. Det vurderes, at substrattypen i ansøgningsområdet vil ændre sig væ-
sentligt i forhold til den oprindelige sandbund.

Den siltede bund i sugehullerne oplever hyppigt iltsvind, der ses som lokale pletter af
hvide svovlbakterier eller større områder med liglagen (hvide svovlbakterier). Der er
ikke observeret tegn på iltsvind på skrænterne i sugehullerne eller på den øvrige
havbund, ligesom bundsamfundet er uændret indenfor få meters afstand til sugehul-
lerne. Der er således ikke indikationer på spredning af iltsvind fra sugehullerne. Rå-
stofindvindingen forventes ikke at påvirke substratforholdene i påvirkningszonen el-
ler i Fakse Bugt omkring ansøgningsområdet.

Indvinding på havbunden medfører sedimentspredning og omlejring af sediment på
havbunden. Det frigjorte sediment vil følge strømforholdene, og det aflejres naturligt i
de omkringliggende områder. Sedimentspredningen og omlejringen af sediment vil
forekomme indenfor få hundrede meter af indvidnignsskibet og vil med tiden udjæv-
nes af strømforholdene i området. Sedimentspildet fra råstofindvindingen vurderes
derfor at medføre en mindre påvirkning i ansøgningsområdet, en ubetydelig påvirk-
ning i påvirkningszonen og ingen påvirkning i den resterende del af Fakse Bugt.

Bundplanter og dyr
Slæbesugning og stiksugening af havbund medfører direkte fjernelse af bunddyr og
eventuel flora, som lever på eller i havbunden. Derudover vil indvindingen medføre,
at de biologiske samfund bliver påvirket gennem tilbageføring af frasorteret materiale
til havbunden, som medfører en overdækning af bundfauna og -flora i indvindings-
området. Begge aktiviteter vil medføre en høj mortalitet af bundflora og -fauna i det
påvirkede område. Den direkte arealpåvirkning og fjernelse af dyr og planter ved
slæbe- eller stiksugning vurderes på denne baggrund som moderat i ansøgningsom-
rådet. Råstofindvindingen vil ikke medføre påvirkning af bundflora og -fauna som
følge af fjernelse af substrat eller substratændring i påvirkningszonen.

Indvindingen vil udover fjernelse/tilførsel af substrat medføre en dybdeændring. Dyb-
deændringen er afhængig af den anvendte indvindingsmetode (slæbe- og/eller stik-
sugning). Efter endt indvinding i ansøgningsområdet vil der forekomme en genind-
vandring af bundfauna og -flora fra den omkringliggende havbund, som vil være kort-
varig (1-5 år) for arealer, hvor der har foregået slæbesugning og langvarig (>12 år) i
sugehuller, idet bunden af sugehullet ændres til blødbund og er præget af iltsvind.
Det vurderes derfor at påvirkningen som følge af dybdeforøgelse vil være mindre for
slæbesugning og moderat for stiksugning i ansøgningsområdet.

Substratændring i form af skyllebanker (bunker af mindre sten) på sandbunden vil
medføre en ændring af bunden til et mere varieret og lokalt mere stenet substrat i
dele af ansøgningsområdet. Dette vil have en positiv påvirkning på de planter og dyr,
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som er tilknyttet hårdbunden og formodentligt medføre ingen eller en ubetydelig stig-
ning i arts- og individantallet i ansøgningsområdet. Samtidig vil indvindingen med-
føre reduktion i forekomsten af ensartet sandbund, som kan medføre en negativ på-
virkning på de planter og dyr, som er tilknyttet sandbunden. Det vurderes på bag-
grund af det ovenstående at bundflora og -faunaen i ansøgningsområdet vil blive
moderat påvirket som følge af substratændring i forbindelse med indvindingen. Rå-
stofindvindingen medfører ikke ændring i substratet og dermed bundsamfundet i på-
virkningszonen.

De biologiske samfund i ansøgningsområdet kan desuden blive påvirket af spildt se-
diment fra indvindingen, som bliver spredt med vandet, hvorefter det aflejres på hav-
bunden. Sedimentspredning/sedimentation vil ikke medføre væsentlige ændringer i
forekomsten af bundplanter og -dyr i ansøgningsområdet, der generelt er arts- og in-
dividfattigt. De fleste arter knyttet til sandbunde udsættes med jævne mellemrum for
naturligt høje værdier for suspenderet stof i forbindelse med stormvejrshændelser,
hvorfor arter knyttet til disse bundtyper har en høj tolerance overfor omlejring og se-
dimentation. Påvirkningen på bundplanter og -dyr som følge af sedimentspredning i
ansøgningsområdet vurderes på denne baggrund som ubetydelig i ansøgningsområ-
det og i påvirkningszonen.

Fisk og fiskeri
I Fakse Bugt forekommer erhvervsmæssigt fiskeri med bundslæbende redskaber,
garn og flydetrawl. I ansøgningsområdet foretages fiskeri med bundslæbende red-
skaber og garn. De registrerede landede fiskearter i og omkring ansøgningsområdet
omfatter primært arterne torsk, pighvarre, rødspætte og skrubbe samt brisling, sild,
hvilling, ising, slethvarre og tobis. Der blev observeret få fisk i området i forbindelse
med nærværende miljøundersøgelse, og området er ikke defineret som et vigtigt
gyde- og opvækstområde for fisk.

Det vurderes, at indvindingen i ansøgningsområdet vil have en kortvarig og lav for-
styrrelsesgrad på fiskeriet, da eventuelt fiskeri kan pågå i ansøgningsområdet, når
der ikke indvindes. Når indvindingen helt stopper efter området er tømt for de øn-
skede råstofressourcer, eller af anden årsag opgives, vil fiskeriet kunne pågå uhin-
dret. Samlet set vurderes arealinddragelse i forbindelse med indvindingen, der perio-
disk kan begrænse fiskeriet i ansøgningsområdet, at medføre en mindre påvirkning
på fiskeriet i Fakse Bugt.

Dybdeændringer (sugehuller og slæbespor) kan dog betyde, at trawlfiskeri vanske-
liggøres lokalt i ansøgningsområdet. Det vurderes, at kun en mindre del af ansøg-
ningsområdet potentielt vil blive uegnet til fiskeri pga. sugehuller. Desuden kan sub-
stratændringer potentielt medføre en stigning af fisk, der foretrækker grovere sub-
strat, hvorimod forekomsten af arter, der lever på sandbunden kan blive mindre.
Sandbunden vil dog stadigt være den dominerende bundtype i ansøgningsområdet
efter endt indvinding af den ansøgte mængde. Påvirkningerne af fiskeriet som følge
af arealinddragelsen vurderes derfor som mindre.
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Ved indvinding kan sedimentspild- og spredning potentielt have indflydelse på fiske-
bestande i Fakse Bugt. Modellering i forbindelse med anden råstofindvinding viser,
at sedimentspildet forekommer indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten
og således ikke vil række ud over påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet.
Det vurderes, at fisk i ansøgningsområdet potentielt kan flytte sig til andre mindre
påvirkede områder i ansøgningsområdet og de omkringliggende områder, mens ind-
vindingen pågår. Påvirkningen på fiskebestandene og fiskeriet som følge af sedi-
mentspild fra råstofindvinding vurderes samlet set som ubetydelig. Støj og forstyr-
relse fra indvindingen vurderes at udgøre en ubetydelig merbelastning af fisk i områ-
det på grund af den allerede eksisterende sejladsaktivitet og de dynamiske forhold i
bugten. Desuden vurderes det eksisterende bunddyrssamfund og dermed fiskenes
fødegrundlag generelt som arts- og individfattigt, hvormed indvindingen ikke vil bi-
drage til en større tab af fødegrundlag for fisk. Fisk kan søge føde i og udenfor an-
søgningsområdet i reetableringsperioden indtil det indvindingspåvirkede område
igen har fiske-egnet føde. Råstofindvindingens påvirkning på fisk vurderes derfor
samlet set som mindre.

Fugle
Fugle, herunder en række arter af vandfugle, forekommer i og omkring ansøgnings-
området. Det drejer sig primært om arter, der raster og fouragerer i Fakse Bugt og
som især forekommer i efterårs- og vintermånederne, dvs. udenfor fuglenes yngletid.
Området vurderes af begrænset betydning for rastede vandfugle pga. dybdeforhol-
dene og det begrænsede fødeudbud i ansøgningsområdet.

Substratændring mod mere stenet sandbund i ansøgningsområdet kan medføre en
stigning i antallet af arter og dækningsgrader, herunder blåmuslingen. Substratæn-
dringerne i ansøgningsområdet vurderes at medføre en ubetydelig til positiv påvirk-
ning på fuglelivet i området.

Ændrede (øgede) dybdeforhold på gennemsnitligt 33 cm over 10 år (fordelt over
hele arealet) og med sugehuller i de mest indvindingspåvirkede områder på 1-2 m
og maksimalt op til 6 m dybde kan i teorien gøre områderne mindre attraktive for
dykænder, men da områderne med lave vanddybder generelt rummer et meget be-
grænset fødegrundlag, vurderes påvirkningen som ubetydelig.

Da ikke hele området påvirkes på en gang, og da det allerede i dag i et vist omfang
er påvirket af forstyrrelser fra anden indvinding, sejlads m.m., vurdering det, at på-
virkningen af rastende fugle som følge af forstyrrelser vil være af mindre omfang.

En stigning i koncentrationen af suspenderet stof kan i en periode påvirke dykkende
fugles fourageringsmuligheder på grund af en midlertidig nedsat sigtbarhed. Indvin-
dingen vil potentielt kunne forekomme dagligt i området og påvirkningen fra øgede
sedimentkoncentrationer i vandet vurderes derfor af mindre betydning for fuglene i



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

13 / 153

området. Der kan forekomme en ubetydelig påvirkning på fugle som følge af be-
grænset sedimentspredning til påvirkningszonen (indenfor få hundrede meter af ind-
vindingsaktiviteten), men ingen længere ude i Fakse Bugt. Ansøgningsområdet på-
virkes ikke på én gang og er allerede i dag påvirket af indvinding, skibssejlads m.m.
Øgede sedimentkoncentrationer i vandfasen (sedimentspild) vil i givet fald kun fore-
komme helt lokalt og kortvarigt i ansøgningsområdet og vil ikke påvirke fuglenes fø-
desøgningsbetingelser eller livsvilkårene for ålegræs eller andre fødeemner omkring
ansøgningsområdet. De rastende fugle vil derfor ikke blive påvirket væsentligt af ind-
vindingen i ansøgningsområdet.

Havpattedyr
Marsvin, spættet sæl og gråsæl er de mest almindeligt forekommende havpattedyr i
de indre danske farvande. I den sydvestlige del af Østersøen forekommer et højtæt-
hedsområde for marsvin om efteråret, mens der findes sællokaliteter ved Ægholm
og stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved mere end 11 km fra ansøg-
ningsområdet. Alle arter kan forekomme jævnligt i ansøgningsområdet.

Indvindingen medfører en habitattab, som potentielt kan medføre reduktion i fødetil-
gængelighed for marsvin og sæler i ansøgningsområdet. Støj kan ligeledes for-
trænge dyr fra dele af ansøgningsområdet mens indvindingen pågår.

Ansøgningsområdet vurderes ikke som et vigtigt fødesøgningsområde for havpatte-
dyr pga. et meget begrænset fødeudbud.

Nærværende ansøgning vil bidrage til øget aktivitet og støj i ansøgningsområdet og
en samlet set fordobling af indvindingsaktivitet i Fakse Bugt. Den forøgede støj vil fo-
rekomme lokalt i ansøgningsområdet og påvirkningszonen og i den trafikåre som al-
lerede nu benyttes til området syd om Stevn. Påvirkningsgraden fra råstofindvindin-
gens støj på havpattedyr i Fakse Bugt vurderes som lav, da dyrene naturligt undvi-
ger skibe indenfor 200-300 m, og da risikoen for at påføre dyrene midlertidige eller
permanente høreskader dermed er ubetydelig. Det vurderes desuden på denne bag-
grund, at marsvin og sæler kun bliver fortrængt fra dele af ansøgningsområdet mens
indvindingen pågår. Varigheden af påvirkningen må dog på baggrund af de hyppige
indvindinger pr år beskrives som mellemlang. Støjpåvirkningen på havpattedyr vur-
deres derfor samlet set som mindre i ansøgningsområdet og påvirkningszonen og
ubetydelig i Fakse Bugt generelt. Marsvine- og sælpopulationen vurderes ikke at
blive negativt påvirket som følge af råstofindvinding og den relaterede støjproduktion
i og lige omkring ansøgningsområdet. Vigtige yngle- og rastepladser ligger langt fra
ansøgningsområdet og vil ikke blive påvirket af råstofindvindingen.

Marinarkæologi
Kulturhistoriske fortidsminder kan potentielt gå tabt i forbindelse med indvindingsakti-
vitet på havbunden. Den mulige påvirkning af marinarkæologiske forekomster vil un-
der råstofindvinding være knyttet til en direkte fysisk påvirkning i forbindelse med
slæbe- eller stiksugning.
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Marinarkæologiske fund på havbunden stammer dels fra stenalderen, hvor store
dele af havbunden var tørt land, men også fra senere tider, hvor skibsforlis og byg-
geri af forsvars- og havneanlæg har efterladt sig spor på - eller i havbunden.
Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” har ingen registrerede
fortidsminder hverken i ansøgningsområdet eller i påvirkningszonen. Der er desuden
ikke fundet vrag eller andre menneskeskabte objekter i ansøgningsområdet ved de
gennemførte visuelle verifikationer og den gennemførte sidescantolkning, som
kunne være af marinarkæologisk interesse. Ydermere har der ikke været indberet-
ninger om tab eller ødelæggelse af fortidsminder i Fakse Bugt.

Det vurderes, at der er meget lille risiko for at påvirke de kulturbærende lag i ansøg-
ningsområdet i væsentlig grad og påvirkningen fra indvindingen på marinarkæolo-
gien i området vurderes samlet set som ubetydelig. Det er dog i sidste ende Vikinge-
skibsmuseet, der fastlægger de marinarkæologiske værdier i området.

Rekreative interesser
De rekreative interesser i Fakse Bugt omfatter roning, badning, kajakroning, surfing,
camping, jagt, lystsejlads, lyst- og fritidsfiskeri og dykning m.m. Råstofindvindingen
vil foregå løbende i ansøgningsområdet, som ligger relativt langt fra land (2,8 km).
De fleste af de rekreative interesser er knyttet til kysten og de lavvandede kystområ-
der nord og vest for ansøgningsområdet. De rekreative forhold vurderes derfor at
være udetydeligt påvirket af råstofindvindingen, som har forekommet i ansøgnings-
området i årtier. Det er desuden beregnet, at støjpåvirkningen i forbindelse med rå-
stofindvindingen overholder de gældende grænseværdier. Råstofindvindingens på-
virkning på de rekreative interesser i Fakse Bugt vurderes derfor som ubetydelig.

Sejladsforhold
Transport af indvundet materiale fra ansøgningsområdet vil generere en stigning i
skibstrafikken inden for ansøgningsområdet samt til og fra råstofhavnene, da der sø-
ges om en større indvindingsmængde end den nuværende i fællesområdet 520-AA.

Ved indvinding af maksimalt 850.000 m3 om året med en gennemsnitlig lastkapacitet
på 500 m3 vil det svare til omtrent 1700 sejladser frem og tilbage om året. Ved en
gennemsnitlig årlig indvinding på 600.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig
lastkapacitet svarer det til omtrent 1200 sejladser frem og tilbage om året. Antallet af
sejladser om året vil forventeligt være mindre, da en større eller mindre del af ski-
bene vil have en større lastkapacitet end NCC´s forventede 400-600 m3.

Den gennemsnitlige, årlige indvinding i Fællesområde 520-AA for perioden 2007-
2018 har været ca. 161.000 m3 (jf. afsnit 3.3 om indvindingsressourcen). I forbin-
delse med den nuværende indvindingstilladelse er den samlede tilladte indvindings-
mængde på 1.700.000 m3 med et årligt maksimum på 1 mio. m3, hvilket svarer til en
gennemsnitlig indvindingsmængde på 170.000 m3 om året. Ved en gennemsnitlig år-
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lig indvinding på 170.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig lastkapacitet sva-
rer det til omtrent 340 sejladser frem og tilbage om året. Det betyder, at der i forbin-
delse med kommende ansøgningsmængde vil være mere end en tre dobling i antal-
let af sejladser til og fra ansøgningsområdet sammenlignet med den nuværende ind-
vinding i ansøgningsområdet.

Hovedparten af den tunge skibstrafik passerer uden om ansøgningsområdet. Den
primære skibstrafik, der passerer gennem området, forventes at være råstofindvin-
dere og mindre erhvervs- og fiskerbåde til og fra de omkringliggende havne. Den
øgede trafik vil påvirke trafikken lokalt i ansøgningsområdet og den primære sejlrute
til ansøgningsområdet nordfra og syd om Stevns. Påvirkningen heraf vil forventeligt
være begrænset, da trafiktætheden i forvejen er høj, og vurderes derfor af mindre
omfang i forhold til den eksisterende trafik i området.

Baseret på ovenstående vurderes påvirkningen af sejladsforholdene herunder risiko
for skibskollisioner i og uden for ansøgningsområdet at være ubetydelig. Da varighe-
den af de enkelte indvindingslaster er kort og periodevis, vurderes påvirkningen af
sejladsen herunder skibskollision inden for selve ansøgningsområdet at være min-
dre.

Ammunition
I Fakse Bugt og det omkringliggende område er der risiko for forekomst af britiske
bundminer samt tyske forankrede miner. Såfremt, at der under indvindingen stødes
på UXO vil Forsvarets operationscenter blive kontaktet og retningslinjerne i den briti-
ske undersøgelse ”Dealing with munitions in marine sediments” (Mineral Products
Association (MPA) et al., 2010) vil blive fulgt. Det vurderes på dette grundlag, at ind-
vindingen vil medføre en ubetydelig negativ risiko i forhold til sikkerheden for mand-
skab og skib.

Øvrige erhvervsinteresser
Indvindingsaktiviteten vurderes ikke i væsentligt omfang at besværliggøre eller for-
ringe navigationsforholdene for fiskefartøjer, anden skibstrafik i området eller øvrig
indvinding i nærliggende indvindingsområder, idet der skønnes fortsat at være rige-
ligt manøvrerum i ansøgningsområdet uden væsentligt forøget påsejlingsrisiko. De
øvrige erhvervsinteresser i ansøgningsområdet og påvirkningszonen vil derfor ikke
blive påvirket væsentligt. Desuden vurderes risikoen for oliespild, som følge af kolli-
sion med indvindingsfartøjer lav.

Der forventes ikke overlap mellem sedimentspild fra de nærliggende klappladser og
ansøgningsområdet, idet sedimentmodellering viser, at sedimentfanerne omkring rå-
stofindvindingsområdet kun vil påvirke påvirkningszonen indenfor få hundrede me-
ter, og da de nærliggende klappladser ligger minimum 0,8 km fra ansøgningsområ-
det. Råstofindvindingen i ansøgningsområdet vil således ikke påvirke de nærlig-
gende klappladser.
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Vandplaner, vandkvalitet og havstrategidirektivet
Ansøgningsområdet med tilhørende påvirkningszone ligger i vandområde 46 ”Fakse
Bugt”. Vandområdet er målsat til god tilstand for alle kvalitetselementerne senest i
2020. Vandområdet har god tilstand for kvalitetselementerne ”Bundfauna” og ”Kloro-
fyl”; moderat tilstand for ”Ålegræs” og ukendt tilstand for ”Miljøfarlige stoffer”. Den
samlede økologiske tilstand i bugten er Moderat og den kemiske tilstand er ukendt.
Vandkvaliteten kan potentielt blive påvirket, hvis sedimentspildet fra råstofindvindin-
gen medfører væsentlig mertilførsel (merbelastningen) af næringsstoffer og miljøfar-
lige stoffer til Fakse Bugt.

Det organiske indhold i det sandede sediment i ansøgningsområdet er meget lavt
(0,5 % glødetab af sedimentprøven), og næringsindholdet, som er tilknyttet den or-
ganiske del af sedimentet, er ligeledes lav (Totalt kvælstof = 380 mg/kg TS og total
fosfor = 170 mg/kg TS). Miljøfarlige stoffer er bundet til den organiske del af sedi-
mentet og koncentrationen i sedimentet antages på baggrund af det meget lave or-
ganiske indhold at være tilsvarende lav svarende til baggrundsniveauet i Fakse Bugt
og er ikke vurderet yderligere.

Merbelastningen for kvælstof til Fakse Bugt er beregnet ud fra et sedimentspild på
maksimalt 50 % af den indvundne mængde og analyser for næringsstoffer i sedi-
mentet i ansøgningsområdet. Merbelastningen for kvælstof til vandområde 46 som
følge af sedimentspild fra råstofindvindingen er estimeret til 0,08-0,32 t N/år, hvilket
svarer til 0,03-0,1% af den årlige baseline- og målbelastning i vandområde 46 Fakse
Bugt.

Den kvælstoffraktion, som er tilgængelig for fytoplanktonproduktion og dermed kan
medføre en øget klorofylkoncentration, udgør 1,5 % af merbelastningen på 0,03-
0,1% af den årlige baseline- og målbelastning i vandområde 46. Det vurderes på
denne baggrund at merbelastningen af kvælstof til vandområde 46 er ubetydelig, og
at denne ikke vil medføre risiko for væsentligt øgede klorofylkoncentrationer i vand-
området. Den samlede økologiske tilstand og den økologiske tilstand for klorofyl og
de øvrige kvalitetselementer i Fakse Bugt vurderes derfor ikke i risiko for at blive for-
ringet i forhold til den nuværende tilstand i Fakse Bugt eller at være til hindring for
opnåelse af målsætningen om god tilstand for alle kvalitetselementerne i vandom-
råde 46.

Det lave organiske indhold i sedimentet medfører ligeledes ikke væsentlig risiko for
iltforbrug og iltsvind i ansøgningsområdet som følge af sedimentspild fra råstofind-
vindingen.

Havstrategiloven skal fastholde eller etablere en god miljøtilstand i alle europæiske
havområder senest i 2020 gennem udarbejdelse af havstrategier med målsætninger
for natur og miljø, overvågnings-programmer og indsatsprogrammer. En god miljøtil-
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stand beskrives og vurderes ud fra deskriptorer, som definerer en række fokusområ-
der og angiver for hver en status, som skal være opfyldt for at opnå en god miljøtil-
stand.

Råstofindvindingen kan potentielt påvirke følgende deskriptorer: (D1) Biodiversitet,
(D5) Eutrofiering, (D6) Havbundens integritet (dvs. havbundens fysiske egenskaber
som er bestemt ved indholdet af ler, mudder, sand, sten samt struktur, se vurdering
under havbundsforhold) og (D11) Energi, herunder støj i havet. Der er ikke fundet
grundlag for formodning om at de fire deskriptorer vil blive væsentligt påvirket i
Fakse Bugt generelt. Råstofindvindingen vurderes derfor ikke at være til hindring for
at opnå og fastholde god miljøtilstand i Fakse Bugt eller i den nærliggende Østersø.

Kumulative effekter
Kumulative effekter er påvirkninger fra det aktuelle projekt set i sammenhæng med
miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realiserede eller
ikke-realiserede). Indvindingen medfører ikke alene eller i kumulation med de øvrige
aktiviteter såsom indvinding i andre områder, anlægsarbejde (Baltic Pipe og Kriegers
Flak havmøllepark), klapning og skibstrafik væsentlige kumulative effekter. Der har i
en længere årrække (mere end 50 år) foregået indvinding i Fakse Bugt - også i an-
søgningsområdet – og den ansøgte indvindingsmængde ændrer ikke væsentligt på
den nuværende anvendelse af bugten.

Afværgeforanstaltninger
Afværgeforanstaltninger anvendes for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere
uønskede miljøpåvirkninger. Indvindingen vil have en væsentlig betydning for ansøg-
ningsområdets dybde – og substratforhold. Der vurderes dog ikke behov for afvær-
geforanstaltninger, da påvirkningerne vil være begrænset til lokale områder indenfor
ansøgningsområdet. Fællesområde 520-AA (ansøgningsområdet) er udlagt til råstof-
indvinding, hvorfor forskellige former for påvirkning af havbunden må forventes og
accepteres. I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt, at påvirkningen er afgræn-
set og begrænset til selve ansøgningsområdet, så nærliggende potentielt sårbare
naturtyper ikke påvirkes. Der forekommer ikke væsentlige påvirkninger i påvirknings-
zonen eller Fakse Bugt generelt, og der er derfor ikke vurderet behov for afværgefor-
anstaltninger i forbindelse med det ansøgte projekt.

Natura 2000
Fakse Bugt er beskyttet i flere delområder gennem den såkaldte Natura 2000 be-
skyttelse, som har til formål at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plan-
tearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 206 Stevns Rev ca. 2,2 km nord for efter-
forskningsområdet (Naturstyrelsen, 2014) og Natura 2000-område nr. 168 Havet og
kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund ca. 4,8 km sydvest for efterforskningsom-
rådet (Naturstyrelsen, 2016).
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Den gennemførte Natura 2000 væsentlighedsvurdering for de internationale natur-
beskyttelsesområder omfatter følgende potentielle miljøpåvirkninger - havbundsæn-
dringer/arealinddragelse, sedimentspild og aflejring af havbundsmateriale samt støj
og andre fysiske forstyrrelser fra indvindingsfartøjer.

Indvindingen kan lokalt ændre fødegrundlaget og fødesøgningsmulighederne for
havpattedyr samt fugle i ansøgningsområdet. Indvindingen kan ligeledes medføre
forstyrrelse i form af støj fra indvindingen og skibstrafik fortrinsvis lokalt i ansøg-
ningsområdet og i påvirkningszonen.

Indvindingens påvirkning er begrænset til ansøgningsområdet og påvirkningszonen,
hvormed det vurderes at udpegningsgrundlaget i de to Natura 2000 områder ikke vil
blive påvirket væsentligt negativt ved fortsat indvinding i fællesområde 520-AA dels
begrundet i den store afstand og dels på grund af den meget begrænsede spredning
af havbundsmateriale. Sedimentspredningen vil påvirke områder beliggende få
hundrede meter fra indvindingsfartøjet og havpattedyrene antages at kunne søge
føde i andre nærliggende områder. Det vurderes derfor, at der i de nærliggende Na-
tura 2000 områder kan opretholdes en gunstig bevaringsstatus for de marine natur-
typer og arter, som er på udpegningsgrundlaget. Området økologiske funktionalitet
for bilag IV-arten marsvin vurderes ligeledes ikke påvirket. Ligesom vigtige yngle- og
rastepladser for dyrene ikke påvirkes.

Sammenfattende vurdering
Miljøkonsekvensvurderingen viser, at der kan forekomme væsentlige påvirkninger i
ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen i forhold til dybdeforøgelse i
form af sugehuller lokalt i havbunden og substratændringer mod mere stenet bund
og siltet bund i de større sugehullerne. Moderate påvirkninger er vurderet i forhold til
habitattab, substratændring og dybdeændring for bundflora og fauna i ansøgnings-
området. Alle øvrige påvirkninger i ansøgningsområdet og påvirkningszonen er vur-
deret mindre til ingen.

Der sker ikke påvirkning af Fakse Bugt uden for ansøgningsområdet og påvirknings-
zonen.

Der er ligeledes ikke fundet væsentlige påvirkninger fra råstofindvindingen i forhold
til vandplaner, havstrategidirektivet og kumulative effekter.

Natura 2000-væsentlighedsvurderingen finder ingen væsentlige negative påvirknin-
ger på udpegningsgrundlagene i de nærliggende habitatområder og fuglebeskyttel-
sesområder.
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2. INDLEDNING
Ifølge primærtilladelsen for indvinding af råstoffer i fællesområde 520-AA er der i om-
rådet udlagt en samlet indvindingsmængde på 1,7 mio. m³ med en maksimal årlig til-
ladelsesmængde på 1 mio. m³ (Naturstyrelsen, 2015). Tilladelsen er gældende indtil
den 1. december 2025. Den udlagte mængde er dog efterhånden ved at være udnyt-
tet, hvorfor det er et ønske fra NCC Industry A/S at ansøge om at få udlagt en øget
mængde i fællesområdet.

Figur 2-1. Oversigtskort over Fakse Bugt med fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord (rød
ramme) med 500 m påvirkningszone (grøn ramme), samt omkringliggende fællesområder,
klappladser, RAMSAR område (site nr. 22) og Natura 2000-områder.
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NCC har en årlig indvinding i området på ca. 240.000 m³ svarende til en forventet
mængde på ca. 2,4 mio. m³ i løbet af en 10-årig tilladelsesperiode. Området er et
fællesområde, og andre selskaber har derfor også adgang til den udlagte mængde.

NCC ønsker derfor en samlet ansøgningsmængde på 6 mio. m³ over en 10-årig tilla-
delsesperiode med en maksimal indvindingsmængde på 850.000 m3 om året og
heraf en maksimal fyldsandsandel på 300.000 m3 vest for fyldsandslinjen (se Figur
2-1),

NCC ønsker at ansøge Miljøstyrelsen om tilladelse til indvinding og har i den forbin-
delse anmodet Orbicon om at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering for råstofind-
vinding i fællesområde 520-AA. I henhold til gældende bekendtgørelse for efterforsk-
ningstilladelsen (BEK nr. 780 af 20/06/2017) skal der gennemføres en række geofy-
siske og biologiske undersøgelser, i forbindelse med efterforskningen og den efter-
følgende ansøgning om indvindingstilladelse i fællesområdet i Fakse Bugt.

Orbicon har derfor på vegne af NCC udført en maringeofysisk kortlægning (Orbicon,
2019) og miljøundersøgelser (se kapitel 7). Undersøgelserne er tilrettelagt i samar-
bejde med Miljøstyrelsen (MST) og afspejler i omfang og karakter, hvad der fra Sty-
relsens side – i relation til miljømæssige hovedproblemstillinger – er skønnet nød-
vendigt og tilstrækkeligt grundlag for en myndighedsbehandling af indvindingsansøg-
ningen.

Nærværende rapport indeholder en beskrivelse af de gennemførte geofysiske un-
dersøgelser (Fase IB), miljøundersøgelser (Fase IIA) og miljøkonsekvensvurderin-
gen (Fase IIB) for ansøgningsområdet. Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdes som
et teknisk bilag til indvindingsansøgningen, og vil sammen med de øvrige efterforsk-
ningsresultater indgå i en ansøgning om tilladelse til indvinding i fællesområdet.

Afrapporteringen følger krav til efterforskning og miljøvurdering i forbindelse med rå-
stofefterforskningen (jf. BEK.nr. 1680 af 17/12/2018) og krav til udarbejdelse af miljø-
konsekvensrapporten i sager omfattet af §11, stk. 1 (f. LBK nr. 1225 af 25/10/2018,
Bilag 7). Desuden er undersøgelsesprogrammet i overensstemmelse med Bilag 3 i
Råstofbekendtgørelsen. Miljøkonsekvensvurderingen følger således bekendtgørel-
sen, som var gældende ved efterforskningsanmeldelsen (20. januar 2019).

Der er udført en Natura 2000 væsentlighedsvurdering i henhold til habitatdirektivet
(BEK 1595 af 06/12/2018) og råstofbekendtgørelsen (BEK.nr. 1680 af 17/12/2018).

2.1. Læsevejledning
Efterforskning af råstoffer er gennemført i det fulde undersøgelsesområde dvs. fæl-
lesområde 520-AA inklusiv en 500 m påvirkningszone.

De anvendte områdeafgrænsninger, der anvendes i rapporten, er beskrevet ved føl-
gende definitioner (se Figur 2-1).
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· Fællesområdet
Omfatter hele fællesområde 520-AA. Fællesområdet benævnes ansøg-
ningsområdet i den efterfølgende tekst.

· Undersøgelsesområde: Det fulde område, som undersøges i forbindelse
med de geofysiske og miljømæssige undersøgelser. Omfatter hele fælles-
området og en 500 m påvirkningszone omkring dette.

· Ansøgningsområdet: svarer til fællesområde 520-AA, som der ansøges
om indvindingstilladelse i.

· Påvirkningszone til ansøgningsområde: En 500 m bred zone som omgi-
ver ansøgningsområdet = fællesområdet.

· Fyldsandslinjen: er defineret i den gældende tilladelse (Naturstyrelsen,
2015) ” Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger, her-
under til kystfodring og etablering af strande, øst for en linje gennem føl-
gende punkter i WGS 84:

UTM 32 EUREF89 WGS84 grader decimalminutter

ID Østlig (m) Nordlig (m) Østlig længde Nordlige bredde

1 712277,86 6121695,99 12°20,125 55°11,770
2 714006,81 6118422,68 12°21,603 55°09,963

3. PROJEKTBESKRIVELSE
3.1. Områdebeskrivelse

Fakse Bugt grænser mod nord op til Køge Bugt og mod syd til Hjelm Bugt. De vigtig-
ste råstofressourcer og aktive indvindingsområder (Figur 2-1) i Fakse Bugt findes i et
langstrakt nord-syd gående bælte over den centrale ydre del af bugten (GEUS,
2013).

Fællesområde 520-AA, herefter kaldet ansøgningsområdet, er beliggende i den
nordlige del af Fakse Bugt ca. 2,8 km fra land med en vanddybde på ca. 9,5 -20,5 m.

Ansøgningsområdet udgør et areal på ca. 18,4 km, og den omkringliggende påvirk-
ningszone udgør ca. 11,4 km² (Figur 2-1). Ansøgningsområdet inklusivt påvirknings-
zonen benævnes i det følgende undersøgelsesområdet og udgør samlet 29,8 km2.

De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 206 Stevns rev ca. 1,6 km nord for under-
søgelsesområdet (Naturstyrelsen, 2014) og Natura 2000-område nr. 168 Havet og
kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund ca. 4,2 km sydvest for undersøgelsesom-
rådet (Naturstyrelsen, 2016). Der ligger ikke andre Natura 2000-områder indenfor en
afstand af 20 km. Fællesområde 520-AA inklusiv påvirkningszone overlapper ikke
arealmæssigt med de nærliggende Natura 2000-områder.
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Ansøgningsområdet og påvirkningszonens hjørnekoordinater (WGS84) er angivet i
Tabel 3-1. og Tabel 3-2..

Tabel 3-1. Koordinater for ansøgningsområdet – rød ramme i Figur 2-1.

UTM 32 EUREF89 WGS84 grader decimalminutter

ID Østlig (m) Nordlig (m) Østlig længde Nordlige bredde

1 712055,80 6121512,58 12°19,908 55°11,677

2 715162,35 6124080,33 12°22,948 55°12,978

3 716068,32 6124120,28 12°23,803 55°12,976

4 716956,80 6123255,78 12°24,599 55°12,487

5 714697,31 6121100,99 12°22,375 55°11,387

6 717485,62 6118568,17 12°24,881 55°09,950

7 712216,83 6118348,83 12°19,917 55°09,969

Tabel 3-2. Koordinater for påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet – grøn ramme i Fi-
gur 2-1.

UTM 32 EUREF89 WGS84 grader decimalminutter

ID Østlig (m) Nordlig (m) Østlig længde Nordlige bredde

1 711554,22 6121741,23 12°19,446 55°11,813

2 711772,16 6117839,47 12°19,476 55°09,707

3 717773,66 6118087,21 12°25,130 55°09,684

4 715432,63 6121109,66 12°23,067 55°11,372

5 717598,05 6123249,53 12°25,203 55°12,467

6 716266,94 6124612,33 12°24,012 55°13,235

7 714951,57 6124560,27 12°22,772 55°13,242

8 717773,66 6118087,21 12°25,128 55°09,684

3.2. Indvindingsmetode
Indvindingen i ansøgningsområdet vil foregå dels ved stiksugning og dels ved slæ-
besugning, som det også tidligere har været tilfældet i fællesområde 520-AA.

Stik- eller slæbesugningen vil foregå med forskellige fartøjer formodentligt med en
lastevne på fortrinsvis 400-600 m3, men skibe på 3.000 m3 eller 5.000 m3 kan også
forekomme. Indvindingsintensiteten er derfor afhængig af antallet af fartøjer samt
fartøjernes kapacitet. Da der er tale om et fællesområde, er det ikke muligt for ansø-
geren at fastlægge en præcis størrelse på fartøjerne.

Den forventede indvindingsintensitet i nærværende område vil, med de tidligere an-
vendte fartøjers lastkapacitet (baseret på NCC’s lastemængder, ca. 500 m3), i gen-
nemsnit være 33* skibslaster om ugen ved indvinding af 850.000 m3 pr år (”Worst
case”) og 20 skibslaster om ugen ved indvinding af 600.000 m3 pr år (gennemsnitlig
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indvindingsmængde om året gennem 10 år). NCC forventer at indvinde med 1-2 far-
tøjer ad gangen, dvs. hvert indvindingsfartøj indvinder op til to laster pr. døgn i områ-
det. Optagning af en sådan last varer normalt 2-7 timer (gennemsnit 3,5 t), hvorefter
der vil være et ophold i NCC’s indvindingen på 8-18 timer, pga. transporttid, forlæg-
ning og losning, inden fartøjet returner til indvindingsområdet og kan genoptage ind-
vindingen. Der vil blive indvundet hele året. Omfanget og intensiteten fra øvrige rå-
stofindvindere kendes ikke.

Såfremt alle indvindere anvender samme, mindre, bådstørrelse som NCC og den
fulde ansøgte mængde indvindes, vil der gennemsnitlig befinde ét skib i området
11,5-16,3 timer hvert dag hele året (gennemsnitligt for de 6 mio. over 10 år) eller
850.000 m3 pr år.

3.2.1 Stiksugning
Ved stiksugning opankrer skibet og suger med et fremadrettet sugerør. Stiksugning
medfører frembringelse af kegleformede huller i havbunden, som kan være adskil-
lige meter dybe.

Sugehullerne i Fælleområde 520-AA er generelt mellem 1-6 m dybe. Det dybeste
sugehul på ca. 6 meters dybde ligger ved st. 14 (se Figur 7-1).

Figur 3-1. Illustration af slæbesugning (til venstre) og stiksugning (til højre).

3.2.2 Slæbesugning
Ved slæbesugning sejler indvindingsfartøjet fremad med en jævn langsom fart (ca.
0,5 - 3 knob) og suger med et bagudrettet sugerør, der yderst er forsynet med et su-
gehoved (Figur 3-2). Der benyttes således ikke opankring til indvindingen. Metoden
frembringer spor i havbunden svarende til sugehovedets bredde. Sugehovedets
bredde vil typisk være ca. 1 m for små skibe (ca. 400 - 600 m3 last) og 1,5 - 2 m for
større fartøjer (ca. 3000 - 5000 m3 last). Den typiske sugedybde i det ansøgte om-
råde ved brug af mindre indvindingsfartøjer vil forventeligt frembringe ca. 0,3 - 0,5 m
dybe spor, mens større fartøjer vil have en sugedybde på ca. 0,8 m.
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Figur 3-2. Skitse af metoden bag slæbesugning (Kystdirektoratet, 2012).

3.3. Indvindingsressourcen
NCC ønsker at søge en samlet indvindingsmængde på 6 mio. m³ over en 10-årig til-
ladelsesperiode med en maksimal indvindingsmængde på 850.000 m3 om året og
heraf et årligt maksimum på fyldsand vest for fyldsandslinjen på 300.000 m3 (Figur
2-1). Der må ikke hentes fyldsand øst for fyldsandslinjen.

Ressourcen, der ønskes indvundet, består af kvalitetsmaterialer, herunder sand,
grus, sten og ral. Materialerne anvendes som tilslag til beton og asfalt samt fremstil-
ling af anlægsmaterialer, herunder en række LAR-produkter, der stiller krav om sær-
lige egenskaber.

Den kortlagte ressource dækker hele området og har en gennemsnitlig tykkelse på 3
m og er i dele af området op til 6 m tyk. Generelt vurderes råstofpotentialet at være
højt, da det er en påvist ressource i området der aktivt indvindes. Råstofmaterialet
forventes at være af overvejende god kvalitet, jf. de ønskede kornstørrelser. Res-
sourcen er sandsynligvis meget vekslende, hvor det formodes, at det grovere sand
(betonsand) findes mod vest, og grus lokalt findes begravet under andet sediment i
området (Orbicon, 2019). Det totale kortlagte volumen af finsand, betonsand og grus
vurderes til at være på i alt 63,2 mio. m3 i ansøgningsområdet (Orbicon, 2019).

Der er blevet indvundet i fællesområde 520-AA i årtier (Figur 3-3). Statistik for råstof-
fer på Miljøstyrelsens hjemmeside viser, at der har været indvundet store mængder i
området allerede i 1997, som er den ældste årsrapport, der er tilgængelig
(Miljøstyrelsen, 2019). I forhold til de andre råstofområder i Fakse Bugt har Fakse
Bugt Nord generelt været det område, der årligt er blevet indvundet mest i (se Kapi-
tel 0 – Kumulative effekter).
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Den årlige indvindingsmængde i Fællesområde 520-AA er vist i Figur 3-3 i m3 pr år
for perioden 2007-2018 og har været 10.000 - 380.000 m3 i perioden. Den gennem-
snitlige, årlige indvinding i Fællesområde 520-AA i perioden 2007-2018 er ca.
161.000 m3 opgjort samlet for alle indvindere i fællesområdet, men mængden er me-
get varierende over årene med en tendens til en stigning i de seneste år (2016-
2018).

Figur 3-3 Årlig indvindingsmængde for fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord i perioden
2007 til 2018 (Miljøstyrelsen, 2019).

4. ALTERNATIVER
De nærmeste alternative marine råstofområder er beliggende syd for ansøgningsom-
rådet (Figur 2-1). Råstofindvindingen kan alternativt foretages i disse nærliggende fæl-
lesområder i Fakse Bugt. De sydlige råstofområder er dog i forvejen præget af høj
indvindingsaktivitet. Derudover er mængden og især kvaliteten af materialerne i den
centrale og sydlige del af Fakse Bugt, ikke sammenlignelig med ansøgningsområdet
i den nordlige del af Fakse Bugt. Ansøgningsområdet har endvidere en fordel, idet der
kan indvindes råstoffer under vejrforhold, hvor resten af Fakse Bugt er utilgængelig.

De nærmeste andre råstofområder ligger udenfor Fakse Bugt (>20 km). En anven-
delse af disse områder vil medføre store meromkostninger i forhold til brændstoffor-
brug og relaterede emissioner i forbindelse med indvindingsaktiviteten, herunder
øgede CO2-emissioner. Derudover vides det at, disse områder ikke indeholder
samme mængde af kvalitetsmaterialer, som i den nordlige del af Fakse Bugt.

Alternative råstofindvindingsområder på land vurderes ikke tilstrækkelige, idet der
ikke kan indvindes råstoffer af tilsvarende kvalitet eller mængde hverken i Region
Hovedstaden eller i Region Sjælland.



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

26 / 153

Et alternativ til de eksisterende områder er at udlægge et nyt råstofområde i et hidtil
uberørt havområde. Det anses generelt for uhensigtsmæssigt at udlægge nye områ-
der, når der er eksisterende områder, hvor der stadig er råstofreserver til rådighed. I
råstofmæssig sammenhæng anses det for mest bæredygtigt at udnytte råstofreser-
ven til bunds inden der tages hul på nye, uberørte områder.

Såfremt indvindingsansøgningen ikke imødekommes, kan konsekvensen være, at
området lukkes for indvinding. Dette vil medføre, at der i regionen skal hentes råstof-
materialer fra hidtil uberørte områder på havbunden eller importeres fra råstofområder
der ligger i væsentlig større afstand.

Der kan derfor ikke peges på alternativer til råstofindvinding i ansøgningsområdet.

4.1. 0-alternativ
0-alternativet er den situation, hvor der ikke gives tilladelse til indvindingen, og den
dermed ikke gennemføres. Hvis indvindingen ikke gennemføres, vil der ikke være en
påvirkning af det marine miljø fra indvinding på havbunden.

Et 0-alternativ, dvs. at ansøgerne ikke opnår den ønskede indvindingstilladelse, kan
udover mere ustabile kunde- og leverancemæssige forhold, desuden medføre bety-
delige socioøkonomiske konsekvenser, idet antal arbejdspladser relateret til skibe,
produktionen i land, administration, laboratorium, maskinservice og salg vil gå tabt.

Herudover vil der skulle hentes råmaterialer fra hidtil uberørte områder på havbunden
eller importeres fra råstofområder udenfor Fakse Bugt eller på land, hvis regionens
behov for råmaterialer skal opfyldes. Kvaliteten af sådanne råmaterialer er sandsyn-
ligvis dårligere end den kendte i Fakse Bugt.

5. METODEBESKRIVELSE
Miljøkonsekvensrapporten består dels af en beskrivelse af miljøundersøgelser (Fase
IIA, se kapitel 7) og dels af selve miljøkonsekvensvurderingen (Fase IIB, se kapitel
8). Fase IB detailkortlægning er beskrevet i den geofysiske rapport ”Marin råstofef-
terforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord” (Orbicon, 2019).

I det følgende gennemgås vurderingsmetoden og miljøparametrene beskrives og af-
grænses. Derudover gennemgås de enkelte potentielle påvirkninger, som kan have
en væsentlig effekt på de nævnte miljøforhold.

5.1. Vurderingsmetode og begreber
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af hvilke metoder, der er
anvendt til forudberegning af de miljømæssige påvirkninger. ’Forudberegning’ er i re-
lation til denne miljøkonsekvensvurdering tolket bredt og omfatter således både fag-
lige vurderinger baseret på eksisterende viden, videnskabelige rapporter og artikler,
validt referencemateriale, kortlægning af substrat- og naturtyper vha. geofysiske me-
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toder, screening af fysisk-biologiske parametre ved visuelle verifikationer og erfarin-
ger fra miljøundersøgelser af råstofindvinding i andre råstofområder i de danske far-
vande.

I Råstofbekendtgørelsen (BEK nr. 1680 af 17/12/2018) anføres en række kriterier,
der anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan medføre væsentlig påvirkning på
miljøet, og derfor er VVM-pligtigt. Det anføres bl.a., at et anlægs miljøpåvirkning skal
vurderes i sammenhæng med anlæggets karakteristika (herunder kumulation med
andre projekter) og placering (herunder omgivelsernes sårbarhed). I miljøvurderin-
gen foretages en vurdering under hensyn til påvirkningens omfang, graden og kom-
pleksiteten af påvirkningerne samt disses varighed, sandsynlighed, hyppighed og re-
versibilitet.

Der eksisterer ikke nogen officiel terminologi eller graduering vedrørende vurdering
af potentielle påvirkninger. I denne miljøkonsekvensvurdering anvendes en række
begreber og en terminologi, der er beskrevet nedenfor;

Omfanget af miljøpåvirkningen relaterer til det geografiske område, der påvirkes og
vurderes som lokal, regional, national eller grænseoverskridende. Lokale påvirknin-
ger er begrænset til projektområdet og dets umiddelbare nærhed, mens regionale
påvirkninger kan strække sig længere væk fra projektområdet. Påvirkninger, der
rækker ud over dette område, betegnes som nationale eller evt. som grænseover-
skridende.

Grad og kompleksitet af påvirkningen vurderes samlet som ingen/ubetydelig, lille
(lav) eller stor (høj). En stor påvirkning indebærer, at en vigtig miljømæssig funktion
går tabt. Kompleksiteten inddrages bl.a. ved at påvirkninger af hele systemer, f.eks.
et fødenet som alt andet lige, vægtes højere end påvirkninger af en enkelt art.

Der findes både direkte og indirekte påvirkninger, hvilket kan øge kompleksiteten.
Ved direkte påvirkning kan kilden påvirke modtageren direkte, mens indirekte påvirk-
ning forekommer ved at et mellemled påvirkes, hvorefter påvirkningen går videre til
modtageren.

Varigheden af miljøpåvirkningen vurderes som kort, mellemlang eller lang. Kortva-
rige påvirkninger stopper, når den pågældende aktivitet ophører eller inden for få
dage eller uger derefter, mens mellemlange påvirkninger varer op til 3 år og langva-
rige påvirkninger mere end 3 år. Påvirkninger, der er knyttet til et projekts driftsfase,
vil som udgangspunkt være af lang varighed, og påvirkningens reversibilitet bliver da
afgørende betydning for vurderingen.

Reversibilitet er nært knyttet til påvirkningens varighed. Klassificering af en påvirk-
ning som kort eller mellemlang forudsætter, at miljøtilstanden vender tilbage til ud-
gangspunktet efter påvirkningens ophør (fuld reversibilitet), mens helt eller delvist ir-
reversible påvirkninger altid vil blive klassificeret som langvarige. Længerevarende
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påvirkninger bør således karakteriseres yderligere efter deres reversibilitet. Det er
dog langt fra altid, at den eksisterende viden om det økologiske system eller fysiske
forhold er tilstrækkelig til, at dette er muligt.

Den overordnede betydning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirk-
ning og påvirkningens omfang, varighed og reversibilitet. Terminologien, der er an-
vendt i miljøkonsekvensvurderingen er defineret i Tabel 5-1. Det skal bemærkes, at
tabellen viser typiske kombinationer af de anvendte kriterier, men ikke samtlige, mu-
lige kombinationer.

Tabel 5-1. Den anvendte terminologi vedrørende den overordnede betydning af påvirkninger
og de dertil knyttede kriterier. Tabellen viser princippet i klassifikationen, men ikke samtlige
kombinationsmuligheder af omfang, graden af påvirkning, varighed og reversibilitet.
Den overord-
nede betydning

Kriterier

Positiv påvirkning Påvirkningen vurderes at udgøre en forbedring af miljøtilstanden i for-
hold til udgangspunktet

Ingen / neutral
påvirkning

Ingen påvirkning i forhold til udgangspunktet, eller positive og nega-
tive effekter ophæver hinanden

Ubetydelig negativ
påvirkning

Påvirkninger af lokal eller højst regionalt omfang, hvor graden af på-
virkning vurderes som ubetydelig. Varigheden kan være kort (f.eks.
påvirkninger knyttet til anlægsfasen) eller lang (f.eks. påvirkninger
knyttet til driftsfasen), men altid med fuld reversibilitet

Mindre negativ på-
virkning

Påvirkninger af regionalt omfang med lav grad af påvirkning og kort,
mellemlang eller lang varighed eller med middel påvirkningsgrad og
kort varighed. Effekterne skal i alle tilfælde være fuldt reversible

Moderat negativ
påvirkning

Middel grad af påvirkning med mellemlang eller lang varighed, eller
høj grad af påvirkning med kort varighed. Effekterne skal som ud-
gangspunkt være reversible og begrænset til det regionale område,
men kan ved middel grad af påvirkning have et større omfang i en kort
periode

Væsentlig negativ
påvirkning

Påvirkninger klassificeres som væsentlig, hvis påvirkningsgraden er
høj og varigheden mellemlang eller lang. Tilfælde af middel grad af
påvirkning kan også klassificeres som væsentlig, hvis effekterne er
nationale eller grænseoverskridende, eller påvirkningerne er helt eller
delvist irreversible

Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurde-
ringen af behovet for afværgeforanstaltninger. Ved væsentlige eller moderate påvirk-
ninger kan det være nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, ned-
bringe eller neutralisere de skadelige påvirkninger af miljøet, som i miljøkonsekvens-
vurderingssammenhænge for marin råstofindvinding dækker flora, fauna, havbund,
vandmiljø, luft, arkæologisk kulturarv, kystsikkerhed (hvis indvindingsområdet ligger
tæt på kysten), fiskeri, sejlads og rekreative interesser. Disse foranstaltninger vil ty-
pisk blive knyttet til den senere tilladelse som vilkår.
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Sammenhængen mellem den overordnede betydning af en påvirkning og behovet
for afværgeforanstaltninger er skitseret i Tabel 5-2.

Tabel 5-2. Sammenhæng mellem betydningen af en påvirkning og behovet for afværgeforan-
staltninger.

Overordnet betydning Vurderet behov for afværgeforanstaltninger

Positiv påvirkning Intet behov for afværgeforanstaltninger

Ingen / neutral påvirkning

Ubetydelig negativ påvirk-
ning
Mindre negativ påvirkning Påvirkningen anses for så lille, at afværgeforanstaltninger

ikke er påkrævede, men kan gennemføres i det omfang,
det ikke er uforeneligt med andre hensyn

Moderat negativ påvirk-
ning

Påvirkningen har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger
overvejes.

Væsentlig negativ påvirk-
ning

Påvirkningen er så alvorlig, at man bør overveje, at ændre
projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at
mindske denne påvirkning.

Tabel 5-3. illustrerer, hvordan vurdering af miljøpåvirkninger opsummeres. Tabellen
angiver:

1) Omfang af påvirkning
2) Grad af påvirkning
3) Varighed og reversibilitet af påvirkning
4) Overordnet betydning

Tabel 5-3. Eksempel på en tabel for en konkret miljøpåvirkning.
Tema: [skal navngives]

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Omfang Grad Varighed (reversibilitet) Overordnet betydning

Regional Middel Kort Mindre negativ påvirkning

5.2. Miljøparametre – vurderede/ikke vurderede
Råstofbekendtgørelsen (Bilag 3) angiver, at der i forbindelse med miljøkonsekvens-
rapporten skal laves en beskrivelse af de miljøforhold, som kan forventes at blive be-
rørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt, herunder navnlig fauna, flora, hav-
bund, vandmiljø, luft, den arkæologiske kulturarv, kystsikkerhed, fiskeri, sejlads, re-
kreative interesser.

Følgende miljøforhold vurderes i miljøkonsekvensrapporten:
· Substrat- og dybdeforhold
· Flora og fauna
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· Fisk og erhvervsfiskeri
· Fugle
· Havpattedyr
· Miljømål og indsatsprogrammer
· Marinarkæologiske interesser
· Rekreative interesser
· Sejladsforhold
· Ammunition
· Øvrige erhvervsinteresser
· Kumulative effekter
· Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV arter
· Afværgeforanstaltninger

Miljøforhold, som potentielt ikke påvirkes væsentligt som følge af indvindingen, vur-
deres ikke i miljøkonsekvensvurderingen. I nedenstående listes de miljøforhold, der
ikke vurderes, og der gives en saglig begrundelse herfor.

Følgende miljøforhold vurderes ikke i miljøkonsekvensvurderingen:

· Befolkning
· Landskab og visuelle forhold
· Hydrografi og Kystmorfologi
· Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten
· Vandmiljø
· Luft og klima
· Geologiske interesser
· Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg og strækningsan-

læg
· Kabler
· Luftfart

I nedenstående gives en begrundelse for hvorfor ovenstående miljøforhold ikke vur-
deres i miljøkonsekvensvurderingen.

1. Befolkning
Indvinding kan potentielt påvirke befolkningen og dennes sundhed såfremt aktivite-
terne foregår kystnært nær beboede områder. Lokalbefolkning vurderes ikke at blive
væsentligt påvirket af indvindingen. Beregninger for støjpåvirkninger i Fakse Bugt vi-
ser, at de vejledende grænseværdier ikke overskrides i de nærliggende boligområ-
der, idet afstanden til kysten er minimum 2,8 km fra fællesområdet (se afsnit 5.3.4).
Det er derfor vurderet, at indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet ikke vil have en
væsentlig negativ støjpåvirkning på befolkningen i nærområdet.

2. Landskab og visuelle forhold
Indvindingen medfører ikke ændringer i de landskabelige forhold eller ændrer de vi-
suelle rumlige forhold i området, herunder landskabets karakter eller kulturhistoriske
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interesser. Indvindingen har ingen påvirkning på de landskabelige forhold i nærom-
rådet, og har ingen påvirkning på land.

3. Hydrografi og kystmorfologi
De hydrografiske forhold og kystmorfologien forventes ikke væsentligt påvirket. De
naturlige variationer i strøm- og bølgeregime ændres ikke væsentligt i området som
følge af råstofindvindingen. I forhold til ændringer i kystmorfologien ligger ansøg-
ningsområdet desuden langt fra land (2,8 km). Bølge- og strømforhold samt erosi-
ons- og aflejringsforhold i havområdet og langs kysten nord for Møn forventes der-
med ikke at blive væsentligt påvirket.

4. Risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten
Indvindingen foretages på marint område, og medfører ikke risiko for oversvøm-
melse. Desuden foregår indvindingen minimum ca. 2,8 km fra kysten, hvormed kyst-
erosion ikke vurderes relevant (se pkt. 3).

5. Vandmiljø
Indvindingen kan medføre frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra sedi-
mentet. Der er vurderet for frigivelse af kvælstof under miljømål og indsatsprogram-
mer. Det vurderes, at frigivelsen af miljøfarlige stoffer er ubetydelig, idet det organi-
ske indhold, hvortil de miljøfarlige stoffer generelt er bundent, er meget lavt (glødet-
abet er 0,5 %, se afsnit 5.3.5). En frigivelse af miljøfarlige stoffer fra det rene sand i
området er derfor vurderet lav og indenfor baggrundsniveauet i Fakse Bugt.

6. Luft og klima
Indvindingen vil i beskedent omfang bidrage til den samlede luftforurening, heraf
emissioner af NOx, SO2, HC og partikler. Indvindingsaktiviteten vurderes begrænset
og ubetydelig ift. emissioner fra andre kilder i området såsom anden sejlads og luft-
forurening fra aktiviteter på land. Indvindingen kan potentielt påvirke klimaet i form af
CO2-emission fra indvindingsfartøjer, hvilket dog vil udgøre en meget lille del af den
samlede sejlads i Danmark og dermed den samlede emission i Danmark. Indvin-
dingstrafikken har været en løbende aktivitet i området i årtier, og der er således ikke
tale om en betydelig merpåvirkning af området i forhold til emissioner. Indvindingsak-
tiviteten vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig merpåvirkning af området i for-
hold til emissioner.

7. Geologiske interesser
Indvindingen foregår på havet langt fra kysten, og det nærmeste geologiske interes-
seområde er knyttet til land- og kystområder.

8. Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg
Indvindingen er ikke i konflikt med infrastrukturanlæg. Projektet omfatter ingen per-
manente anlæg eller anlægsarbejder og har ingen påvirkning på land.
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9. Kabler
Søkortet og opslag hos DKCPC (Danish Cable Protection Committee) viser, at der
ikke ligger kabler i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet (DKCPC, 2019). Rå-
stofindvindingen i området vil derfor ikke påvirke kabler. Påvirkninger i forhold til
ilandføringskablet fra Kriegers Flak og Baltic Pipe gasledningen er behandlet under
kumulative effekter.

10. Luftfart
Indvindingen er ikke i konflikt med luftfartsinteresser.

5.3. Potentielle påvirkninger
De påvirkninger, som potentielt kan medføre en væsentlig påvirkning af de nævnte
miljøparametre (afsnit 5.2) i forbindelse med råstofindvinding i ansøgningsområdet
omfatter følgende;

· Arealinddragelse
· Ændring af havbunden/habittattab
· Sedimentspredning
· Støj (luft og under vand) og øvrig forstyrrelse
· Frigivelse af næringsstoffer

De enkelte potentielle påvirkninger er beskrevet i det følgende.

5.3.1 Arealinddragelse
Råstofindvinding medfører en arealinddragelse af det areal, som inddrages til selve
indvindingen. Denne inddragelse af areal/habitat kan potentielt påvirke erhvervs- og
fritidsinteresser, som anvender det aktuelle havbundsareal.

Arealinddragelse kan også være en potentiel midlertidig påvirkning i relation til sej-
ladsforhold, rekreative forhold samt øvrige erhvervsinteresser, hvis disse umuliggø-
res i ansøgningsområdet, mens indvindingen pågår. Råstofindvinding medfører ikke
en permanent inddragelse af areal, idet indvindingen ikke forhindrer anden fremtidig
arealanvendelse i forhold til andre interesser. Fritids- og erhvervsfiskeri samt andre
erhvervs- og friluftsaktiviteter kan ligeledes periodevis under råstofindvindingen op-
leve arealmæssige begrænsninger.

5.3.2 Ændring af havbunden/habitattab
Ændring af havbunden
Permanent habitattab forekommer i det omfang, der sker permanente ændringer i
dybde- eller substratforholdene i ansøgningsområdet, som kan medføre, at havbun-
den ikke længere er egnet som levesteder/habitater for de dyr og planter, som lever i
området. Dybdeændringer forekommer i sugehullerne, som er op til ca. 6 m dybe i
ansøgningsområdet. Råstofindvindingen kan medføre substratændringer på havbun-
den i form af en øget andel af sten på havbunden, når sandet fjernes og stenene
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sorteres fra og lægges tilbage på havbunden som skyllebanker. Permanente sub-
stratændringer kan ligeledes forekomme, hvis sandbunden ændres til mudderbund i
bunden af sugehullerne.

Slæbe- og stiksugning
Råstofindvinding i Fakse Bugt foretages dels ved stiksugning og dels ved slæbesug-
ning, som begge vil medføre forstyrrelse af havbund/habitattab for bundflora og -
fauna. Stiksugning medfører frembringelse af kegleformede huller i havbunden, som
kan være adskillige meter dybe, op til 6 m lokalt i Fakse Bugt (se afsnit 8.1.2) hvor-
imod slæbesugning frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1-
2 m og en dybde på op til 30-50 cm og op til ca. 80 cm ved brug af større fartøjer.

Slæbesugning påvirker et større havbundsareal end stiksugning, som til gengæld
har en større dybdepåvirkning og længere reetableringsperiode fra nogle måneder
op til over 10 år afhængigt af hvor dynamisk området er (Roche et al., 2011;
Miljøstyrelsen, 2018).

Genetableringstider
I påvirkningszonen i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet ses to større su-
gehuller, som må formodes at stamme fra det gamle overgangsområde 520-A. Over-
gangsområde 520-A blev reduceret og omlagt til et fællesområde 520-AA i 2006
(Miljøstyrelsen, 2019). Disse sugehuller er således mere end 12 år gamle og er ikke
blevet udjævnede i forhold til den omkringliggende havbund, hvilket indikerer lav-dy-
namiske forhold i området. Generelt er den nordøstlige del af ansøgningsområdet
den mindst dynamiske del af ansøgningsområdet uden bølgeribber som til gengæld
findes i den mere dynamiske sydlige og vestlige del af området. På baggrund af de
to eksisterende sugehuller i den nordøstlige del af påvirkningszonen vurderes det
dermed, at genetableringstiden for sugehullerne i fællesområdet er minimum 12 år
og formodentligt langt højere. Sugehullerne udgør derfor en permanent ændring af
havbunden, baseret på den lange genetableringstid.

Der er ikke fundet slæbespor i påvirkningszonen i det gamle overgangsområde 520-
AA og slæbesporene i området udjævnes således på mindre end 12 år. Generelt
vurderes slæbespor i indvindingsområdet at blive udvisket over kortere tid end 12 år
– forventeligt 5-10 år, som dog afhænger signifikant af sedimentdynamikken og
overfladesubstratet, som varierer i ansøgningsområdet.

Genetableringstiden for bunddyr og planter sker hurtigere særligt i slæbesporene,
hvor bunddyr og planter kan begynde genetableringen umiddelbart efter indvindin-
gens ophør. For sugehullerne er genetableringen langsommere og sker kun i meget
begrænset omfang. Dette skyldes, at sugehullets bund er mere mudret pga. ophob-
ning af organisk stof og ofte påvirkes af lokalt og varierende iltsvind observeret ved
pletter af hvide svovlbakterier/liglagen (se afsnit 7.2.5 for yderligere beskrivelse af
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sugehullerne og de dyr og planter som lever i dem). Dybdeøgningen i hullet kan des-
uden medføre, at der ikke er lys nok på bunden til, at bundplanterne kan leve der, af-
hængigt af om dybden er under den fotiske zone for bundplanterne.

De observerede bundflora- og bundfaunaarter i ansøgningsområdet er almindeligt
udbredt i Øresund og Fakse Bugt (Øresundssamarbejdet, 2002;
Øresundssamarbejdet, 2006; Rambøll, 2019).

Bundfloraen består af rødalgebuske og skorpealger og vurderes at kunne genetab-
lere sig på blotlagt hårdt substrat inden for 1 til få år (Femern Sund, 2013).

Den dominerende sandorm i ansøgningsområdet og andre børsteorme har en relativ kort
livscyklus, og vurderes at være genetableret efter en eller to vækstsæsoner (Femern
Sund og Bælt, 2013). Det samme er gældende for dyndsnegl (Hydrobia sp.), som fore-
kommer i stort antal på sandbunden i Faxe Bugt og spredes med strømmen i området.
De observerede muslingearter har en længere levetid, og en genetablering til et naturligt
niveau vil som følge deraf tage længere tid. Almindelig østersømusling (Macoma
balthica) og blåmuslinger (Mytilus edulis) har en generationstid på ca. 2 - 4 år, mens al-
mindelig sandmusling (Mya arenaria) og hjertemusling (Cerastoderma edule) har en ge-
nerationstid på 2 - 5 år (Femern Sund og Bælt, 2013).

Arealpåvirkning
Til beregning af en mere nøjagtig arealpåvirkning antages det, at slæbesugning be-
rører ca. 2,5 m2 bund pr. m3 indvundet materiale, mens det ved stiksugning berører
ca. 1,7 m2 bund pr. m3 indvundet materiale, under antagelse af en gennemsnitlig su-
gedybde på 40 cm for en slæbesuger og ned til ca. 3,5 m for stiksugning (baseret på
gennemsnitstykkelsen for ressourcen og antagelsen om, at stiksugning efterlader et
kegleformet hul i havbunden).

Arealpåvirkningen set over en 1-årig og en 10-årig periode ved fuld udnyttelse af de
ansøgte mængder fremgår af Tabel 5-4.. Ved beregningen er der antaget en udnyt-
telsesprocent på 50 % på betonsand og grus, da der er meget finsand i området
også, dette er dog en vurdering med stor usikkerhed. Det antages desuden, at slæ-
besugning berører ca. 2,5 m2 bund pr. m3 indvundet materiale under antagelse af 40
cm sugedybde, mens stiksugning antages at påvirke 1,67 m2 bund pr. m3 indvundet
materiale under antagelse af et kegleformet sugehul med en maks. hældning på 1:6.
Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt være mindre end den beregnede i tabel
5-5, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med egnet rå-
stofforekomst, hvorved dybdepåvirkningen vil være større.
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Tabel 5-4. Arealpåvirkning ved slæbesugning og stiksugning set over en 1-årig (850.000 m3)
og en 10-årig periode (6 mio. m3).

Tema: Arealpåvirkning, stik- og slæbesugning – Ansøgningsområde

Antagelser: Gennemsnitlig udnyttelsesprocent: 50%

Gennemsnitlig arealpåvir-
ket havbund

 (km2)

Gennemsnitlig procent af
ansøgningsområde (%)

Gennemsnitlig hav-
bundssænkning

(m)

Aktivitet Slæbe-

sugning

Stik-

sugning

Slæbe-

sugning

Stik-

sugning

Ikke aktivitets

afhængig

Årlig
påvirkning

4,3 2,8 23,2 15,4 0,05

10-årig
påvirkning

30,0 20,0 163,6 109,1 0,33

Det arealpåvirkede område afhænger af den anvendte indvindingsmetode og i hvil-
ket omfang den enkelte metode anvendes ved indvindingen. Den årlige påvirkning af
havbunden vil derfor omfatte et areal på 2,8 - 4,3 km2. Ligeledes er estimeret, at
slæbesugningen medfører, at op til ca. 23,2 % af området arealmæssigt vil blive be-
rørt pr. år, hvis mængden indvindes jævnt i området og ikke indenfor et mindre areal.
Til sammenligning vil stiksugning medføre, at op til ca. 15,4 % af området arealmæs-
sigt vil blive berørt pr. år. Såfremt hele den ansøgte ressourcemængde udnyttes
jævnt over hele ansøgningsområdet, vil den arealmæssige påvirkning over en 10-
årig periode udgøre 20,0 - 30,0 km2 svarende til mellem 109 - 164 % af ansøgnings-
området. Dvs. at hele ansøgningsområdets areal slæbe- eller stiksuges mellem ca. 1
til 2 gange.

Samlet set vil indvindingen ved udnyttelse af hele den ansøgte ressourcemængde
over en 10-årig periode fjerne ca. 0,33 m sediment i gennemsnit i ansøgningsområ-
det eller op til 0,05 m om året, uafhængigt at hvordan mængden indvindes. Dette
gælder for en indvinding jævnt fordelt udover hele ansøgningsområdet. Indvindingen
vil dog i praksis ikke fordele sig jævnt i området, hvorved nogle områder påvirkes
mere og andre slet ikke.

5.3.3 Sedimentspredning
Indvinding på havbunden medfører sedimentspild til vandsøjlen ved bl.a. spild fra
sold, overløb fra lastekassen, sortering ved havbunden og spuling for at fjerne evt.,
finere, overliggende lag ovenpå ressourcen. Sedimentspildet medfører øgede sedi-
mentkoncentrationer og aflejring af dette sediment på havbunden. Aflejring af sedi-
mentspildet på havbunden kan potentielt kan medføre ændringer i substratforhold,
hvis sand f.eks. overlejrer stenrev eller blødbund osv. Omfanget af sedimentspild vil
afhænge af sedimentets beskaffenhed, indvindingsmetode, materiel og tidsplan mm.

De potentielle effekter af indvinding i Fakse Bugt er vurderet ud fra en rapport om
miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden (DHI,
2010). For yderligere detaljer henvises til originaludgivelsen (DHI, 2010). Derudover
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er anvendt tidligere undersøgelser i andre råstofindvindingsområder for sammenlig-
nelige mængder i de danske farvande, herunder Fakse Bugt ”Gyldenløves Flak”
(Orbicon, 2016), ”Nord for Tvillingerne” ud for Ebeltoft (Orbicon, 2016b) i det sydlige
Kattegat, samt infrastrukturprojekter (Vejdirektoratet, 2016).

Ved indvinding af sand og grus indvindes ressourcen over sold hvorved større sten
og ral returneres til havbunden. Returneringen af sten til havbunden efterlader en
skyllebanker på bunden. Mindre mængder finere materiale vil også blive spildt pri-
mært ved overløb fra lastekasser. Under ralindvinding spules mindre kornstørrelser
væk fra ressourcen, på havbunden mens indvindingen pågår, hvorved man minime-
rer andelen af finere fraktioner (silt/fint sand). Af den mængde finere materiale som
suges op frasigtes kornstørrelser mindre end 4 mm og returneres til havet. Tidligere
gennemførte modelberegninger viser, at sedimentet, som spildes i forbindelse med
ralindvindingen, ikke når at bevæge sig ret langt væk fra det aktuelle indvindingsom-
råde, inden det synker til bunds (DHI, 2006; DHI, 2006, Bilag 2). Det skyldes, at selv
den finkornede fraktion af det spildte materiale er ret grov og primært udgøres af fin-
sand og grov silt, som har en relativ stor faldhastighed (DHI, 2006, Bilag 2). Målinger
af spildmateriale fra en råstofindvinding har desuden vist, at størstedelen af det
spildte materiale var bundfældet indenfor få hundrede meter af indvindingsfartøjet
(150 m, maksimalt 10 gram per m2, (Newell et al, 1998). De dynamiske forhold i
Fakse Bugt er relativt begrænsede, hvorfor sedimentfanerne i Fakse Bugt også vil
være relativt begrænsede i deres udbredelse.

Dybdeforholdene har også en betydning, da materialet føres mod større vanddybder
og hurtigt fortyndes og transporteres videre med strøm og bølger. Fanen af suspen-
deret stof vil derfor fremtræde tydeligst i områder, hvor vanddybden er lavere (DHI,
2006, Bilag 2).

Spredningsmodellering gennemført af DHI for Orbicon viste, at der inden for en et-
årig periode ikke vil opstå middelkoncentrationer af suspenderet stof i vandfasen,
som overstiger 15 mg/l – hverken inden for selve indvindingsområdet eller i nærlig-
gende områder (DHI, 2006, Bilag 2). Tilsvarende kan gøre sig gældende i Fakse
Bugt. Der kan dog på grund af modelbetinget dybdemidling lokalt og kortvarigt (ti-
mer) forekomme koncentrationer, som er højere end normalen. Dette underbygges
af andre undersøgelser som viser sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke
overskrider 2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden og at overskridelserne er meget
kortvarige få timer-dage f.eks. (Vejdirektoratet, 2014) (COWI, 2000) (Rambøll, 2010)
(DHI, 2006, Bilag 2; DHI, 2006).

Spildsimuleringen gennemført af DHI for Orbicon på jyske rev (DHI, 2006, Bilag 2)
scenario 1 - det realistiske) viser, at områder, hvor den suspenderede sedimentkon-
centration overstiger 5 mg/l og 15 mg/l begrænser sig til at være i umiddelbar nær-
hed af indvindingslokaliteten. I højest 5 % af indvindingstiden vil der forekomme kon-
centrationer over 5 mg/l udenfor indvindingsområdet. Sedimentationen i indvindings-
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perioden vil sjældent overstige 10 kg/m2 (ca. 10 mm) og vil være begrænset til områ-
der nær graveaktiviteterne (DHI, 2000). Spildsimuleringen (scenario 2 – worst case),
hvor en maksimal indvindingsrate på 3 mio. m3 benyttes viser, at områder, hvor den
suspenderede sedimentkoncentration overstiger 5 mg/l og 15 mg/l, stadig begræn-
ser sig til at være i nærheden af indvindingslokaliteten. Områder påvirket af spildkon-
centrationer over 5 mg/l er maksimalt 11 km2 og vil hovedsageligt være inden for ind-
vindingsområdet (DHI, 2000). Sedimentkoncentrationen i vandet vurderes derfor, at
ville falde til nær baggrundsniveauet i løbet af få timer efter at indvindingen er ophørt
- og ikke række ud over påvirkningszonen i betydelige mængder.

5.3.4 Næringsstoftilførsel ved råstofindvinding
Næringsstoffer kan frigives fra sediment, som bliver spildt til vandsøjlen i forbindelse
med råstofindvindingen.

Sedimentets indhold af organisk stof er tæt forbundet med den gennemsnitlige
kornstørrelse på lokaliteten. Der er udtaget prøver af sedimentet i ansøgningsområ-
det til analyse af næringsstoffer og organisk indhold (se Tabel 5-5). Indholdet af total
kvælstof og total fosfor i prøverne fra nærværende rapport (Tabel 5-5) er sammenlig-
nelige med sedimentprøver taget i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet og
længere ude i Fakse Bugt langs pipelinen og antages derfor at svare til baggrundni-
veauet i området (Rambøll, 2019).

Næringsstof i sedimentet i marine områder kommer primært fra sedimentation af
planktonbiomasse, hvor næringsstoffer er bundet i organiske molekyler som fosfor-
forbindelser (fosfater) og nitrogenforbindelser. Ved sidstnævnte frigives nitrogen som
opløst organisk kvælstof (N), der derefter nedbrydes til ammonium og derfra til nitrit
og nitrat (Figur 5-1). Den primære kvælstofkilde (N) fra sedimentet i ansøgningsom-
rådet er ammonium (Tabel 5-5), og det er derfor ændringerne i frigivelsen af ammo-
nium, der driver de kvantitativt vigtigste ændringer i den interne N-belastning i sedi-
mentet. Ammoniumfrigivelsen er i høj grad bestemt af omsætningen af de labile- og
refraktære organiske stofpuljer i sedimentet.

Tabel 5-5. Kemiske analyseresultater fra sedimentprøvetagning i Fakse Bugt. Analyserne er
udført på en blandingsprøve baseret på udtagning af 5 sedimentkerner indenfor et område på
10x10 m i ansøgningsområdet, se prøveposition på Figur 6-1.

Analyseresultater
Tørstofindhold 78,2 %

Nitrit-N, vandopløselig 0,2 mg/kg TS

Orthophosphat-P, vandopløselig 0,8 mg/kg TS

Ammonium-N, vandopløselig 1,7 mg/kg TS

Glødetab af tørstof 0,6 %

Nitrat-N, vandopløselig 3,8 mg/kg TS

Glødetab af total prøve 0,5 %
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Analyseresultater
TOC 5700 mg/kg TS

TOC 0,57 % af TS

Total kvælstof, N 380 mg/kg TS

Total phosphor, P 170 mg/kg TS

Kvælstofdynamikken i sediment er beskrevet i nedenstående Figur 5-1. Partikulært
organisk stof nedbrydes til opløst organisk kvælstof, der består af flere stoffer. Uor-
ganisk N er ammonium, nitrat og nitrit, der tilsammen udgør den kvælstoffraktion,
der er hurtigst omsættelig og mest tilgængeligt for fytoplanktonproduktionen i den re-
lativt korte tid, sedimentet forventes at være i suspension i vandsøjlen.

Figur 5-1. Kvælstofdynamik i sediment.

Merbelastningen af kvælstof til Fakse Bugt, som følge af den ansøgte indvinding
(maksimalt 850.000 m3 pr år), er estimeret på baggrund af en merindvinding i forhold
til den totale indvindingsmængden i Fakse Bugt, som har været omkring ca. 400.000
m3 pr år de seneste 5 år (se Figur 3-3). Den eksisterende indvinding på ca. 400.000
m3 pr år i Fakse Bugt må antages at være indeholdt i Miljøstyrelsens beregninger af
baselinebelastningen for kvælstof i Fakse Bugt, idet der har forekommet omfattende
indvinding i bugten i adskillige årtier. Merindvindingen som følge af den ansøgte ind-
vinding pr år er derfor vurderet på baggrund af en yderligere indvinding på ca.
450.000 m3 pr år (850.000 m3 – 400.000 m3).

NCC oplyser, at ved en estimeret merindvinding på ca. 450.000 m3 pr år i Fakse
Bugt er der et maksimalt potentielt spild på 50%, som derved udgør 283.300-
1.062.500 m3/år (se Tabel 5-6). Analyser af sedimentet viser et kvælstofindhold på
380 mg N/kg tørstof og et tørstofindhold på 78,2% (Tabel 5-5).

For at vurdere den potentielle mængde næringsstoffer som kan frigives ved spild af
sediment under råstofindvinding, er det nødvendigt at kende til indholdet af nærings-
stoffer i det sediment, der graves op, og hvor store mængder der kan spildes. Det
antages, at kun det øverste sedimentlag i sandbunden i ansøgningsområdet indehol-
der organisk stof 10-20 cm. Ligesom det er i dette øverste sedimentlag, at den stør-
ste pulje af organisk stof og næringsstoffer forekommer.

Afhængigt af om der stiksuges eller slæbesuges berøres forskellige arealer under
råstofindvindingen. Slæbesugning optager ikke sediment så dybt som stiksugning,
suger derfor over et større areal for at indvinde den samme råstofmængde (se afsnit
5.3.2 for uddybelse). Det betyder at andelen af optaget sediment med organisk ind-
hold er forskelligt ved de to metoder. Forholdet mellem slæbesugning og stiksugning

Part.
org. N

opløst
org. N NH4 NO2 NO3
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i den ansøgte indvinding er ukendt, og det bedste skøn er derfor angivet som et in-
terval mellem estimatet for hver af de to metoder (se Tabel 5-6). Ved begge metoder
antages et maksimalt potentielt spild på 50%. Analyser af sedimentet viser et kvæl-
stofindhold på 380 mg N/kg ts og et tørstofindhold på 78,2%. Under antagelse af det
ovenstående, kan det totale kvælstofindhold i spildmaterialet derfra beregnes og er
angivet i Tabel 5-6.

Tabel 5-6. Estimat for kvælstoffrigørelsen fra indvindingen til vandområde 46, Fakse Bugt.

Estimater Stiksugning Slæbesugning
Påvirket areal (m2) 2.833.333 4.250.000
Volumen med organisk indhold (m3) 566.667 2.125.000
50% spild (m3) 283.333 1.062.500
Spild i tørvægt (kg TS) 221.567 830.875
Total kvælstof i spild (t N/år) 0,08 0,32
Uorganisk N fraktion:
Nitrit (kg/år) 4,43 16,62
Nitrat 84,2 315,73
Ammonium 37,67 141,25

Den potentielle tilførsel af kvælstof til vandsøjlen og dermed merbelastning af vand-
område 46 er i ovenstående beregnet som ”worst case”, hvor alt potentielt materiale
spildes, og det antages, at alt kvælstof bliver biologisk tilgængeligt i den tid sedimen-
tet er i suspension. Merbelastningen med total kvælstof fra spild af sediment til vand-
område 46 udgør 0,08-0,32 t N/år hvilket svarer til 0,03-0,1% af den årlige baseline-
og målbelastning i vandområde 46 Fakse Bugt (se Tabel 8-18).

Ud af merbelastningen med total kvælstof på 0,08-0,32 t N/år udgør det uorganiske
kvælstof 1,5%. Det uorganiske kvælstof (nitrit, nitrat og ammonium) er den fraktion
af total N, som er umiddelbart kan optages af fytoplankton og medføre øget fy-
toplanktonproduktion og dermed potentielt øgede klorofylkoncentrationer i Fakse
Bugt. Den resterende kvælstoffraktion er langt sværere omsættelig for fytoplanktonet
og medfører ikke væsentlig øget klorofylproduktion.

5.3.5 Støj og øvrige forstyrrelser
Støj (undervandsstøj og luftbåren) fra råstofindvinding kan medføre negative påvirk-
ning af miljøet. Undervandsstøj kan potentielt påvirke havpattedyr og fisk, mens luft-
båren støj potentielt kan påvirke fugle og mennesker.

Undervandsstøj
Indvindingsfartøjer, som anvendes ved råstofindvinding, producerer lavfrekvent støj
hovedsageligt under 1 kHz. Lydtryksniveauet (SPL) kan variere meget afhængigt af
indvindingsmetode, operation og miljøforhold. Det målte lydniveau fra indvindingsfar-
tøjer ved indvinding kan sammenlignes med lydniveauet, som forventes fra et fragt-
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skib, som sejler 8-16 knob (Tood et al., 2015). Indvindingen vil i nærværende ansøg-
ningsområde foregå både ved stik- og slæbesugning, hvor det skal pointeres, at støj-
niveauet under vandet generelt er højere ved slæbesugning sammenlignet med stik-
sugning (Tabel 5-7).

Tabel 5-7. Undervandsstøj genereret ved henholdsvis stiksugning og slæbesugning (de mak-
simale målte lydniveauer). * udregnet ud fra værdien ved 89 m afstand ved at antage 15 log
(R/1m). ** Maksimalt støjniveau målt ved sten fakturering (Tood et al., 2015).

Afstand (m) Slæbesugning SPL Stiksugning SPL

1 189 dB re 1 µPa (1/3 octave band
level 31.6 Hz – 39.8 kHz) 175 dB re 1 µPa* (3Hz - 20kHz)

89 - 149 dB re 1 µPa** (3Hz - 20kHz)

Luftbåren støj
Orbicon har udført egentlige støjberegninger for indvindingsaktiviteten i forbindelse
med ansøgning om indvindingstilladelse i fællesområde 520-FA i 2017 (Orbicon,
2017).

Den gennemførte vurdering tog udgangspunkt i skibet MS Baltic og de omkringlig-
gende områdetyper samt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for de specifikke
arealanvendelser på land (Orbicon, 2017). Kildestøjen for MS Baltic er tidligere målt
til at være 108,6 dB(A) (CP Test, 2007).

De gennemførte beregninger for område 520-FA blev udført for to ”worst case” sce-
narier med tre beregningspunkter på land som omfatter områdetyperne; 1) landbrug
og kyst, 2) kyst og 3) bolig i afstand på henholdsvis 2029, 1566 og 2245 meters af-
stand fra ansøgningsområdet. For det nærmeste modtagerpunkt var der en lille over-
skridelse af grænseværdien for natperioden, som dog lå inden for usikkerheden i be-
regningen. På baggrund af støjberegningerne, henholdsvis i grids og i udvalgte
punkter for område 520-FA, blev det derfor vurderet det at støjen ved råstofindvin-
ding med MS Baltic i det ansøgte indvindingsområde, ikke medførte signifikant over-
skridelse af vejledende grænseværdier i de nærmeste områder på land.

Der er i nærværende miljøkonsekvensvurdering for fællesområde 520-AA ikke udført
en egentlig støjmodel, men alene foretaget en vurdering på baggrund af de tidligere
resultater for fællesområde 520-FA. I forbindelse med nærværende ansøgningsom-
råde (520-AA) befinder det nærmeste modtagerpunkt på land sig minimum 2800 me-
ter fra den nærmeste del af ansøgningsområdet og vil selv med den mest følsomme
områdetype (for område 520-FA) ligge under de laveste grænseværdier fremsat af
Miljøstyrelsen.
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6. RÅSTOFEFTERFORSKNING – DETAILKORTLÆGNING (FASE IB)
6.1. Undersøgelsesprogram

Det samlede undersøgelsesprogram for den geofysiske kortlægning af undersøgel-
sesområde 520-AA Fakse Bugt Nord (Fase IB) omfattede indsamling af side scan
sonar (SSS), pinger (SBP) og singlebeam dybdedata (SBES), som er i overensstem-
melse med BEK nr. 1680 af 17/12/2018. Der blev i alt indsamlet ca. 410 km geofysi-
ske data i undersøgelsesområdet. Visuelle verifikationer med ROV på 20 stationer
blev indsamlet i forbindelse med miljøundersøgelserne (Fase IIA, se kapitel 7) og
anvendt som supplement til tolkning af de geofysiske data (Figur 6-1).

En detaljeret beskrivelse af metode samt resultater af den geofysiske kortlægning
kan ses i rapporten ”Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord
(Orbicon, 2018a). Rapporten indeholder en samlet beskrivelse af hele undersøgel-
sesområdet, mens selve ansøgningsområdet behandles under miljøkonsekvensvur-
deringen (Fase IIB) (Se kapitel 8). Den samlede råstofvurdering er summeret i det
følgende afsnit, ligesom substrat, dybde og strømforhold er behandlet i miljøvurde-
ringen under afsnit 8.1.
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Figur 6-1. Det gennemførte undersøgelsesprogram med tilvejebragte akustiske data (SSS og
pinger) og positioner for indsamlede ROV-videodata i undersøgelsesområdet (Fællesområde
520-AA + 500 m påvirkningszone). Fællesområde 520-AA/ansøgningsområdet er illustreret
med en blå ramme, mens undersøgelsesområdet er angivet med grøn ramme. Baggrundskor-
tet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST).

6.2. Metode for substrattype inddeling
Substrattypekortet er inddelt i følgende substrattyper, jf. Råstofbekendtgørelsen
(BEK nr. 1680 af 17/12/2018, Fase IB):
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· Type 1 – Sand, silt og dynd: Områder bestående af siltet sand til fast sand-
bund med varierende bundformer (ofte dynamisk) og med varierende ind-
slag af skaller og grus. Underopdeles i 1a (siltede, bløde bunde), 1b (faste
sandbunde) og 1c (lerede bunde).

· Type 2 - Sand, grus, småsten og enkelte større sten: Områder domineret
af sand men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte
spredte store sten (<1-10 %). Denne substrattype består af en blanding af
sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten med en
størrelse på ca. 2-10 cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten
fra ca. 10 cm, der dækker op til maksimalt 10 % af havbunden.

· Type 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten
dækkende 10-25 %: Områder bestående af blandede substratformer med
sand, grus og småsten med et varierende dække af større sten >10 cm
dækkende 10-25 % af havbunden. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning)
og kun i et lag. Substrattypen adskiller sig fra substrattype 2 ved at inde-
holde et større antal store sten fra ca. 10 cm.

· Type 4 – Stenede områder, hvor større sten dækker 25-100 %: Områder
domineret af sten fra ca. 10 cm, fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med
eller uden huledannende elementer. Der kan også forekomme varierende
mængder af sand, grus og småsten, samt biogene rev og/eller kalkrev i
denne substrattype. Stenene kan ligge spredt i ét lag, eller danne egentlige
stenrev, som rejser sig over den omkringliggende bund med sten i flere lag
(huledannende).

6.3. Samlet råstofvurdering
Den detaljerede geofysiske kortlægning af undersøgelsesområdet viser, at største-
delen af overgangsområdet er dækket af et sammenhængende ressourceområde ty-
pisk med mægtigheder på 1-3 m, men stedvist op til 6 m (Figur 6-2). Udbredelsen af
ressourcen er i høj grad sammenfaldende med udbredelsen af substrattype 1b og,
stedvist, substrattype 2. Ressourcen er tykkest i den centrale og nordlige del af un-
dersøgelsesområdet. Boringsdata bekræfter, at ressourcen overvejende består af
fint til mellemkornet sand med et varierende indhold af groft sand og grus. Overord-
net er ressourcen beliggende på ca. 9-13 meters dybde.

Den generelle vurdering er, at råstofpotentialet er moderat til højt, og råstofmaterialet
er af god kvalitet. Materialesammensætningen varierer fra fint sand til grus, hvilket
betyder, at der i området kan indvindes materialer, der lever op til de kornkurvekrav
som betonindustrien efterspørger. Desuden har der været indvundet i fællesområdet
i mange år, og kendskabet til forekomsten er derfor god. Ligeledes er ressourcen be-
lyst ved flere boringer, og ressourcen er kortlagt med fulddækkende seismisk. Res-
sourcens udbredelse og komposition er således veldokumenteret. Den kortlagte res-
source vurderes at have et volumen på ca. 24 mio. m3 indenfor fællesområdet 520-
AA.
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Figur 6-2. Ressourcetykkelser og udbredelse i fællesområde 520-AA.
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7. MILJØUNDERSØGELSER (FASE IIA)
Miljøundersøgelserne (Fase IIA jf. Råstofbekendtgørelsens bilag 3) omfatter kort-
lægning af overfladesedimentet (overfladesedimentkort), områdets bathymetri (dyb-
dekort) og en biologisk screening, som omfatter det område, der indvindes i og en
påvirkningszone på 500 m udenom.

Metode og resultat af den geofysisk tolkning af substrattyper (overfladesedimenter),
bathymetri (dybdeforhold) samt visuel verifikation i undersøgelsesområdet er gen-
nemgået i foregående afsnit omkring de geofysiske undersøgelser (se Kapitel 6).

7.1. Metode
De biologiske undersøgelser i undersøgelsesområdet blev foretaget i september
2019 med ROV monteret med et videokamera. ROV stationer er vist på Figur 6-1.
Metoden for visuel verifikation med ROV og registrering af flora og epifauna er be-
skrevet mere detaljeret i Råstofefterforskningsrapporten under afsnit 5 i (Orbicon,
2019).

Naturtypekort og beskrivelsen af naturtyperne er udarbejdet på baggrund af en sam-
menstilling af den geofysiske kortlægning af substrattyperne på havbunden og visu-
elle observationer (ROV-video) af de dyre- og plantesamfund, der er knyttet til sub-
strattyperne på havbunden i undersøgelsesområdet.

Flora, epifauna og fisk blev artsbestemt i så stor detalje som muligt på baggrund af
billedkvaliteten, afstand osv. Observationer af flora, epifauna og fisk vha. video er
begrænset af lysforhold og kvaliteten af videoen. Vegetationen bestemmes derfor
fortrinsvis til slægtsniveau, og artsniveau, hvor det er muligt. Den registrerede bund-
fauna omfatter fortrinsvis større arter, som lever på bundens overflade (epifauna) og
også nogle arter, der lever i sedimentet (infauna). Artslister udført på baggrund af vi-
deo er derfor ikke 100 % fyldestgørende.

Der er ikke gennemført egentlige in-fauna undersøgelser, idet det ikke er krævet i
henhold til Bekendtgørelsen

7.2. Resultater
7.2.1 Naturtyperne

Naturtypeforholdene i undersøgelsesområdet kan ses i nedenstående naturtypekort
som er udarbejdet på baggrund af substrattypekortet og de visuelle verifikationer på
ROV-stationerne. Naturtypekortet viser den arealmæssige udbredelse af naturty-
perne i undersøgelsesområdet.

Der blev observeret tre naturtyper i undersøgelsesområdet: naturtype 1a, naturtype
1b og naturtype 2 (Figur 7-1). Det indvindingspåvirkede område er desuden kortlagt
og vist på Figur 7-1 og i Tabel 7-1.
.
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Figur 7-1. Naturtypekort for undersøgelsesområdet med angivelse af naturtyper. Baggrund-
skortet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner for
ROV-stationer.

Arealfordelingen af naturtyperne i undersøgelsesområdet er vist i Tabel 7-1.
.
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Tabel 7-1. Arealfordelingen af naturtyperne indenfor undersøgelsesområdet. Tallene er angi-
vet i km2 og i %. Tallene er afrundede.

Undersøgelsesområde

Type km2 %

Naturtype 1a 0.3 1

Naturtype 1b 25.2 85

Naturtype 2 4.3 15

Total 29.8 100

Indvindingspåvirket område 7.2 24

Forekomsten af arter og dækningsgrader for bundflora og fauna observeret i de for-
skellige substrattyper er præsenteret i Tabel 7-2 nedenfor.

Bundsamfundene var forskellige i de tre naturtyper fortrinsvis som følge af arternes
forskellige substratpræferencer og dybdepræferencer, men også på grund af påvirk-
ningen af indvindingsaktiviteter i området. Desuden varierede dækningsgraderne af
flora og fauna. Generelt blev der observeret få arter og lave individtætheder i under-
søgelsesområdet.

I det følgende beskrives bundflora og -faunasamfund knyttet til de observerede na-
turtyper i undersøgelsesområdet.
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Tabel 7-2. Sammenligning af arter og dækningsgrader for bundflora og fauna i naturtyperne i området. Dækningsgraden er angivet i %. *Sekundær substrat-
type.

Naturtype Bundfaunaarter % Bundfloraarter % ROV-station Dybde
(m)

Substrat-
type Bundtype

Naturtype 1a

Almindelig strandkrabbe dominerede, desu-
den enkelte mysider sp., spor af infaunaakti-
vitet i havbunden, skaller af hvide muslinger,
herunder hjertemusling, almindelig strand-
krabbe.

Fisk: Sandkutlinger, ålekvabbe, almindelig
tangnål, juvenil ising, pelagisk yngel spp.

<1

Løse ålegræs-
blade, løse rødal-
gebuske og sav-
tang <1 03,04*,13*,18

*,19 15,5-19,4 1a

Homogen, siltet bund med
indslag af sand i bunden
af sugehuller. Pletvis
hvide svovlbakterier/ligla-
gen.

Naturtype 1b

Sandormehobe (dominerende), Pygospio
elegans, blåmuslinger, rurer på blåmuslin-
ger, hjertemuslingeskaller, sandmuslinge-
skaller, østersømuslingeskaller, trekantorm,
ribbegopler, brandmænd, dyndsnegl (hydro-
bia sp,) mysider sp., almindelig strand-
krabbe, mosdyr på skaller, havsvamp.

Fisk: Sandkutlinger, almindelig tangnål, bris-
linger, sortmundet kutling, havkarusse, pela-
gisk yngel spp.

<1-10

Rødalgebuske,
hav-hildenbran-
dia, brun skorpe-
alge, plamager af
røde cyanobakte-
rier, løse åle-
græs, sukkertang

0-2

01,02*,04,05,
06,07,08*,09,
10*,11,12,14,
15,16,17,19*,
20

9,5-19 1b

Typisk sandbund med
sandormehobe og bølge-
ribber med indslag af grus
eller indvindingspåvirket
bund i forbindelse med
skrænt af sugehul
(04,14,18,19)

Naturtype 2

Blåmuslingebanker på skyllebanker, rurer
på blåmuslinger, almindelig strandkrabbe,
en enkelt Sabella sp

Fisk: Sandkutlinger, almindelig tangnål,
sortmundet kutling, skrubbe, havkarusse,
pelagisk yngel sp.

<1-100

Hav-hildenbran-
dia og brun skor-
pealge, løs sav-
tang, løse røde-
alge buske, blod-
rød ribbeblad,
løse ålegræs-
blade, løse vand-
aks, plamager af
røde cyanobakte-
rier

0-70 02,06*,08,10,
11*, 13 13,1-13,8 2

Typisk skyllebanke
(06,10,11,13) med et sorti-
ment af små og større
sten med indslag af grus
eller muslingebanker
(02,08).
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7.2.2 Naturtype 1a – blødbund
Naturtype 1a var knyttet til substrattype 1a og forekom fortrinsvis i bunden af suge-
hullerne, hvor bl.a. dårlige strømforhold resulterer i øget sedimentering af organi-
ske/siltede materialer. Dybden i Naturtype 1a-områderne varierede fra ca. 15,5 - 20
m. Substratet i naturtypen består fortrinsvis af silt med sandede indslag med få flora-
og faunaarter og individer (Figur 7-2). På alle naturtype 1a-stationer blev der obser-
veret iltsvind i form af pletvise forekomster, eller som mere dækkende liglagen (Figur
7-3).

Samlet set var naturtype 1a den mindst udbredte naturtype og udgjorde samlet <1 %
af havbunden af i undersøgelsesområdet (Tabel 7-1).

Naturtypen blev verificeret på ROV-stationerne 03, 04, 13, 18 og 19 (Figur 7-1).

Figur 7-2. Naturtype 1a – siltet sandbundssamfund på ROV station 13. De mørke aftegninger
er krabbespor i den porøse havbund.
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Figur 7-3 Naturtype 1a – udpræget liglagen – svovlbakterier, på ROV station 18.

Bundfauna tilknyttet substrattype 1a var meget sparsom med spor efter infaunaakti-
vitet på havbunden, bl.a. skaller af hvide muslinger, herunder hjertemusling. Derud-
over blev der observeret strandkrabber og mysider. Af fiskearter blev observeret
sandkutlinger, ålekvabbe, almindelig tangnål samt pelagisk yngel sp.

Der forekom ikke fastsiddende flora i naturtype 1a. Til gengæld blev der observeret
enkelte løstliggende ålegræsskud samt løstliggende røde buskformede alger og en
enkelt savtang tilført fra andre områder (Figur 7-4).

Figur 7-4 Naturtype 1a – siltet sandbundssamfund i bunden af sugehul med sammenskyl af
ålegræs og røde buske på ROV station 14.
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7.2.3 Naturtype 1b – sandbund
Naturtype 1b var knyttet til substrattype 1b og forekom i hele undersøgelsesområdet
(Figur 7-1). Dybden i Naturtype 1b varierede fra ca. 9,5 - 17 m. Substratet i naturty-
pen bestod fortrinsvis af sandbund med grusede indslag med få flora- og faunaarter
og individer (Figur 7-2), eller som indvindingspåvirket område i forbindelse med
skrænt af sugehul (04,14,18,19) (Figur 7-6).

Samlet set var naturtype 1b den mest dominerende naturtype i undersøgelsesområ-
det og udgjorde samlet 85 % af havbunden (Tabel 7-1).

Naturtypen blev verificeret på ROV-stationerne 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 19 og 20 (Figur 7-1).

Figur 7-5 Naturtype 1b – sandbundssamfund på ROV station 05. Her ses sandormehobe samt
Dyndsnegl (Hydrobia sp., sorte prikker).
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Figur 7-6. Naturtype 1b i indvindingspåvirket område i forbindelse med skrænt af sugehul på
ROV station 14.

Bundfauna tilknyttet substrattype 1b var ensartet og domineret af sandormehobe på
sandbunden og spredt forekomst af blåmuslinger (<1-10 % dækningsgrad) (Figur
7-7). Generelt var dækningsgraden for sandorm relativt lav (0-3%), men på enkelte
stationer var der en tættere forekomst 5-10% (01, 04, 06) på 15-20 meter dybde i
den nordøstlige lavdynamiske del af ansøgningsområdet og på en sydlig også lavdy-
namisk station 20 på 10,5 m dybde. Derudover blev der observeret Pygospio ele-
gans, Hydrobia sp., rurer, ribbegopler, brandmænd, mysider, almindelig strand-
krabbe, trekantorm, havsvamp, mosdyr sp. på skaller. Af fiskearter blev observeret
sandkutlinger, almindelig tangnål, brislinger, sortmundet kutling, havk. arusser og
pelagisk fiskeyngel spp.

Figur 7-7. Naturtype 1b – gruset sandbundssamfund på ROV station 11. Her ses en klump af
blåmuslinger med bevoksning af ruere og røde buske.
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Floraen var meget sparsom og bestod udelukkende af hav-hildenbrandia og brun
skorpealge (0-2 % dækningsgrad). Sammenskyl af løse ålegræsblade og rødalgebu-
ske blev observeret i klumper på bunden lokalt. I områder med mindre sten blev der
observeret enkelte fastsiddende rødalgebuske. Derudover blev der observeret lag af
røde cyanobakterier på den sandede havbund (se Figur 7-13).

7.2.4 Naturtype 2 – blandet bund
Naturtype 2 var knyttet til substrattype 2 og forekom spredt i området, men koncen-
treret i det sydøstlige hjørne af undersøgelsesområdet og i den vestlige del af an-
søgningsområdet på ca. 9,5-18 m dybde. Substratet i naturtypen bestod af skylle-
bankemateriale (Station 10,13) med et sortiment af små og større sten med indslag
af grus efterladt af indvindingsskibe i området (Figur 7-8) og stedvist muslingebanker
oven på skyllebankerne (02,08) (Figur 7-9).

Naturtype 2 var den næstmest dominerende bundtype og udgjorde samlet 15% af
undersøgelsesområdet (Tabel 7-1).

Naturtypen blev verificeret som primær naturtype på station 02, 08, 10, 13 og 17
samt sekundær naturtype på 06 og 11 (Figur 7-1).

Figur 7-8. Naturtype 2 – Skyllebanke med blanding af groft sand, småsten (ca. 2–10 cm) og
enkelte større sten (> 10 cm) på ROV station 10.
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Figur 7-9. Naturtype 2 – Muslingebanke med 100% dækning af muslinger oven på skylle-
banke på ROV station 10.

Bundfauna tilknyttet naturtypen var arts- og individfattig med enkelte sandormehobe
på sandbunden og områder med spredt dække af blåmuslinger og enkelte blåmus-
lingebanker (st 2 og st 8 med dækningsgrad på henholdsvis 80-100% og 30-80%).
Der blev desuden observeret almindelig strandkrabbe og en enkelt Sabella sp. (Fi-
gur 7-12). Af fiskearter blev observeret sandkutlinger, almindelig tangnål, sortmundet
kutling (Figur 7-10), havkarusser, en skrubbe (Figur 7-11) og uidentificeret pelagisk
fiskeyngel.

Figur 7-10. Naturtype 2. Her ses den sortmundede kutling (rød boks) på en skyllebanke be-
vokset af blåmuslinger på ROV-station 08.
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Figur 7-11 Naturtype 2. Her ses en skrubbe på en skyllebanke på ROV-station 10.

Figur 7-12 Naturtype 2 Blandet, gruset bund med bevoksning af røde buske og en enkelt Sa-
bella sp (rød boks).

Flora omfattede røde buskformede alger, brun skorpealge eller hav-hildenbrandia,
blodrød ribbeblad på sten. Derudover blev der observeret plamager af røde cyano-
bakterier på bunden (Figur 7-13). Sammenskyl af løst ålegræs og vandaks blev ob-
serveret enkelte steder.
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Figur 7-13. Naturtype 2 – Skyllebanke ved ROV station 10 med røde plamager af cyanobakte-
rier.

7.2.5 Andre observationer
ROV-video taget fra flere sugehullers bund og op til havbundsniveau viste en forskel
på substrattype og naturtype mellem sugehullets bund, skrænten og havbundsni-
veau ovenfor hullet.

I bunden af sugehullet sås naturtype 1a siltet-bund typisk med højt siltindhold i
bunden og sammenskyl af dødt organisk materiale bestående af ålegræs og makro-
alger. På bunden af sugehullet observeredes lokalt hvide svovlbakterier, enten plet-
vist (Figur 7-14) eller med større udbredelse af liglagen (Figur 7-15), hvilket indike-
rede anaerobe forhold og dermed dårlige levevilkår for ilt-respirerende organismer.
De oftest observerede bunddyr var krabber, fisk og enkelte mysider. Børsteorme
blev ikke observeret.

På skrænten af sugehullerne sås typisk en overgang fra substrattype 1a til 1b uden
iltsvind og en mere differentieret bund, dog stadig med få til ingen dyr (Figur 7-16, Fi-
gur 7-17). Børsteorme blev ikke observeret.

På kanten af sugehullerne i normalt havbundsniveau sås normal substrattype 1b
- sandbund stedvist med bølgeribber. Her forekom igen sandormehobe (Figur 7-19)
og infaunaaktivitet i havbunden og enkelte arter af flora på evt. småsten (Figur 7-18).
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Havbunden tættest på hullet (indenfor få meter) havde bundsamfund som var nor-
male for naturtypen dog ofte med lidt færre arter. Inden for 5-10 m af sugehullet var
havbunden og bundsamfundet normalt for naturtypen i ansøgningsområdet.

Der var således ikke tegn på at sugehullet påvirkede havbunden eller bundsamfun-
dene omkring sugehullet og heller ikke tegn på iltsvind eller spredning af iltsvind ud-
over i bunden af sugehullet.

Figur 7-14 Substrat på bund af sugehul på ROV-station 19

Figur 7-15 Substrat på bund af sugehul på ROV-station 18 med udpræget liglagen
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Figur 7-16 Substrat på skrænt af sugehul på ROV-station 19

Figur 7-17 Substrat på skrænt af sugehul på ROV-station 18
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Figur 7-18 Substrat på regulær havbund inden for få meter af sugehullet på ROV-station 19.

Figur 7-19 Substrat på regulær havbund inden for få meter af sugehullet på ROV-station 18.

Det indvindingspåvirkede område, både udgjort af slæbesugnings- og stiksugnings-
aktiviteter, udgjorde samlet 24% af undersøgelsesområdet (Tabel 7-1).

7.2.6 Samlet vurdering af de biologiske værdier
Undersøgelsesområdet omfattede tre naturtyper; naturtype 1a ”blød-bund”, natur-
type 1b ”sandbund”, naturtype 2 ”blandet bund – sandbund med skyllebanker og lo-
kalt muslingebanker ovenpå stenene”,

Den største del af undersøgelsesområdet var domineret af naturtype 1b (85 %), som
var knyttet til en homogen sandbund med sandorme, stedvist bølgeribber med ind-
slag af grovere, eller som indvindingspåvirket område i forbindelse med skrænt af
sugehul. Naturtype 1a blødbund fandtes i bunden af sugehuller med indslag af san-
dede substrater. Naturtype 2 fandtes som sandbund med skyllebanker.
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Artsdiversiteten og individtætheden for flora og fauna var generelt lav, men lavest i
naturtype 1a blødbund i bunden af sugehullerne, der var præget af iltsvind forårsa-
get af svovlbakterier. Svovlbakterierne dannes ved kraftig nedbrydning af organisk
materiale, som fører til et stort iltforbrug og intens svovlbrinteproduktion, som udnyt-
tes af hvide svovlbakterier.

Floradiversiteten og -tætheden var generelt meget lav på naturtype 1b (0-2% dæk-
ning) og naturtype 2 (0-70% dækning) og bestod af rødalgebuske (fortrinsvis Po-
lysiphonia spp. og blodrød ribbeblad), hav-hildenbrandia og brunskorpealge.

Bundfaunaen i hele området bestod af få arter omfattende blåmusling, sandorm,
dyndsnegl, rurer og krabber. Sandorm have generelt relativ lav dækningsgrad på
havbunden (0-3%), og på enkelte stationer (st 1, 4, 6 ,20) lokalt, ret tæt dække af
sandorme (5-10%). Blåmuslinger blev observeret spredt og med varierende dæk-
ningsgrad (0-5%) i naturtype 2. På 2 stationer i den nordvestlige del af ansøgnings-
området (dybde 13-14 m) blev der observeret blåmuslingebanker ovenpå skylleban-
ker efterladt fra indvindingen– station 2 og 8 med henholdsvis 80-100% og 30-80%
dækningsgrad.

Der blev hovedsageligt observeret kutlinger i hele undersøgelsesområdet, men kun
få andre arter som havkarusse, sortmundet kutling, skrubbe og almindelig tangnål.

De gennemførte undersøgelser viser, at indvindingen i området påvirker bundforhol-
dene blandt andet ved dannelse af skyllebanker bestående af mindre sten generelt <
10 cm. Disse skyllebanker danner hårdt substrat, som makroalger og muslinger kan
fasthæfte sig på og øger derved antallet af arter f.eks. på en sandbund.

Undersøgelser af substratet og bundsamfundene i større sugehuller i undersøgel-
sesområdet viste blødbund med meget få arter fortrinsvis krabber og småfisk. På
skrænterne var der en overgang mellem substrattype 1a og 1b og generelt meget få
arter. I havbundsniveau indenfor 5-10 m var bundsamfundet normalt i forhold til hvad
der generelt observeredes i naturtype 1b i ansøgningsområdet. Der var således ikke
tegn på at sugehullet påvirkede havbunden eller bundsamfundene omkring sugehul-
let og heller ikke tegn på iltsvind udover i bunden af sugehullet.

Samlet set vurderes ansøgningsområdet som værende af normal biologisk interesse
med få arter og generelt lave dækningsgrader og arter som er almindelige i Øresund
og Fakse Bugt (Øresundssamarbejdet, 2002; Øresundssamarbejdet, 2006; Rambøll,
2019; Rambøll, 2019). Der er dog ikke gennemført egentlige in-fauna undersøgelser,
idet det ikke er krævet i henhold til Bekendtgørelsen. De biologisk mest værdifulde
områder vurderet på baggrund af artsantal og dækningsgrader er er de kunstige
skyllebanker, som er mindre sten efterladt på havbunden efter indvinding af sand.
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8. MILJØKONSEKVENSRAPPORT (FASE IIB)
Miljøkonsekvensvurderingen behandler de miljø- og naturmæssige konsekvenser af
en fuld udnyttelse af den ønskede indvindingsmængde på 6 mio. m3 over en tiårig
periode med en maksimal indvinding på 850.000 m3 om året indenfor ansøgnings-
området. Råstofkortlægningen viser, at der samlet set forekommer meget store
mængder af råstoffer inden for ansøgningsområdet.

Ansøgningsområdet svarer til arealudbredelsen for fællesområde 520-AA med en til-
hørende fyldsandslinje (Figur 8-1). Fyldsandslinjen anviser, at der ikke må indvindes
materialer til opfyldninger øst for linjen inden for ansøgningsområdet.

Det er beregnet, at den totale ressourcemængde inden for ansøgningsområdet på
63,2 mio. m3 langt overstiger den ansøgte indvindingsmængde på 6 mio. m3.

Miljøkonsekvensvurderingen tager udgangspunkt i kortlægningen for hele undersø-
gelsesområdet ift. ansøgningsområdet og den omkringliggende påvirkningszone.
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Figur 8-1. Ansøgningsområdets afgrænsning og tilhørende påvirkningszone. Ansøgningsom-
rådet har en fyldsandlinje, hvor fra der ikke må indvindes fyldsand øst for linjen.
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8.1. Havbund, dybde og havbundsdynamik
8.1.1 Metode

I det følgende beskrives de fysiske forhold på havbunden, herunder dybde, overfla-
desubstrat og havbundsdynamik, som tager udgangspunkt i den geofysiske kortlæg-
ning af havbunden (Fase IB hvor der er sejlet med single beam, sidescan sonar og
pinger. Desuden vurderes den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan
have på disse.

Til supplerende oplysninger om de fysiske forhold på bunden anvendes videoopta-
gelser (ROV) indsamlet i forbindelse med de biologiske undersøgelser, samt eksiste-
rende boringsdata fra Jupiter databasen.

De anvendte metoder er beskrevet i den geofysiske baggrundsrapport under Kapitel
5 (Orbicon, 2019).

8.1.2 Eksisterende forhold
De bundtopografiske forhold, substratforhold og havbundsdynamik er beskrevet i
den geofysiske baggrundsrapport i henholdsvis Kapitel 6 i forbindelse med Fase IB-
detailkortlægningen (Orbicon, 2019). I nærværende afsnit beskrives disse forhold in-
den for ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone.

Dybdeforhold
Dybdeforholdene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen kan ses på nedenstå-
ende dybdemodel, som er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte dybdedata (Figur
8-2).



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

64 / 153

Figur 8-2. Dybdekort for ansøgningsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Dybdeinterval-
let er angivet på grænsen mellem de farvede områder i intervaller af en halv meter. På kortet
er desuden angivet fordelingen af ROV-stationer, som er beliggende indenfor ansøgningsom-
rådet og påvirkningszonen.
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I ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone er der målt vanddybder på
mellem 9,5-20,5 m. Indenfor selve ansøgningsområdet forekommer vanddybder på
mellem 10-20,5 m (Figur 8-2).

De største vanddybder forekommer primært i den nordøstlige del af påvirkningszo-
nen, hvor dybden falder ned til 17 meter. Desuden forekommer der større vanddyb-
der i sugehullerne i ansøgningsområdet, hvor dybden stedvist falder ned til 20,5 me-
ter. Sugehullerne er spredt ud over hele ansøgningsområdet og forekommer desu-
den i påvirkningszonen. Vanddybden i sugehullerne ligger typisk 1-5 m dybere sam-
menlignet med den omkringliggende havbund. Stedvist forekommer der sugehuller,
hvor der ses dybdeforskelle på op til 6 m. De mest markante sugehuller forekommer
i den nordøstlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen omkring ROV-sta-
tion 520AA_03 og _04, samt i den centrale del af ansøgningsområdet ved ROV-sta-
tion 520AA_14.

De mindste vanddybder forekommer primært i den sydvestlige del af påvirkningszo-
nen og ansøgningsområdet, hvor vanddybden mange steder er mindre end 9-10 m.

Substratforhold
Substratforholdene i ansøgningsområdet og påvirkningszonen kan ses på nedenstå-
ende substrattypekort, jf. Figur 8-3.
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Figur 8-3. Substrattypekort for ansøgningsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Bag-
grundskortet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner
for ROV-stationer, som er beliggende indenfor ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

For beskrivelser af de enkelte substrattyper henvises til den geofysiske baggrunds-
rapport, afsnit 6.2, hvori der også er præsenteret sidescan eksempler (Orbicon,
2019). Her er det også beskrevet, hvilke substrattyper, der er verificeret på de en-
kelte ROV stationer, samt beskrivelser af indvindingspåvirkede områder.
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Samlet set er substrattype 1b - sandbund den mest dominerende bundtype både in-
den for ansøgningsområdet og i påvirkningszonen. Substrattypen udgør ca. 82 % af
havbunden i ansøgningsområdet og ca. 89 % af havbunden i påvirkningszonen (Ta-
bel 8-1.). Substrattype 1b forekommer spredt ud over hele ansøgningsområdet og
påvirkningszonen. I forbindelse med substrattype 1b forekommer der flere steder
bølgeribber på havbunden primært i den vestlige og sydlige del af ansøgningsområ-
det og påvirkningszonen.

Substrattype 2 – sandbund med skyllebanker er den næstmest dominerende sub-
strattype og udgør ca. 17 % af havbunden i ansøgningsområdet og ca. 10 % af hav-
bunden i påvirkningszonen (Tabel 8-1.). Substrattype 2 forekommer primært i den
sydøstlige og nordvestlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Substrattype 1a er den mindst dominerende substrattype og udgør <1 % af havbun-
den i ansøgningsområdet og ca. 1 % af havbunden i påvirkningszonen. Substrattype
1a forekommer udelukkende i bunden af de større sugehuller (Lyse områder på Fi-
gur 8-3).

Herudover er der defineret områder med indvindingspåvirket havbund, som udgør
35 % af havbunden i ansøgningsområdet og 6 % i påvirkningszonen. Der forekom-
mer indvindingspåvirkede områder spredt i ansøgningsområdet og påvirkningszo-
nen. Grunden til der forekommer indvindingspåvirkede områder i påvirkningszonen
er gamle sugehuller fra overgangsområde 520-A (Naturstyrelsen, 2015) fra før opret-
telsen af fællesområde 520-AA i 2007. Inden for ansøgningsområdet og påvirknings-
zonen forekommer der ikke substrattype 3 og 4 (Tabel 8-1.).

Ud fra substrattypekortet er den arealmæssige fordeling af substrattyperne inden for
ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone beregnet og kan ses i nedenstå-
ende Tabel 8-1.

Tabel 8-1. Arealfordeling af substrattyper på havbunden i ansøgningsområde og den tilhø-
rende påvirkningszone.

Ansøgningsområde Påvirkningszone
Type km2 % km2 %
Substrattype 1a 0,1 <1 0,1 1

Substrattype 1b 15,1 82 10,2 89

Substrattype 2 3,2 17 1,2 10

Total 18,3 100 11,4 100
Indvindingspåvirket
område

6,5 35 0,7 6
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Havbundsdynamik
Den visuelle kortlægning af området viser, at ansøgningsområdet er karakteriseret
ved lavdynamiske forhold mod nordøst og moderat dynamiske forhold mod vest og
syd.

De lavdynamiske forhold i den nordøstlige del af ansøgningsområdet og påvirknings-
zonen er dokumenteret ved f.eks. ROV station 520AA_01, -02, -03, -04 og -06. Dette
område er præget af siltet sandbund på vanddybde større end 16 m og der er ikke
observeret tegn på dynamiske forhold på havbunden. Det betyder, at sandtranspor-
ten i den nordøstlige del af området er meget begrænset.

I den vestlige og sydlige del af ansøgningsområdet og påvirkningszonen er der på
flere ROV-stationer observeret bølgeribber, jf. ROV station 520AA_10, -11, -12, -14,
-14, -17 og -19. I dette område er havbunden præget af sandbund med indhold af
småsten og grus på vanddybde typisk mindre end 16 m. Nogle steder er bølgeribber
meget svage, mens de andre steder fremstår mere markante. Det betyder, at dyna-
mikken på havbunden varierer henover områderne. Generelt forekommer der i den
vestlige og sydlige del af området sandtransport med lav til moderat karakter. Ved
den visuelle kortlægning er der ikke fundet tegn på, at skyllebankerne er dækket af
nyaflejret sand. Derfor er der ikke tale om højdynamiske forhold i området.

8.1.3 Miljøpåvirkninger
Indvindingen vil potentielt kunne påvirke bundtopografien og sedimentforholdene i
relation til følgende;

· Ændring af havbunden

· Ændring af dybdeforhold

· Sedimentspredning

I det følgende vurderes den specifikke påvirkning af indvindingen i forhold til råstof-
indvindingens ændring af havbunden, ændring af dybdeforholdene og sediment-
spredning i ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

Ændring af havbunden/substrattype
Indvindingen forstyrrer havbunden og medfører substratændringer i ansøgningsom-
rådet. Selve påvirkningsgraden afhænger af indvindingsmetode (slæbe- eller stik-
sugning) og indvindingsmængde. Ved stiksugning ligger skibet stille og suger med et
fremadrettet sugerør. Dette frembringer kegleformede huller i havbunden, som kan
være adskillige meter dybe. I området er der lokale sugehuller fra ca. 1-6 meter
dybe. Ved slæbesugning, som primært anvendes til indvinding af sand eller ral på
havbunden, sejler skibet langsomt fremad og suger med et bagudrettet sugerør.
Denne metode frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1,5 me-
ter og en dybde på generelt 30-50 cm og op til 80 cm med meget store skibe. Begge
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metoder anvendes til indvinding i Fakse Bugt, hvormed påvirkningen varierer over tid
og sted.

Grove materialer såsom små og store sten frasorteres ved indvindingen og returne-
res til havbunden i form af skyllebanker, der fremtræder som afgrænsede puder af
restmaterialer bestående af grovere sedimenter (grus og sten). Disse skyllebanker
fremstår tydeligt på havbunden i substrattype 2 i de indvindingspåvirkede områder,
og arealdækningen af skyllebankerne må formodes at blive signifikant større i indvin-
dingsområdet efter endt indvinding. Generelt kan bundsubstratet efter indvinding
dermed stedvist fremstå som en mosaik af mere stenede og irregulære områder
med vekslende stenpartier, sugehuller og uberørt sandbund. Ændringer i sediment-
forholdene vil forekomme i de mest indvindingspåvirkede områder af ansøgningsom-
rådet, men udover meget begrænset sedimentspild, vil havbunden i påvirkningszo-
nen ikke blive påvirket.

Substrattypen i bunden af de dybe sugehullerne ændres fra havbundens normale
sandbund til siltet bund pga. nedsat strøm og ophobning af organisk materiale. Den
siltede bund i sugehullerne oplever hyppigt iltsvind, der ses som lokale pletter af
hvide svovlbakterier eller større områder med liglagen (hvide svovlbakterier). Der er
ikke observeret tegn på iltsvind på skrænterne i sugehullerne eller i havbundsniveau,
ligesom bundsamfundet er genetableret indenfor få meters afstand til sugehuller, og
der er således ikke indikationer på spredning af iltsvind fra sugehullerne.

Ansøgningsområdet er det samme som det nuværende fællesområde 520-AA, som
allerede er påvirket af råstofindvinding gennem årtier (se Figur 3-3). Substratet i
store dele af ansøgningsområdet fremstår som indvindingspåvirkede områder (ca.
35 %) og er dermed allerede påvirket som følge af tidligere indvinding.

Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 15 % af området areal-
mæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stik-
sugning, og ca. 23 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Antagelserne bag disse
beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.1. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt
være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med
egnet råstofforekomst.

Den geofysiske kortlægning viser, at råstofvolumenet inden for det ansøgte område
er på 63,2 mio. m3. Det betyder, at den ansøgte indvindingsmængde på 6 mio. m3

kun udgør 9,5 % af den samlede tilgængelige råstofmængde inden for ansøgnings-
området.

Bunden af ressourcen ligger på nuværende tidspunkt ca. 1-6 m under den nuvæ-
rende havbund, med et gennemsnit på 3 m. På grund af råstofforekomstens betyde-
lige areal og volumen vil der primært blive blotlagt underliggende geologi bestående
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af sand og grus inden for den samme ressourceenhed. Da indvindingen typisk vil
være koncentreret i mindre dele af indvindingsområdet, kan indvindingen medføre
potentiel blotlægning af underliggende ferskvands- og laguneaflejringer, samt istid-
lejringer.

Det vurderes derfor samlet set at bundsubstratet indenfor ansøgningsområdet efter
indvinding generelt vil fremstå mere stenet og irregulært med vekslende skylleban-
ker, sugehuller og uberørt havbund med sandbund. Desuden kan der opstå områder
med tørv, silt og ler fra de dybereliggende og ældre aflejringer. Den oprindelige hav-
bund i området er sandbund, som efter årtiers indvinding er blevet ændret til en
mere varieret bund med ”stadigt” hovedsagelig sandbund (85 %) og vekslende par-
tier med skyllebanker (substrattype 2) og sugehuller. Den indvindingspåvirkede bund
i ansøgningsområdet udgør 35 %. Pga. af den meget begrænsede, naturlige sand-
transport i dele af dele af ansøgningsområdet, vil der over længere tid aflejres nyt
sand oven på de blottede sedimenter. Dette vil dog tage langt over 12 år og mere re-
alistisk årtier før alle spor efter indvindingen vil være udvisket i ansøgningsområdet.
Generelt vil genetableringen af substratet være længere i de lavdynamiske områder
mod nordøst relativt til de mere dynamiske områder mod vest og syd. Ændringerne i
substratet fra sandbund (substrattype 1b) til siltet bund (substrattype 1a) vil primært
forekomme i bunden af sugehuller.

Det vurderes derfor, at substrattypen i ansøgningsområdet vil ændre sig væsentligt i
forhold til den oprindelige sandbund. Der forventes ingen væsentlig effekt på sub-
stratforholdene i påvirkningszonen eller i Fakse Bugt omkring ansøgningsområdet
som følge af råstofindvindingen.

Ændring i dybdeforholdene
Råstofindvindingen medfører ændringer i vanddybden inden for ansøgningsområdet,
hvor selve indvindingen pågår, og ikke i påvirkningszonen, hvor der ikke er indvin-
dingsaktivitet.

Baseret på den samlede ansøgningsmængde, den kortlagte volumen og arealet af
ansøgningsområdet vurderes vanddybden potentielt at forøges ca. 1-2 m i de mest
indvindingspåvirkede områder. Derudover vurderes det, at sugehuller lokalt indenfor
ansøgningsområdet kan blive op til 6 m dybe i forhold til havbundsniveau. Den kort-
lagte ressource i området er dog maksimalt op til 6 m dyb. Ved indvindingen kan
bunden af ressourcen potentielt nås. Dette forventes dog kun at være i områder,
hvor ressourcetykkelsen maksimalt er på et par meter. Potentielt kan dybdeforhol-
dende i hele det ansøgte område påvirkes, men da indvindingsaktiviteten formodes
at være koncentreret i mindre delområder, forventes vanddybden i store dele af an-
søgningsområdet ikke at ændres væsentligt. Det skal understreges at stiksugehuller
(substrattype 1a) pt udgør <1% af havbunden i ansøgningsområdet.
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En fjernelse af 850.000 m3 pr. år vil resultere i en gennemsnitlig havbundssænkning
på 33 cm over en 10-årig periode eller op til 3-5 cm pr. år, hvis det antages, at ind-
vindingen foregår jævnt i hele ansøgningsområdet, og der ses bort fra de dynamiske
forhold i området (Tabel 5-4). I forbindelse med sugehuller kan der dog lokalt fore-
komme en havbundssænkning på op til ca. 6 m, som er den maksimale tykkelse af
ressourcen.

De naturlige sedimentdynamiske forhold i området medfører, at spor og huller på
havbunden, som følge af henholdsvis slæbe- og stiksugning kun meget langsomt
udjævnes af strømmen. Ældre huller beliggende i påvirkningszonen i det lavdynami-
ske områder mod nordøst viser, at sugehullerne ikke er udjævnet efter minimum 12
år. I den mere dynamiske del af området mod syd og vest forventes sugesporene ef-
ter slæbesugning at være udjævnet forventeligt efter 5-10 år, som dog afhænger af
sedimentdynamikken og overfladesubstratet i området. (se afsnit 5.3.2).

Det indvindingspåvirkede område vurderes efter 10 år at udgøre ca. halvdelen af an-
søgningsområdets havbundsareal. Dette vurderes på baggrund af det indvindings-
påvirkede område, der er kortlagt i det nuværende fællesområde på 35 %, fremskre-
vet med en fremtidig yderligere ekstra påvirkning. Stiksugningen vurderes derfor at
medføre en væsentlig dybdeforøgelse i ansøgningsområdet og slæbesugning kun
en mindre dybdeforøgelse. Råstofindvindingen vil ikke medføre dybdeændringer i
påvirkningszonen eller i Fakse Bugt omkring ansøgningsområdet.

Sedimentspredning
Indvinding på havbunden medfører sedimentspredning og omlejring af sediment på
havbunden. Det frigjorte sediment vil følge strømforholdene, og det aflejres naturligt i
de omkringliggende områder. Afhængigt af de lokale strøm- og bølgeforhold vil sedi-
mentet aflejres relativt hurtigt eller resuspenderes over flere omgange, inden det af-
lejres i et stabilt miljø. Sedimentspredning og omlejring af sediment kan føre til æn-
dring af havbundssubstratet og ændring i havbundskoten inden for ansøgningsområ-
det samt lokalt i påvirkningszonen.

Sedimentspredningen og omlejringen af sediment vil forekomme nær området, hvor
selve indvindingen pågår indenfor få hundrede meter og vil med tiden udjævnes af
strømforholdene i området. Erfaringer fra undersøgelser i andre råstofindvindings-
områder viser, at der på trods af mange års indvindingsaktivitet ikke er tegn på, at
sedimentspredningen har påvirket miljøet eller de fysiske forhold på havbunden i
selve indvindingsområdet eller i påvirkningszonen. Spildmaterialet spredes kun over
et relativt begrænset område og ikke udover påvirkningszonen (se afsnit 5.3.3 Sedi-
mentspredning). Sedimentspildet fra råstofindvindingen vurderes derfor at medføre
en mindre påvirkning i ansøgningsområdet, en ubetydelig påvirkning i påvirkningszo-
nen og ingen påvirkning i den resterende del af Fakse Bugt.
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8.1.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for havbund og dybdeforhold i ansøgningsområdet er angi-
vet i Tabel 8-2.

Tabel 8-2. Potentielle påvirkninger som følg af havbundsændringer, dybdeændringer og sedi-
mentspredning ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

Tema: Bundtopografi og sedimentforhold

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Havbundsæn-
dring

Lokal Stor Lang Væsentlig

Dybdeændring Lokal Middel Lang Væsentlig

Sedimentspred-
ning

Lokal Middel Kort Mindre

8.2. Flora og fauna
8.2.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold for flora og fauna i ansøgningsområ-
det og den tilhørende påvirkningszone baseret på feltundersøgelser i efteråret 2019,
eksisterende viden fra området og effektstudier foretaget i andre råstofområder i
Danmark. Desuden er der foretaget en vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger
af flora og fauna som følge af indvindingen. Selve metoden til beskrivelse af de bio-
logiske undersøgelser er beskrevet i afsnit 7.1.

8.2.2 Eksisterende forhold
Resultaterne fra den biologiske undersøgelser er beskrevet i Kapitel 7 i forbindelse
med miljøundersøgelserne for fase IIA. I nærværende afsnit beskrives forholdene in-
den for selve ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone.

Naturtypeforhold
I ansøgningsområdet forekommer primært naturtype 1b og sekundært naturtype 2.
Tilsvarende er gældende for påvirkningszonen, hvor naturtype 1b er dominerende.

Inddelingen i naturtyper kan ses på nedenstående naturtypekort, jf. Figur 8-4.
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Figur 8-4. Naturtypekort for ansøgningsområdet samt tilhørende påvirkningszone. Baggrund-
skortet er et søkort fra Geodatastyrelsen (GST). På kortet er desuden angivet positioner for
ROV-stationer, som er beliggende indenfor ansøgningsområdet og påvirkningszonen.

For beskrivelser af de enkelte naturtyper henvises til afsnit 7.2.1, hvori der også er
præsenteret eksempler på naturtyperne. Det er desuden beskrevet, hvilke naturty-
per, der er verificeret på de enkelte ROV stationer. For beskrivelser sugehuller hen-
vises til afsnit 7.2.5
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Naturtype 1b – sandbundssamfund er den mest dominerende naturtype både inden
for ansøgningsområdet og i påvirkningszonen. Naturtype 1b udgør ca. 82 % af hav-
bunden i ansøgningsområdet og ca. 89 % af havbunden i påvirkningszonen (Figur
8-4). Naturtype 2 – sandbund med skyllebanker og blåmuslinger er den næstmest
dominerende naturtype, og udgør ca. 17 % af havbunden i ansøgningsområdet og
ca. 10 % af havbunden i påvirkningszonen (Figur 8-4). Havbunden er dækket af <1
% naturtype 1a – blødbundssamfund i bunden af sugehuller indenfor ansøgningsom-
rådet og forekommer med 1 % i påvirkningszonen. I ansøgningsområdet er hele 35
% påvirket af tidligere indvinding, mens 6% er påvirket af indvinding i påvirkningszo-
nen (Figur 8-4) (sandsynligvis fra før 2007, hvor områdeafgrænsningen for området
var anderledes).

Ud fra naturtypekortet er den arealmæssige fordeling af naturtyperne inden for an-
søgningsområdet og tilhørende påvirkningszone beregnet og kan ses i Tabel 8-3..

Tabel 8-3. Arealfordeling af naturtyper på havbunden i ansøgningsområde og tilhørende på-
virkningszone.

Ansøgningsområde Påvirkningszone
Type km2 % km2 %
Naturtype 1a 0.1 <1 0.1 1

Naturtype 1b 15.1 82 10.2 89

Naturtype 2 3.2 17 1.2 10

Total 18.3 100 11.4 100
Indvindingspåvirket
område

6.5 35 0.7 6

Bundflora og fauna
Den registrerede flora og fauna i ansøgningsområdet må karakteriseres som arts- og
individfattige i forhold til epifauna og flora. Alle arter er almindeligt forekommende i
Øresund og de danske farvande generelt. Biologisk set er ansøgningsområdet arts-
og individfattig og der er ikke observeret særligt sårbare arter eller naturtyper såsom
stenrev.

En sammenligning af dominerende arter og dækningsgrader for flora og fauna for
naturtyperne i ansøgningsområdet og påvirkningszonen er vist i nedenstående Tabel
8-4)
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Tabel 8-4. Sammenligning af arter og dækningsgrader for bundflora og fauna i naturtyperne i området. Dækningsgraden er angivet i %. *Sekundær substrat-
type.

Naturtype Bundfaunaarter % Bundfloraar-
ter % ROV-sta-

tion
Dybde

(m)
Substrat-

type
Bundtype

Naturtype 1a

Almindelig strandkrabbe dominerede,
desuden enkelte mysider sp., spor af
infaunaaktivitet i havbunden, skaller
af hvide muslinger, herunder hjerte-
musling, almindelig strandkrabbe.

Fisk: Sandkutlinger, ålekvabbe, al-
mindelig tangnål, juvenil ising, pela-
gisk yngel spp.

<1

Løse ålegræs-
blade, løse
rødalgebuske
og savtang

<1 03,04*,13*,
18*,19 15,5-19,4 1a

Homogen, siltet bund
med indslag af sand i
bunden af sugehuller.
Pletvis hvide svovl-
bakterier/liglagen.

Naturtype 1b

Sandormehobe (dominerende),
Pygospio elegans, blåmuslinger, ru-
rer på blåmuslinger, hjertemuslinge-
skaller, sandmuslingeskaller, øster-
sømuslingeskaller, trekantorm, ribbe-
gopler, brandmænd, dyndsnegl (hy-
drobia sp,) mysider sp., almindelig
strandkrabbe, mosdyr på skaller,
havsvamp.

Fisk: Sandkutlinger, almindelig tang-
nål, brislinger, sortmundet kutling,
havkarusse, pelagisk yngel spp.

<1-10

Rødalgebu-
ske, hav-hil-
denbrandia,
brun skorpe-
alge, plamager
af røde cyano-
bakterier, løse
ålegræs, suk-
kertang

0-2

01,02*,04,0
5,06,07,08*
,09,10*,11,
12,14,15,16
,17,19*,20

9,5-19 1b

Typisk sandbund med
sandormehobe og
bølgeribber med ind-
slag af grus eller ind-
vindingspåvirket bund
i forbindelse med
skrænt af sugehul
(04,14,18,19)

Naturtype 2

Blåmuslingebanker på skyllebanker,
rurer på blåmuslinger, almindelig
strandkrabbe, en enkelt Sabella sp

Fisk: Sandkutlinger, almindelig tang-
nål,  sortmundet kutling, skrubbe,
havkarusse, pelagisk yngel sp.

<1-
100

Hav-hilden-
brandia og
brun skorpe-
alge, løs sav-
tang, løse rø-
dealge buske,
blodrød ribbe-
blad, løse åle-
græsblade,
løse vandaks,

0-70 02,06*,08,1
0,11*, 13 13,1-13,8 2

Typisk skyllebanke
(06,10,11,13) med et
sortiment af små og
større sten med ind-
slag af grus eller mus-
lingebanker (02,08).
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plamager af
røde cyano-
bakterier
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Naturtype 1a - blødbundssamfund var knyttet til substrattype 1a og forekom fortrins-
vis i bunden af sugehullerne. Substratet i naturtypen bestod fortrinsvis af silt og der
blev der observeret iltsvind i form af pletter eller liglagen med hvide svovlbakterier.
Bundfauna tilknyttet substrattype 1a var meget sparsom og var domineret af strand-
krabbe, småfisk og mysider. Af fiskearter blev observeret sandkutlinger, ålekvabbe,
almindelig tangnål samt pelagisk yngel sp. Floraen var sparsom (<1%) og bestod af
skorpealger. Sammenskyl af dødt organisk materiale i form af ålegræsskud og rødal-
gebuske blev observeret pletvis på havbunden.

Naturtype 1b – sandbundssamfund var knyttet til substrattype 1b og forekom i hele
undersøgelsesområdet. Substratet i naturtypen består fortrinsvis af sand med gru-
sede indslag med generelt få flora- og faunaarter og individer. Bundfauna tilknyttet
substrattype 1b var ensartet og domineret af sandormehobe og dyndsnegl. Sandorm
have generelt relativ lav dækningsgrad på havbunden (0-3%), og på enkelte statio-
ner (st 1, 4, 6 ,20) lokalt, ret tæt dække af sandorme (5-10%). Derudover blev der
observeret, dyndsnegl, den rørboende havbørsteorm Pygospio elegans, rurer, mysi-
der, almindelig strandkrabbe, mosdyr sp. på skaller, havsvamp, trekantorm. Af fiske-
arter blev observeret sandkutlinger, almindelig tangnål, brislinger, sortmundet kut-
ling, havkarusser og pelagisk fiskeyngel sp. Floraen var meget sparsom (0-2%) og
observeredes fortrinsvist i områder med grovere sediment i form af enkelte fastsid-
dende rødalgebuske samt brun skorpe og hav-hildenbrandia. Derudover blev der ob-
serveret plamager af røde cyanobakterier på den sandede havbund og sammenskyl
ad løse, døde alger.

Naturtype 2 - sandbund med skyllebanker og blåmuslinger var knyttet til substrattype
2 og forekom fortrinsvis i den sydøstlige del af undersøgelsesområdet samt en min-
dre del af den vestlige del af undersøgelsesområdet og ellers spredt i området. Sub-
stratet i naturtypen består af skyllebanke med et sortiment af små og større sten
med varierende begroning af blåmuslinger. Bundfauna tilknyttet naturtypen var arts-
fattig med enkelte sandorme på sandbunden og områder med blåmuslinger enten
som strømbårne klumper eller som bankestrukturer. Blåmuslinger blev observeret
spredt og med varierende dækningsgrad (0-5%) i naturtype 2. På 2 stationer i den
nordvestlige del af ansøgningsområdet (dybde 13-14 m) blev der observeret blåmus-
lingebanker ovenpå skyllebanker efterladt fra indvindingen– station 2 og 8 med hen-
holdsvis 80-100% og 30-80% dækningsgrad. Der blev desuden observeret alminde-
lig strandkrabbe, samt en enkelt Sabella sp. Af fiskearter blev observeret sandkutlin-
ger, almindelig tangnål, sortmundet kutling (Figur 7-10), havkarusser, en skrubbe
(Figur 7-11) og pelagisk fiskeyngel sp. Flora omfattede rødalgebuske inklusivt Po-
lysiphonia spp. og blodrød ribbeblad, brune skorpealger og hav-hildenbrandia med
en dækningsgrad på 0-70%. Derudover blev der observeret plamager af røde cyano-
bakterier på bunden (Figur 7-13).

Samlet set var floraen meget begrænset i hele området og forekom med størst dæk-
ningsgrad på nogle skyllebanker. Bundfaunaen i ansøgningsområdet bestod primært
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af sandormehobe, den lille dyndsnegl og spredte blåmuslinger. Derudover er obser-
veret hvide skaller, mysider, rurer, Sabella sp. og mosdyr. Af fiskearter er observeret
kutlinger, havkarusser, ålekvabbe, almindelig tangnål, brislinger, skrubbe, ising-yn-
gel og pelagisk yngel samt den invasive sortmundede kutling. Alle almindeligt fore-
kommende i Øresund og i de danske farvande.

Samlet set vurderes ansøgningsområdet at være uden særlig biologisk interesse og
med et højt genetableringspotentiale fra de omkringliggende populationer af bund
flora- og fauna. De største biologiske værdier vurderet på baggrund af artsantal og
dækningsgrader var knyttet til naturtype 2 – sandbund med skyllebanker og blåmus-
linger.

8.2.3 Miljøpåvirkninger
Råstofindvindingen medfører følgende ændringer, der potentielt kan påvirke flora og
fauna i de forskellige bundsamfund i ansøgningsområdet;

· Habitattab, herunder
o Arealpåvirkning
o Substratændring
o Dybdeændring

· Sedimentspredning

I det følgende vurderes påvirkningen af indvindingen i ansøgningsområdet på flora
og fauna.

Habitattab
Indvindingen vil medføre habitattab for bundflora og -fauna i form af substrat- og
dybdeændringer i ansøgningsområdet. Der forventes ingen ændringer af de biologi-
ske samfund i påvirkningszonen.

Direkte arealpåvirkning af indvinding
Indvindingen vil først og fremmest medføre en direkte påvirkning i og omkring selve
indvindingsfartøjet ved fjernelse af substrat fra havbunden, som vil medføre fjernelse
af bundfauna og -flora i indvindingsområdet. Derudover vil indvindingen medføre at
de biologiske samfund bliver påvirket gennem returnering af frasorteret materiale,
som medfører en overdækning af bundfauna og -flora i indvindingsområdet. Begge
aktiviteter vil medføre en høj mortalitet af bundflora og -fauna i det påvirkede om-
råde. Mobil fauna vil i nogen grad kunne fjerne sig fra sugehovedet og dermed
undgå at blive suget med op sammen med indvindingsmaterialet.

Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 15 % af området areal-
mæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stik-
sugning, og ca. 23 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Antagelserne bag disse
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beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.1. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt
være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med
egnet råstofforekomst. Den direkte arealpåvirkning og mortalitet for bundfauna og -
flora ved slæbe eller stiksugning vurderes på denne baggrund som moderat i ansøg-
ningsområdet. Der vil ikke være en påvirkning fra substratændring i påvirkningszo-
nen.

Ændring af substrattype
Indvindingen medfører et habitattab i forhold til det dominerende sandbundssamfund
– Naturtype 1b, især i bunden af sugehullerne, hvor substrattypen ændres til 1a -
blødbund. Skyllebankerne i naturtype 2 vil desuden blive mere udbredt og tilføre
flere hårdbundsarter til området, som dog stadigt må forventes at være domineret af
sandbund efter endt indvinding (>50% af arealet). Sandbundssamfundet vil stadigt
forekomme i området, men andelen af hårdbundsarter må formodes at stige ligesom
det ses i naturtype 2 – sandbund med skyllebanker. Dette medfører en ændring for
sandbundssamfundet, men samtidigt en stigning i artsdiversiteten og dækningsgra-
den af bundflora og -fauna i området. Påvirkningszonen påvirkes ikke af skylleban-
ker og sugehuller, hvorfor der ikke vil være substratændringer i påvirkningszonen.
Ændringen af substrattyperne i ansøgningsområdet vil samlet set medføre en min-
dre påvirkning i form af øgning af hårdbundssamfund i ansøgningsområdet, som
samtidigt vil medføre en stigning i antallet af arter (stigning i artsdiversiteten) og
dækningsgrad for bundfauna. Bundfloraens artsantal og dækningsgrader vil ligele-
des stige, idet skyllebankerne tilfører hårdt substrat som makroalgerne kan bruge til
fasthæftning i ansøgningsområdet.

Dybdeændringer
Indvindingen vil udover fjernelse/tilførsel af substrat medføre en dybdeændring. Dyb-
deændringen er afhængig af den anvendte indvindingsmetode (slæbe- og/eller stik-
sugning). Stiksugning medfører den største ændring af dybdeforholdene gennem
dannelsen af sugehuller, som kan være flere meter dybe (pt. op til 6 m dybe i ansøg-
ningsområdet). Slæbesugning medfører derimod slæbespor med en bredde på op til
ca. 1,5 m og en dybde på 0,3-0,5 m. Dybdeændringer på ca. 1-3 m forventes ikke at
have en betydning for forekomsten af de observerede arter i ansøgningsområdet.

I de dybe sugehuller forekommer der periodisk iltsvind på grund af dårlig vandud-
skiftning og ophobning af organisk materiale, hvilket reducerer mulighederne for
bundflora og fauna for at genetablere sig i bunden af sugehullerne. Der forekommer
derfor et lavere antal arter og lavere dækningsgrader i de eksisterende sugehuller i
ansøgningsområdet sammenlignet med den omkringliggende havbund. Der er dog
ikke indikation på at sugehullerne spreder iltsvind og dermed påvirker bundsamfun-
dene længere fra sugehullet. Bundsamfundene rundt om sugehullerne i ansøgnings-
området er normaliseret indenfor 5-10 m (se afsnit 7.2.5).
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Pga. af den meget begrænsede, naturlige sandtransport i specielt den nordøstlige
del af ansøgningsområdet, vil det tage langt over 12 år og mere realistisk årtier før
alle spor efter sugehuller vil være udvisket i ansøgningsområdet. Generelt vurderes
slæbespor i indvindingsområdet at blive udvisket over kortere tid end 12 år – forven-
teligt 5-10 år, som dog afhænger af sedimentdynamikken og overfladesubstratet,
som varierer i ansøgningsområdet og er lavest i den nordøstlige del (se afsnit 5.3.2).

Genetableringstiden for bunddyr og planter sker hurtigere særligt i slæbesporene,
hvor bunddyr og planter kan begynde genetableringen umiddelbart efter indvindin-
gens ophør. For sugehullerne er genetableringen langsommere og sker kun i meget
begrænset omfang. Dette skyldes, at sugehullets bund er mere mudret pga. ophob-
ning af organisk stof og ofte påvirkes af lokalt og varierende iltsvind observeret i an-
søgningsområdet ved pletter af hvide svovlbakterier/liglagen (se afsnit 7.2.5 for yder-
ligere beskrivelse af sugehullerne og de dyr og planter som lever i dem). Dybdeøg-
ningen i hullet kan desuden medføre, at der ikke er lys nok på bunden til, at bund-
planterne kan leve der, afhængigt af om dybden er under den fotiske zone for bund-
planterne.

De observerede bundflora- og bundfaunaarter i ansøgningsområdet er almindeligt
udbredt i Øresund og Fakse Bugt (Øresundssamarbejdet, 2002;
Øresundssamarbejdet, 2006; Rambøll, 2019). Bundfloraen består af rødalgebuske
og skorpealger og vurderes at kunne genetablere sig på blotlagt hårdt substrat inden
for 1 til få år (Femern Sund, 2013).

Den dominerende sandorm i ansøgningsområdet og andre børsteorme har en relativ
kort livscyklus, og vurderes at være genetableret efter en eller to vækstsæsoner
(Femern Sund og Bælt, 2013). Det samme er gældende for dyndsnegl (Hydrobia
sp.), som forekommer i stort antal på sandbunden i Faxe Bugt og spredes med
strømmen i området. De observerede muslingearter har en længere levetid, og en
genetablering til et naturligt niveau vil som følge deraf tage længere tid. Almindelig
østersømusling (Macoma balthica) og blåmuslinger (Mytilus edulis) har en generati-
onstid på ca. 2 - 4 år, mens almindelig sandmusling (Mya arenaria) og hjertemusling
(Cerastoderma edule) har en generationstid på 2 - 5 år (Femern Sund og Bælt,
2013).

Efter endt indvinding i ansøgningsområdet vil der således forekomme en genindvan-
dring af bundfauna og -flora både fra arealer uden for og arealer inden for ansøg-
ningsområdet, som vil være midlertidig for slæbesugning og langvarig for stiksug-
ning. Det vurderes derfor at påvirkningen som følge af dybdeforøgelse vil være mo-
derat for stiksugning og mindre for slæbesugning i ansøgningsområdet. Der vil ikke
være en påvirkning fra dybdeændring i påvirkningszonen.
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Sedimentspredning
Indvinding medfører sedimentspild til vandsøjlen i forbindelse med sugning på hav-
bunden og overløb fra fartøjet. Sedimentspildet forekommer dels som øgede sedi-
mentkoncentrationer i vandsøjlen, mens indvindingsaktiviteten pågår, og efterføl-
gende sedimentation af det ophvirvlede sediment på havbunden. Det spildte materi-
ale kan, afhængig af kornstørrelse og de specifikke strømforhold i området, spredes
over ansøgningsområdet, og kan potentielt påvirke de biologiske samfund.

Sedimentet i ansøgningsområdet består hovedsageligt af sand og groft sand samt
småsten med omkringliggende områder bestående af sand med varierende indslag
af skaller og grus. Sedimentet vil derfor kun spredes i meget begrænset omfang og
over korte afstande og fortrinsvis der hvor der i forvejen er høj mortalitet som følge af
den direkte slæbe- eller stiksugning. Tidligere erfaringer i forhold til sedimentspred-
ning i forbindelse med råstofindvinding viser at spredningen indenfor få hundrede
meter af indvindingsaktiviteten (se afsnit 5.3.3). Sedimentspredningen forekommer
således fortrinsvis i ansøgningsområdet, i mindre grad i påvirkningszonen og slet
ikke udenfor denne.

Sedimentspredning/sedimentation vil ikke medføre væsentlige ændringer af bund-
fauna og bundfaunasamfundet i ansøgningsområdet, der generelt er arts- og individ-
fattigt. De fleste arter knyttet til sandbunde udsættes med jævne mellemrum for na-
turligt høje værdier for suspenderet stof i forbindelse med stormvejrshændelser,
hvorfor arter knyttet til disse bundtyper har en høj tolerance overfor omlejring og se-
dimentation. Sedimentspredningen vurderes på denne baggrund som ubetydelig i
ansøgningsområdet og i påvirkningszonen.

8.2.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for flora- og fauna i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-5.

Tabel 8-5 Potentielle påvirkninger af naturtyper ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområ-
det.

Tema: Flora og fauna

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Direkte påvirk-
ning

Lokal Høj Middel Moderat

Substratændring Lokal Middel Lang Moderat

Dybdeændring Lokal Høj Lang Moderat

Sediment-
spredning

Lokal Ubetydelig Kort Ubetydelig
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8.3. Fisk og fiskeri
8.3.1 Metode

I det følgende beskrives de eksisterende forhold for fisk og fiskeri. Desuden vurderes
den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på disse. De eksiste-
rende forhold er beskrevet og vurderet på baggrund af eksisterende data for Fakse
Bugt.

8.3.2 Eksisterende forhold
I Fakse Bugt forekommer to større fiskerihavne; Rødvig Havn og Fakse Ladeplads
Havn. Derudover er der en række mindre fiskerihavne som Bøgeskov Havn, Præstø
Havn og Lund Havn. Flere af havnene er samtidig vigtige lystbådehavne.

Erhvervsmæssigt fiskeri i Fakse Bugt omfatter et mindre fiskeri med bundslæbende
redskaber, garn og flydetrawl (Naturstyrelsen, 2013). I ansøgningsområdet foretages
fiskeri med bundslæbende redskaber (Figur 8-5) og garn (BioApp og Krog Consult,
2015).
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Figur 8-5. GPS-visning af fiskeriaktiviteten med bundslæbende redskaber. Hver prik er udtryk for tilstede-
værelsen af en VMS udstyret båd i en time i løbet af det pågældende år (Naturstyrelsen, 2013). OBS! Der
er et område i den nordlige del, hvor der ikke er data.

Ansøgningsområdet ligger inden for ICES-rektanglet 39G2. Ifølge registreringer fra
2014-2017 vedrørende landinger i den østlige del af Østersøen (Landingspladser i
Danmark: Køge, Rødvig, Klintholm Havn og Langø) observeres, at landinger i perio-
den 2009-2017 har været faldende (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Fakse
Bugt vurderes middelpåvirket som følge af ændringer i fiskepopulationerne og fra-
været af større fisk. Det er sandsynligt, at området er negativt påvirket af et overtal
af mindre fisk (læbefisk og kutlinger) (Lomholt et al. , 2016). Den ringe tilstand i
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Østersøen og Smålandsfarvandet, og dermed Fakse Bugt, skyldes ifølge Lomholt et
al (2016) overfiskning samt en vis påvirkning fra råstofindvinding og eventuelt trawlfi-
skeri.

Figur 8-6. Landinger i den østlige del af Østersøen (Landingspladser i Danmark: Køge, Rød-
vig, Klintholm Havn og Langø) i perioden 2009-2017 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).

Fiskeri i nærområdet til ansøgningsområdet omfatter primært arterne torsk, pighvar,
rødspætte og skrubbe (BioApp og Krog Consult, 2015) (Figur 8-7). Derudover fan-
ges i området brisling, sild, hvilling, ising, slethvar og tobis (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2018).

I forbindelse med nærværende undersøgelser (visuelle verifikationer) blev der regi-
streret kutlinger, havkarusse, sortmundet kutling, almindelig tangnål, en stime bris-
ling, diverse fiskeyngel samt enkelte fladfisk (skrubbe, ising-yngel) og en ålekvabbe.
Sandkutlinger blev observeret i hele området. Den invasive sortmundede kutling blev
udelukkende observeret i ansøgningsområdet, mens havkarusser kun blev fundet i
påvirkningszonen. Ud over stimen af brislinger på en enkelt station (Station 4), var
området generelt individ- og artsfattigt på fisk.

Fødegrundlaget for fisk i ansøgningsområdet er domineret af sandorm og muslinger
og naturligvis mindre fisk, for de fiskespisende arter som torsk og pighvar. Desuden
karakteriseres bunddyrssamfundet, og dermed fiskenes fødegrundlag, generelt som
arts- og individfattigt (se afsnit 8.2 Flora og fauna).
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Figur 8-7. Georefererede fangster af fisk pr. fiskedøgn indekseret i forhold til de redskabsspe-
cifikke maksimum fangster (NaturErhvervstyrelsens logbogsregister og VMS database) om-
kring ansøgningsområdet. Kortene er modificeret ud fra (BioApp og Krog Consult, 2015).

Gydeområder
Fakse Bugt er ikke kendt som et vigtigt gyde- eller opvækstområde for specifikke fi-
skearter (Warner et al, 2012) (Worsøe et al, 2003). Der kan dog være mindre gyde-
og opvækstområder, som man ikke har kendskab til. Generelt kan der ikke identifice-
res områder i danske farvande, der er uden betydning for gennemførelse af forskel-
lige fiskearters livscyklus (Sørensen, 2013).

Der blev observeret få juvenile småfisk (spp.) i ansøgningsområdet. De lavvandede
områder i påvirkningszonen kan ligeledes fungere som opvækst og gydeområde for
andre arter, såsom skrubbe, tunge, pighvar, rødspætte, sild og brisling (Warner et al,
2012).

8.3.3 Miljøpåvirkninger
Råstofindvinding i ansøgningsområdet vil potentielt kunne påvirke fisk og fiskeri i re-
lation til følgende;

· Arealinddragelse
· Habitattab
· Sedimentspredning
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· Støj og andre forstyrrelser

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på fisk og fiskeri. Vurderingen i
forhold til det øgede antal indvindingsskibes betydning for fiskeriet er foretaget i af-
snit 8.9.

Arealinddragelse
Råstofindvinding og erhvervsfiskeri har foregået side om side i Fakse Bugt i årtier
(mere end 50 år). Det kan dog ikke udelukkes, at der er konfliktende interesser, hvis
der er arealmæssige sammenfald mellem de områder, der er udlagt til indvinding, og
de områder fiskerne ønsker at fiske i. Figur 8-7 viser, at der forekommer fiskeri efter
flere arter i ansøgningsområdet.
Det samlede ansøgningsområde, hvor der vil forekomme en mere eller mindre inten-
siv arealinddragelse omfatter et areal på 18,4 km². Fiskeføde på bunden i form af
fauna som f.eks. sandorm og muslinger forekom i hele ansøgningsområdet, som var
domineret af sandbund (82%, Tabel 8-3). Bundfaunasamfundet i ansøgningsområ-
det er på baggrund af de gennemførte undersøgelser vurderet som arts- og individ-
fattigt (der er dog ikke gennemført egentlige in-fauna undersøgelser, idet det ikke er
krævet i henhold til Bekendtgørelsen). Det vurderes, at området ikke er et vigtigt fou-
rageringsområde for fisk. Der kan desuden blotlægges bunddyr i sugesporene, hvil-
ket kan tiltrække fisk umiddelbart efter indvindingsaktiviteten i det pågældende om-
råde er ophørt.

Det vurderes, at indvindingen i ansøgningsområdet vil have en kortvarig og lav for-
styrrelsesgrad på fiskeriet, da eventuelt fiskeri kan pågå i ansøgningsområdet, hvor
der ikke indvindes. Når indvindingen helt stopper efter området er tømt for de øn-
skede råstofressourcer, eller af anden årsag opgives, vil fiskeriet kunne pågå uhin-
dret. Samlet set vurderes arealinddragelse i forbindelse med indvindingen, der perio-
disk kan begrænse fiskeriet i ansøgningsområdet, at medføre en mindre påvirkning
på fiskeriet i Fakse Bugt.

I forbindelse med miljøvurdering i 2017 af råstofindvinding i område 520-EC Gylden-
løves Flak, som ligger syd for nærværende ansøgningsområdet fik NCC oplyst fra
Danmarks Fiskeriforening, at fiskerne i området omkring Gyldenløves Flak ikke øn-
sker indvinding i området, da området ifølge fiskerne er vigtigt for fiskeri af tobis med
trawl samt rødspætter, torsk og pighvar med garn. Det er fiskernes opfattelse, at se-
dimentspild fra råstofindvinding skræmmer fiskene væk, og at sugehuller gør det
umuligt at fiske med trawl i området, når der har været råstofindvinding.

Til ovenstående skal det bemærkes, at råstofindvinding og erhvervsfiskeri har fore-
gået side om side i Fakse Bugt i årtier. Der har tidligere været afholdt møde mellem
NCC og fiskerne i området, idet der arealmæssigt er sammenfald mellem de områ-
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der, der er udlagt til indvinding, og de områder fiskerne ønsker at fiske i. Interesse-
konflikten består i, at de områder hvor der kommer sugehuller efterfølgende ikke kan
trawles, hvilket især rammer tobisfiskeriet.

Indvindingen vil foregå i dele af ansøgningsområdet fordelt ud over året. Fiskeri vil
kunne pågå i indvindingsområdet, når der ikke indvindes eller i de dele af indvin-
dingsområdet, der ikke ligger et indvindingsfartøj i, og hele året i påvirkningszonen. I
råstofområderne omkring Jyske Rev, er der erfaring for, at fiskeriet kan foregå i sam-
eksistens – men det fordrer, at fiskere og indvindingsfartøjer taler sammen, om hvor
aktiviteterne pågår og viser hensyn til hinanden.

Habitattab
Indvindingen vil medføre ændrede substrat- og dybdeforhold i ansøgningsområdet.
Stiksugning efterlader sugehuller spredt i ansøgningsområdet, som kan være til
gene for fiskeri med slæbende redskaber. Sugehuller i området vil have en maksimal
dybde, der svarer til forekomstens tykkelse dvs. ca. 6 m under den omkringliggende
havbund. Indvinding ved slæbesugning vil derimod medføre påvirkning af et større
areal end stiksugning, men uden en væsentlig dybdeforøgelse til følge. Undersøgel-
ser fra Disken (sandområde i den nordlige del af Øresund) viste, at genetableringen
af bundfaunaen forekommer hurtigt i områder med slæbesugning pga. den mindre
dybdepåvirkning, mindre substratændring, større vandudskiftning og hurtig rekrutte-
ring fra nærliggende områder (1-5 år). I områder med stiksugning vil ændringerne
være mere permanente idet forholdende på de stejle skrænter og i bunden af suge-
hullerne, vil være væsentlig forskellig fra den oprindelige bund. Arealmæssigt udgør
stiksugningshullerne dog en lille del af ansøgningsområdet - hvorfor habitattabet vur-
deres at være mindre.

Indvindingen i ansøgningsområdet medfører desuden, at substratet vil blive mere
heterogent, hvilket potentielt kan tiltrække fiskearter, der foretrækker grovere sub-
strat. Der forekommer dog allerede en del grovere substrater, idet substrattype 2,
der består af sandbund og skyllebanker, udgør 15% af ansøgningsområdets areal.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at kun en mindre del af ansøgningsområ-
det potentielt vil blive uegnet til fiskeri pga. sugehuller. Desuden kan substratændrin-
ger potentielt medføre en stigning af fisk, der foretrækker grovere substrat, hvorimod
forekomsten af arter, der lever på sandbunden kan blive mindre. Der findes dog
sandbunde i de omkringliggende områder, som disse kan flytte til. Påvirkningen på
fisk og fiskeri som følge af habitattab vurderes derfor samlet set som mindre.

Sedimentspredning
Modellering i forbindelse med anden råstofindvinding viser, at sedimentspildet fore-
kommer indenfor få hundrede meter af indvindingsaktiviteten og således ikke vil
række ud over påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet – se afsnit 5.3.3.
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Fisk og især juvenile fisk, som generelt anses som mere sensitive overfor sediment-
spild, kan blive påvirket i de dele af ansøgningsområdet, hvor råstofindvindingen fin-
der sted, og hvor der opstår sugehuller med iltsvind (<1% af ansøgningsområdet).
Det påvirkede område vil dog være meget lille i forhold til det totale område, som er
tilgængeligt for fiskepopulationerne i Fakse Bugt og Øresund.

Det vurderes, at fisk i ansøgningsområdet potentielt kan flytte sig til andre mindre
påvirkede områder i ansøgningsområdet og de omkringliggende områder, mens ind-
vindingen pågår. Sandbunden i området vil regelmæssigt være i suspension i forbin-
delse med blæsevejr og storme og fiskene er således tilpassede en vis omlejring af
sediment og sedimentkoncentrationer i vandsøjlen over sandbunde. Påvirkningen på
fiskebestandene og fiskeriet som følge af sedimentspild fra råstofindvinding vurderes
derfor samlet set som ubetydelig.

Støj og andre forstyrrelser
Indvindingen medfører støj i vandet og forstyrrelse i form af sejlads til og fra ansøg-
ningsområdet.

Fakse Bugt er i forvejen et trafikeret område på grund af eksisterende indvinding,
passerende skibstrafik i den vestlige del af bugten og erhvervsfiskeri. Indvindingen i
ansøgningsområdet forekommer generelt i kortere perioder fordelt ud over året. Så-
fremt alle indvindere anvender samme, mindre, bådstørrelse som NCC og den fulde
ansøgte mængde indvindes, vil der gennemsnitlig befinde ét skib i området 11,5-
16,3 timer hvert dag hele året (gennemsnitligt for de 6 mio. over 10 år eller 850.000
m3 pr år). Forstyrrelsen i forhold til fiskeriet vil således formodentligt stige pga. den
ansøgte øgede indvindingsmængde i ansøgningsområdet i forhold til den nuvæ-
rende indvindingsaktivitet. Fiskeriet vil dog kunne pågå i de dele af ansøgningsområ-
det, hvor der ikke indvindes. Der har forekommet indvinding i området i årtier, hvilket
indikere at fisk i området i nogen grad allerede må være tilpasset indvindingsaktivite-
ten i ansøgningsområdet.

Fisk kan i varierende grad påvirkes af undervandsstøj afhængig af om de har svøm-
meblære eller ej eller om de er ultralydsspecialister. Følsomme arter såsom sild og
torsk vil registrere støjen fra indvinding på lang afstand, mens potentielle adfærds-
ændringer udelukkende vil forekomme lokalt og kun i forbindelse med selve indvin-
dingen.

Det vurderes samlet set, at støj og forstyrrelse fra nærværende indvinding ikke vil
medføre en væsentlig merbelastning af fisk og fiskeri i området og denne vurderes til
mindre.

8.3.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for fisk og erhvervsfiskeri i ansøgningsområdet er angivet i
Tabel 8-6..
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Tabel 8-6. Potentielle påvirkninger af fisk og fiskeri ved indvinding af råstoffer fra ansøgnings-
området.

Tema: Fisk og fiskeri

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed (rever-

sibilitet)

Overordnet

betydning

Arealinddragelse Lokal Lille Mellemlang Mindre

Habitattab Lokal Lille Mellemlang Mindre

Sediment-
spredning

Lokal Lille Kort Ubetydelig

Støj og andre for-
styrrelser

Lokal Lille Lang Mindre

8.4. Fugle
8.4.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold i Fakse Bugt vedrørende fugle, og de
potentielle miljøpåvirkninger som følge af indvinding i det ansøgte område vurderes.
Der er derfor indsamlet oplysninger om hvilke fugle, der forventes at anvende områ-
det.

Da indvindingsområdet ligger i den nordlige del af Fakse Bugt ca. 2,8 km syd for
Stevns, vil eventuelle påvirkninger af fuglelivet hovedsageligt være relevant for vand-
fugle, der raster i eller nær området, hvor indvindingen i givet fald kommer til at fo-
regå. Der forekommer således ikke ynglende fugle i ansøgningsområdet, men da ak-
tiviteterne potentielt kan påvirke eksempelvis terner, der yngler i nærområdet og fou-
ragerer i eller nær ansøgningsområdet, adresseres også disse i gennemgangen.

Oplysninger om fuglelivet i og omkring det ansøgte indvindingsområde er indhentet
fra eksisterende oplysninger, herunder Aarhus Universitets (DCE’ s) midvintertællin-
ger af rastende vandfugle (Holm et al, 2018) og Dansk Ornitologisk Forenings lands-
dækkende fugleregistreringsdatabase (DOF-basen, 2019).

DCE’s midvintertællinger af vandfugle er årlige og skiftevis landsdækkende eller re-
ducerede optællinger således, at landsdækkende optællinger i princippet gennemfø-
res hvert tredje år og reducerede tællinger de øvrige år. Den seneste landsdæk-
kende tælling, der således også omfattede området i Fakse Bugt, fandt sted i 2016
(Holm et al, 2018).

Tællingerne fra DCE (Holm et al, 2018) er suppleret med tællinger foretaget af frivil-
lige fugleobservatører i perioden 2009-2019 fra 5 kystnære DOF-base lokaliteter fra
Jungshoved i syd langs sydkysten af Stevns til nord for Fakse Ladeplads: 1) Fakse
Bugt mellem Jungshoved og Fedhage, 2) Fakse Bugt mellem Fedhage og Strande-
gård, 3) Fakse Bugt mellem Strandegård og Fakse Ladeplads og 4) Fakse Bugt mel-
lem Fakse Ladeplads og Skovgård Frihed. Der er også indhentet data fra lokaliteten
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5) Fakse Bugt som dækker det meste af Fakse Bugt på nær de kystnære lokaliteter,
men der kan være et vist overlap med disse i optællingerne (Figur 8-8).

Figur 8-8. DOF-base lokaliteter anvendt fra Fakse Bugt.

Da optællingerne indtastet i DOF-basen fra de 4 kystnære lokaliteter langt overve-
jende omfatter observationer gjort fra land, og afstanden til indvindingsområdet er
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ca. 2,8 km, er det givet, at de fleste registreringer ikke gælder fugle fra ansøgnings-
området, selvom der sandsynligvis vil være et vist sammenfald i artssammensætnin-
gen i de to områder. Observationerne fra lokaliteten Fakse Bugt må i højere grad for-
ventes at inkludere individer i ansøgningsområdet, men dækker derudover et langt
større område.

8.4.2 Eksisterende forhold
Der er ved DCE’ s flytællinger og indtastninger i DOF-basen registreret en del for-
skellige arter af rastende vandfugle i og nær ansøgningsområdet syd for Stevns.

Resultaterne for de hyppigst forekommende arter fra DCE’ s midvintertællinger af ra-
stende vandfugle i området i 2016 er sammenfattet i Figur 8-9.  Det fremgår af figu-
ren, at det især er lommer (rød- og sortstrubet lom), ederfugl, havlit, sortand, fløjl-
sand og toppet skallesluger, der forekommer i farvandet ud for det nordlige Møn. På
tællingerne er desuden, hovedsageligt mere kystnært, registreret et mindre antal
skarver (Holm et al, 2018).
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Figur 8-9. Resultater fra den landsdækkende midvintertælling af rastende vandfugle i 2016 ( (Holm et
al, 2018).

I Tabel 8-7. er desuden foretaget en sammenstilling af observationer fra fem DOF-
base lokaliteter i og ved Fakse Bugt, i perioden 2009-2019.

Tabel 8-7. Rastende vandfugle fra lokaliteter ved Fakse Bugt 2009-2019. Tallene er maks. tal,
dvs. det højeste antal fugle observeret i perioden på de fem lokaliteter (DOF-basen, 2019).
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Havlit 2 35 700

Ederfugl 16 50

Fløjlsand 3 100

Sortand 26 1 250 300

Hvinand 10 50

Stor Skallesluger 15 11 51 15 110

Toppet Skallesluger 70 6 40 45
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Gråstrubet Lappedykker 7

Toppet Lappedykker 28 12 11

Rødstrubet Lom 3

Sortstrubet Lom 2 15

Skarv 3 5

Tejst 1

Alk 6

Almindelig Kjove 6

Mellemkjove 1

Storkjove 1

Hættemåge 20

Dværgmåge 32 3

Stormmåge 20

Sildemåge 1

Sølvmåge 15

Svartbag 2

Splitterne 30 30 2 8

Tallene i Tabel 8-7 bekræfter at de 6 arter vist i Figur 8-9 generelt er de hyppigst fo-
rekommende i Fakse Bugt: Rødstrubet lom, Ederfugl, Havlit, Sortand, Fløjlsand
og Toppet skallesluger. Knopsvaner, lappedykkere, alkefugle, måger og terner fo-
rekommer også i et vist antal, men observeres generelt på de kystnære lokaliteter og
ikke i selve ansøgningsområdet bortset fra splitternen.

Vandfuglenes eventuelle tilstedeværelse i selve ansøgningsområdet vil hovedsage-
ligt være betinget af vanddybden og tilstedeværelsen af egnede fødeemner. I forbin-
delse med DCE 's landsdækkende vandfugletællinger er der, på baggrund af regi-
streringer af fugle, der raster på vandet, foretaget beregninger af fuglenes fordeling i
forhold til vanddybder (Petersen et al., 2010). Beregningerne viser, at de største fo-
rekomster af vandfugle, med lommerne og havlit som vigtigste undtagelse, overve-
jende findes på dybder under 10 m.
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Gråstrubet lappedykker registreres fortrinsvis i intervallet 10-12 m, mens hovedpar-
ten af skarverne registreres på vanddybder mellem 0-8 m, og langt hovedparten af
edderfugl og sortand observeres på vanddybder under 10 m. Langt de fleste hvin-
ænder ses i intervallet 0-6 m og de største koncentrationer af toppet skallesluger fin-
des i intervallet 2-4 meters dybde. Lommer og havlit dykker dog dybere, idet hoved-
parten af lommerne observeres på vanddybder mellem 10 og 22 m, mens det fore-
trukne dybdeinterval for havlit er 16-18 m. Splitterne fanger sin føde nær vandover-
fladen og vil derfor kunne forekomme ved mange forskellige vanddybder, blot der er
egnede fødeemner til stede.

I ansøgningsområdet og den tilhørende påvirkningszone er der målt vanddybder på
mellem 9,5-20,5 m. Indenfor selve ansøgningsområdet forekommer vanddybder på
mellem 10-20,5 m (se Figur 8-2). De største vanddybder forekommer primært i den
nordøstlige del af påvirkningszonen, hvor dybden findes ned til 17 meter samt i su-
gehuller i ansøgningsområdet, hvor dybden falder ned til 20,5 meter.

De mindste vanddybder forekommer primært i den sydvestlige del af påvirkningszo-
nen og ansøgningsområdet, hvor vanddybden flere steder er mindre end 9-10 m.
Områderne her er, alene vurderet ud fra dybdeforholdene, dermed potentielt egnede
for rastende vandfugle. De dybere områder i den nordøstlige del af påvirkningszo-
nen og ansøgningsområdet må på samme måde formodes at være potentielt egnet
for lommer og havlit.

Områderne med de laveste vanddybder domineres af natur- og substrattype1b. Sub-
stratet i naturtypen består hovedsageligt af sandbund med grusede indslag med få
flora- og faunaarter og individer (Figur 7-2), eller af områder, der allerede er påvirket
af indvinding.

Bundfaunaen er ensartet og domineret af sandormehobe på sandbunden og spredte
forekomster af blåmuslinger og en sparsom flora bestående af meget få skorpealger
og rødalgebuske. Sandorm har generelt relativ lav dækningsgrad på havbunden (0-
3%). På enkelte stationer i den nordøstlige del af ansøgningsområdet på 10,5-19 m
dybde (st 1, 4, 6 ,20) var der lokalt et tættere dække af sandorme (5-10%). Blåmus-
linger blev observeret spredt og med varierende dækningsgrad (0-5%) i naturtype 2.
På 2 stationer (st. 2 og 8) i den nordvestlige del af ansøgningsområdet (dybde 13-14
m) blev der observeret blåmuslingebanker med henholdsvis 80-100% og 30-80%
dækningsgrad.

Der blev ligeledes observeret få fisk, bestående af sandkutlinger, almindelig tangnål,
brislinger, sortmundet kutling, havkarusser og pelagisk fiskeyngel sp. Området vur-
deres på den baggrund ikke at rumme væsentlige fødeforekomster for rastende
vandfugle.
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Der foreligger som nævnt ikke eksakte undersøgelser over fuglefaunaen i ansøg-
ningsområdet, men med de nævnte vanddybder kan det ikke udelukkes, at der især i
den sydlige del af ansøgningsområdet kan forekomme rastende vandfugle. Fødeud-
buddet i den sydlige del af området er dog generelt lav og individfattig.

Med de begrænsede forekomster af potentielle fødeemner i ansøgningsområdet vur-
deres området dog samlet set at være af begrænset betydning som fourageringsom-
råde for havdykænder og andre vandfugle.

8.4.3 Miljøpåvirkninger
Råstofindvinding i ansøgningsområdet vil potentielt kunne påvirke fugle i relation til
følgende;

· Habitattab
o Arealpåvirkning
o Substratændringer
o Dybdeændringer

· Sedimentspredning
· Støj og andre forstyrrelser
· Kollisionsrisiko

I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på fugle.

Den planlagte råstofindvinding vil hovedsageligt kunne påvirke rastende vandfugle
som følge af støj og forstyrrelser fra indvindingsfartøjer og indvindingsaktiviteter
samt habitattab og habitatændringer som følge af en reduktion i fødeudbud og -til-
gængelighed.

Arealpåvirkning
Indvindingen vil medføre fjernelse af bunddyr og planter, hvor indvindingen pågår i
ansøgningsområdet. Bundplanter og dyr påvirkes kun i ubetydelig grad i påvirknings-
zonen og ikke i den resterende del af Fakse Bugt.

Det estimeres, at fjernelse af substrat medfører, at op til ca. 15 % af området areal-
mæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den ansøgte mængde indvindes ved stik-
sugning, og ca. 23 % af området arealmæssigt vil blive berørt pr. år, hvis hele den
ansøgte mængde indvindes ved slæbesugning (Tabel 5-4). Antagelserne bag disse
beregninger er beskrevet i afsnit 5.3.1. Den arealmæssige påvirkning vil forventeligt
være mindre, da indvindingen ofte vil være koncentrereret i mindre delområder med
egnet råstofforekomst.

Det primære fødegrundlag for områdets vandfugle er ålegræs, muslinger og fisk. Un-
dersøgelserne har vist, at ansøgningsområdet ikke indeholder levende ålegræs pga.
stor dybde og generelt er fattigt på fisk, muslinger og anden bundfauna. I lyset af det
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begrænsede, tilgængelige fødegrundlag i området vurderes påvirkningen af fuglenes
fødegrundlag samlet set til at være mindre. Der er ingen direkte påvirkning fra ind-
vindingen i påvirkningszonen eller i Fakse Bugt.

Substratændringer
Substratændringer i ansøgningsområdet omfatter fortrinsvis sandbund (substrattype
1b) der omdannes til sandbund med skyllebanker (efterladte sten fra indvinding) og
meget begrænset fremkomst af blødbund (substrattype 1a) i bunden af sugehullerne
(se afsnit 8.1 - Havbund, dybde og havbundsdynamik). Substratændring mod mere
stenet sandbund i ansøgningsområdet medfører en stigning i antallet af arter og
dækningsgrader, herunder af blåmuslingen. Blåmuslingen trives desuden i dele af
ansøgningsområdet på skyllebankerne. Bunden af sugehullerne har en meget be-
grænset udbredelse i ansøgningsområdet (<1%), men indeholder til gengæld næ-
sten ingen føde for fuglene pga. iltsvind og dybde. Substratændringerne i ansøg-
ningsområdet vurderes derfor at medføre en ubetydelig til positiv påvirkning på fug-
lelivet i området. Der forekommer ikke substratændringer som følge af indvindingen i
påvirkningszonen eller i Fakse Bugt.

Dybdeændringer
Ændrede (øgede) dybdeforhold som følge af indvinding kan i teorien gøre områ-
derne mindre attraktive for dykænder, men da områderne med lave vanddybder ge-
nerelt rummer et meget begrænset fødegrundlag, vurderes påvirkningen som ubety-
delig. Der forekommer ikke dybdeændringer som følge af indvindingen i påvirknings-
zonen eller i Fakse Bugt.

Sedimentspredning
En stigning i koncentrationen af suspenderet stof kan i en periode påvirke dykkende
fugles fourageringsmuligheder på grund af en midlertidig nedsat sigtbarhed. Tidli-
gere modelsimuleringer viser, at sedimentspredningen i forbindelse med indvindin-
gen fortrinsvis forekommer i ansøgningsområdet, i mindre grad i påvirkningszonen
og generelt ikke i den resterende del af Fakse Bugt.

Som tidligere nævnt kan det ikke udelukkes, at f.eks. terner, særligt splitterner, fra
omkringliggende ynglelokaliteter lejlighedsvis fouragerer i eller nær området for den
foreslåede indvinding, og at disse kan blive påvirket som følge af korte periode med
øgede sedimentkoncentrationer i vandet.

Da ikke hele området påvirkes på en gang, og da det allerede i dag er påvirket af an-
den indvinding, skibssejlads m.m. vurderes det, at påvirkningen af fouragerende, lo-
kale ynglefugle som følge af forstyrrelser ikke vil være væsentlig. Tilsvarende vil en
midlertidig og lokal opslæmning af sediment i vandet ikke udgøre en væsentlig på-
virkning af fouragerende terner m.m., da disse i givet fald kan fortrække til andre fou-
rageringsområder, mens arbejdet pågår.
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Indvindingen vil potentielt kunne forekomme dagligt i området og påvirkningen fra
øgede sedimentkoncentrationer i vandet vurderes derfor af mindre betydning for fug-
lene i området. Der kan forekomme en ubetydelig påvirkning på fugle som følge af
begrænset sedimentspredning til påvirkningszonen (indenfor få hundrede m af ind-
vindingsaktiviteten), men ingen længere ude i Fakse Bugt.

Støj og forstyrrelser
Støj og forstyrrelser fra indvindingsaktiviteter kan medføre et funktionelt tab af leve-
sted for rastende vandfugle, idet fuglene må forlade ellers egnede levesteder i den
periode, hvor arbejdet pågår. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der omkring
de berørte områder allerede i dag foregår sandindvinding, ligesom området er præ-
get af en sejlads. Den konkrete påvirkning afhænger af forekomsten af støj- og for-
styrrelsesfølsomme arter. Af de arter, som forekommer i området, vurderes kun få
arter, sortand og rødstrubet lom, at være sensitive overfor sådanne påvirkninger og
graden af påvirkning vurderes til middel.

Det er sandsynligt, at eventuelt tilstedeværende følsomme arter i et vist omfang vil
flytte til alternative fourageringsområder i nærområdet, i de perioder, hvor arbejdet
pågår. Da der er stor sæsonvariation i forekomsterne af vandfugle i området, vil den
konkrete påvirkning af arterne være afhængig af tidspunktet for indvindingsaktivite-
terne med den største påvirkning i november - april.

Da ikke hele området påvirkes på en gang, og da det allerede i dag i et vist omfang
er påvirket af forstyrrelser fra anden indvinding, sejlads m.m., er det en rimelig vur-
dering, at påvirkningen af rastende fugle som følge af forstyrrelser vil være af mindre
omfang.

Kollisionsrisiko
Der er en mulig kollisionsrisiko for trækfugle ved anlægsaktiviteter på det marine om-
råde, idet trækkende fugle kan blive tiltrukket af lys fra f.eks. fra broer og skibe med
stærkt kunstigt lys, specielt om natten i perioder med dårlig sigt. Undersøgelser af
fugles kollision med skibe har vist, at spurvefugle bliver dræbt i større antal end an-
dre fugle, hvilket dog ikke udelukker, at også større arter kan være følsomme over
for kollision med skibe. Der er en mulig kollisionsrisiko for trækfugle ved anlægsakti-
viteter på det marine område, idet trækkende fugle kan blive tiltrukket af lys fra f.eks.
fra broer og skibe med stærkt kunstigt lys, specielt om natten i perioder med dårlig
sigt. Undersøgelser af fugles kollision med skibe har vist, at spurvefugle bliver dræbt
i større antal end andre fugle, hvilket dog ikke udelukker, at også større arter kan
være følsomme over for kollision med skibe.

Stor dødelighed er ofte relateret til kunstigt lys på skibe, der anvender stærkt lys, der
udsendes i flere retninger, og kollisionsrisikoen er desuden forbundet med lav sigt-
barhed og dårligt vejr. Indvindingen foregår også om natten, men da indvindingsom-
rådets størrelse er yderst begrænset i forhold til det samlede areal, hvor trækfuglene
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kan foretage træk over Stevns og Fakse Bugt, er risikoen for kollision med indvin-
dingsfartøjer ubetydelig.

Da der desuden er tale om en udvidelse af en eksisterende indvinding, der finder
sted i et fællesområde, der allerede i dag er præget af sejlads, vil påvirkningen være
uden betydning for de arter af vand- og landfugle, der forår og efterår passerer om-
rådet ved Fakse Bugt uden at raste eller opholde sig i indvindingsområdet eller dets
nærhed.

8.4.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for fugle i ansøgningsområdet er angivet i Tabel 8-8..

Tabel 8-8. Potentielle påvirkninger af fugle ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområdet.

8.5. Havpattedyr
8.5.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold for marsvin, spættet sæl og gråsæl
samt vurderer den potentielle miljøpåvirkning, som indvindingen kan have på hav-
pattedyrene i Fakse Bugt.

Områdets forekomst af havpattedyr er kortlagt på baggrund af eksisterende data og
videnskabelige undersøgelser. Vurderingerne er foretaget på baggrund af eksiste-
rende viden om dyrenes tålegrænser og adfærd fra videnskabelige studier og andre
miljøkonsekvensvurderinger.

Tema: Fugle

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed (re-

versibilitet)

Overordnet

betydning

Arealpåvirknin-
ger

Lokal Middel Lang Mindre

Substratændrin-
ger

Lokal Lav Lang Ubetydelig

Dybdeændringer Lokal Lav Lang Ubetydelig

Sediment-
spredning

Lokal Lav Middel Mindre

Støj og øvrige
forstyrrelser

Lokal Middel Lang Mindre

Kollisionsrisiko Lokal Lav Kort Ubetydelig
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8.5.2 Eksisterende forhold
I de indre danske farvande er tre havpattedyr hjemmehørende; Marsvin (Phocoena
phocoena), gråsæl (Halichoerus grypus) og spættet sæl (Phoca vitulina). Havpatte-
dyr er generelt beskyttede. Derudover er marsvin særligt beskyttede under Habitatdi-
rektivets bilag IV.

Marsvin (Phocoena phocoena)
Marsvin er den mest almindeligt forekommende og eneste ynglende hvalart i de dan-
ske farvande. Arten er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II og bilag IV, Bonn-kon-
ventionens liste II og CITES/Washington-konventionens liste II/bilag A.

Bestanden af marsvin opdeles i tre separate populationer baseret på genetik, morfo-
logi og bevægelsesmønstre af mærkede individer; 1) Nordsøen og Skagerrak, 2)
Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen, kaldet Bælthavspopulationen,
3) Hovedparten af Østersøen – kaldet Østersøpopulationen (DCE et al., 2015;
Sveggard et al., 2018). Marsvin, der opholder sig i eller passerer Fakse Bugt, er ikke
nødvendigvis knyttet til én bestemt population, men formodes primært at tilhøre
Bælthavspopulationen (se Figur 8-10).

Figur 8-10. Kort over forvaltningsområderne for de 3 populationer af marsvin i danske far-
vande og i vores nabolande. Stiplede linjer viser nationalgrænserne (EEZ). Skraverede områ-
der indikerer transitionsområder mellem de tre populationer (Fra (Sveggard et al., 2018))

Marsvinenes vigtigste opholdssteder varierer med årstiden. Af særligt vigtige leve-
steder er bl.a. farvandet omkring Skagen, Storebælt omkring Sprogø, farvandet syd
for Gedser Odde, farvandet syd for Ebeltoft ved Djursland samt størstedelen af Lille-
bælt og farvandet omkring Als, Sønderborg og Flensborg Fjord. Om sommeren er



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

101 / 153

området ved bl.a. Øresundstragten nord for Helsingør-Helsingborg også et særligt
vigtigt område for marsvin (Teilmann et al., 2004) (Søgaard & Asfreg, 2007).

I området omkring Fakse Bugt og dermed ansøgningsområdet forekommer et
højtæthedsområde i den sydvestlige del af Østersøen, hvor marsvin forekommer i
større antal om efteråret (Figur 8-11). Tilsvarende er blevet bekræftet dels ved satel-
litmærkning og dels ved akustisk detektion (Mikkelsen et al., 2016; Sveggard et al.,
2018). Af denne grund må man antage, at der også kan forekomme marsvin i an-
søgningsområdet. Det er i øvrigt bemærket at Habitatområdet 147 ”Havet og kysten
mellem Præstø Fjord og Grønsund” som ligger 4,7 km fra ansøgningsområdet kan
være vigtigt for Østersøpopulationen af marsvin (Sveggard et al., 2018).

Marsvin er formodentlig mere følsomme overfor forstyrrelser i drægtighedsperioden
(11 måneder) indtil fødsel i maj-juli og i parringssæsonen (juli-august) (Søgaard &
Asfreg, 2007). Der er ikke påvist særlige yngleområder i nærheden af ansøgnings-
området, men det vurderes marsvin kan yngle overalt i farvandene.
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Figur 8-11 Udbredelse af de satellitmærkede marsvin i Bælthavsforvaltningsområdet analyse-
ret som Kernel-tætheder (desto mørkere farve desto højere tæthed) fordelt på 10-års periode
to sæsoner (Sommer: apr-sep, vinter: okt-mar). Kernel-kategorierne er defineret som høj (in-
deholder 30% af alle positioner fra marsvin på mindst mulig areal), middel (31-60%) og lav
(61-90%). Antallet af marsvin og positioner per analyse: 1997-2006, sommer: 39 dyr/1958
pos., 1997-2006, vinter: 18 dyr/765 pos., 2007-2016, sommer: 43 dyr/1540 pos., 2007-2016,
vinter: 33 dyr/1076 pos (udklip fra (Sveggard et al., 2018)).

Sæler
I de danske farvande forekommer og yngler både gråsæl og spættet sæl. Begge ar-
ter er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag II. Desuden er spættet sæl på udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 168 ca. 4,8 km fra ansøgningsområdet.
Den nærmeste lokalitet (Natura 2000-område 168), som har gråsæl på udpegnings-
grundlaget, ligger >45 km fra ansøgningsområdet (fugleflugt) (Kapitel 9).

Bevægelsesmønstre og sæsonvariation med hensyn til levested for spættet sæl og
gråsæl er ukendt. Begge arter bevæger sig dog over store distancer mellem raste-
pladser og fourageringsområder. I 2010 blev der mærket tre gråsæler og én spættet
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sæl, som alle blev fanget ved Rødsand. Observationerne viste, at den spættede sæl
bevægede sig vestpå ind i de indre danske farvande, mens de tre gråsæler dæk-
kede et langt større område bl.a. ind i Østersøen (Figur 8-12) (Femern Sund, 2013).

Figur 8-12. GPS-taggede sælspor af tre gråsæler og én spættet sæl, mærket I 2010. Kilde:
(Femern Sund, 2013).

Karakteristika for henholdsvis spættet sæl og gråsæl er beskrevet i det følgende.

Spættet sæl (Phoca vitulina)
Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark og forekommer især i kyst-
nære farvande, hvor der er rigeligt føde til stede, og har haft en bestandsfremgang
fra ca. 2.000 dyr i 1976 til ca. 17.000 dyr i 2017, hovedsageligt som følge af jagtfred-
ningen i 1977 samt oprettelsen af en række sælreservater med adgangsforbud. An-
tallet af spættet sæl er vokset med ca. 10% om året siden fredningen i 1976-77, dog
afbrudt af epidemier i 1988, 2002 og 2014. I de senere år er væksten dog aftaget og
det forventes at bestandene er ved at stabilisere sig (DCE, 2016). Spættet sæl er
den mest almindelige sælart i Danmark. Spættet sæl forekommer, hvor der findes
uforstyrrede yngle- og hvilepladser på sandbanker, rev, holme og øer
(Naturstyrelsen, 2014).

Sælerne i Fakse Bugt forventes at være en del af den geografisk og genetisk af-
grænsede bestand, der findes i den vestlige del af Østersøen, og som er fælles med
Sverige (Naturstyrelsen, 2013; DCE, 2016).
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Som det fremgår af Figur 8-13 findes der sællokaliteter for spættet sæl sydvest for
ansøgningsområdet mere end 11 km fra ansøgningsområdet (en ved Ægholm og en
ved stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved).

Figur 8-13. Kort over Natura 2000-områder for spættet sæl og gråsæl i danske farvande. Større ko-
lonier med spættet sæl og lokaliteter, hvor der jævnligt observeres gråsæler, er vist med forskellig
signatur. De grå nuancer indikerer de fire forvaltningsområder for spættet sæl i Danmark. Kilde:
(Hansen, J.W. (red.), 2019).

Spættet sæl er vurderet til at have en gunstig bevaringsstatus i danske farvande.
Desuden vurderes arten i høj grad at være tilpasset menneskelig aktivitet, da den
ofte observeres i travle havne. Arten er i fremgang i samtlige områder, med undta-
gelse af Limfjorden, og forekommer i alle danske farvande (se Figur 8-14)
(Fredshavn et al., 2014).
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Figur 8-14. Antal spættet sæl delt op på Vadehavet, vestlige og centrale Limfjord, Kattegat og den
vestlige Østersø i perioden 2079-2017 opgjort ud fra tællinger i august på landgangspladser korri-
geret for andelen af sæler i vandet. Den første optælling efter epidemierne
i 1988, 2002, 2007 og 2014 er markeret med cirkler. (Hansen, J.W. (red.), 2019).

Spættet sæl i Østersøen er især følsom overfor forstyrrelser i yngleperioden (maj-
juni), samt under den efterfølgende pelsfældning (august-september), som hovedsa-
geligt foregår på land. Ungerne er veludviklede fra fødslen og kan følge hunsælen i
vandet, men efterlades som regel på ynglelokaliteten, mens moderen fouragerer
(Jepsen et al., 2005; Hansen, J.W. (red.), 2019).

Gråsæl (Halichoerus grypus)
Gråsælen har vist fremgang i de seneste 10 år, og i Danmark i 2017 blev der regi-
streret 46 individer i Kattegat, 332 i Vadehavet og 730 i Østersøen (Figur 8-15). Det
forventes, at den generelle stigning i antallet fortsætter i alle områder i de kom-
mende år. Der blev født 15 unger i Danmark i 2017, og gråsælen yngler nu fast på
flere lokaliteter efter ca. hundrede års pause (Hansen, J.W. (red.), 2019).
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Figur 8-15. Antal talte gråsæler i den danske del af Østersøen i perioden 2002-2017. Kilde:
(Hansen, J.W. (red.), 2019).

Gråsælen svømmer meget mere omkring end spættet sæl og kan findes i hele
Østersø- og Nordsøregionen. Gråsælen udnytter mange af de samme uforstyrrede
yngle-/hvilepladser som spættet sæl (Hansen, J.W. (red.), 2019).

Gråsælen er som spættet sæl knyttet til de kystnære farvande, hvor der er rigeligt
føde, og hvor der findes uforstyrrede yngle- og hvilepladser på ubeboede øer, samt
sandbanker, rev og skær. Gråsælen forekommer regelmæssigt på lokaliteter i Katte-
gat, Østersøen og Vadehavet (Hansen, J.W. (red.), 2019).

Genetisk set kommer gråsælerne i danske farvande fra to store internationale popu-
lationer. En i Øsersøen (Sverige, Estland og Finland) og en i Nordsøen (Tyskland,
Holland og Storbritannien) (Hansen, J.W. (red.), 2019).

Gråsælens nærmeste rasteområder er beliggende ved ’Smålandsfarvandet nord for
Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand’ (N173) og ’Saltholm’
(N142), >45 km fra ansøgningsområdet (Figur 8-13).

8.5.3 Miljøpåvirkninger
De potentielle påvirkninger af havpattedyr i ansøgningsområdet som følge af råstof-
indvindingen kan være følgende;

· Habitattab
· Sedimentspredning
· Støj og andre forstyrrelser
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I det følgende foretages en vurdering af påvirkning på henholdsvis marsvin og sæler.
Baseret på afstanden (>10 km) fra ansøgningsområdet til hvile-, pelsfældnings- eller
ynglesteder for sæler og marsvin foretages vurderes der ikke at være en påvirkning
på disse, og der foretages ikke en yderligere vurdering af eventuelle påvirkninger af
disse lokaliteter.

Habitattab
Råstofindvinding kan potentielt påvirke forekomsten af føde i relation til områdets
havpattedyr. Ansøgningsområdet har i årtier været intensivt udnyttet i forhold til rå-
stofindvinding og der forekommer generelt få arter og individer af bundfauna og fisk i
området og ingen stenrev. Ansøgningsområdet vurderes derfor ikke som et vigtigt
fødesøgningsområde for havpattedyr i Fakse Bugt.

Fisk og især juvenile fisk, som generelt anses som mere sensitive overfor sediment-
spild, kan blive påvirket i de dele af ansøgningsområdet, hvor råstofindvindingen fin-
der sted, og hvor der opstår sugehuller med iltsvind (<1% af ansøgningsområdet).
Det påvirkede område vil dog være meget lille i forhold til det totale område, som er
tilgængeligt for marsvin og sæler i Fakse Bugt og Øresund. Samtidig vurderes de
potentielt tilstedeværende individer at kunne søge føde andetsteds i perioden for rå-
stofindvinding. Betydningen af habitattab for havpattedyr i ansøgningsområdet, i for-
hold til områdets begrænsede værdig som fødesøgningsområde for havpattedyr,
som følge af råstofindvindingen vurderes derfor samlet set som mindre.

Sedimentspredning
Råstofindvindingen vil medføre en forøgelse af suspenderet sediment i vandsøjlen,
indenfor ansøgningsområdet og i mindre grad i påvirkningszonen. Mængden af dette
afhænger af de lokale strømforhold på det pågældende indvindingstidspunkt.

Marsvin søger fortrinsvist føde ved brug af ekkolokalisering, og en direkte forstyr-
relse af marsvin, som følge af sedimentspild i vandet, er derfor meget begrænset
(Teilmann et al., 2004). Suspenderet sediment forventes derfor ikke at medføre en
direkte påvirkning af marsvin, men kan indirekte påvirke marsvin ved at reducere til-
gængeligheden af føde, især juvenile fisk.

Sedimentspild forventes ikke at påvirke sælernes mulighed for at lokalisere byttedyr,
da sæler lokaliserer deres bytte ved hjælp af deres knurhår, og kun i mindre omfang
er afhængige af deres syn (Dehnhardt et al., 2001). Sedimentspredningen forekom-
mer generelt indenfor få hundrede meter af indbindingsfartøjet, og eventuelle tilste-
deværende sæler vil kunne søge føde andetsteds indenfor indvindingsperioden. Be-
tydningen af sedimentspild for havpattedyr i ansøgningsområdet som følge af råstof-
indvindingen vurderes derfor samlet set som ubetydelig.
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Støj og andre forstyrrelser
Indvindingsfartøjer, som anvendes ved råstofindvinding, producerer lavfrekvent støj -
hovedsageligt under 1.000 Hz (Robinson et al., 2011). Til sammenligning er mar-
svins hørbare område 200 Hz-180 KHz (Tougaard, J., 2014). Marsvin anvender
kommunikationslyde af højere frekvens, men kan dog stadig forstyrres af lavfrekvent
støj, som maskerer dyrenes kommunikationslyde (DCE, 2011). Undervandsstøj kan
således medføre adfærdsmæssige og direkte fysiske effekter hos marsvin og sæler.
Disse påvirkninger kan generelt inddeles i fire kategorier, der hovedsageligt afhæn-
ger af dyrets afstand til støjkilden (Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2015). Se Ta-
bel 8-9..

Tabel 8-9. Kategorier - fysiske og adfærdsmæssige effekter på marsvin og sæler i relation til
undervandsstøj
Kategori Effekt på havpattedyr
Detektion Registrering af lyden, forekommer indenfor den hørbare zone
Maskering Området indenfor, hvilket støjen er stærk nok til at maskere dyrenes

lydsignaler og forringe deres kommunikations- og navigationsevne.
Adfærdsmæssig
ændring

Reaktionszonen - området indenfor hvilket dyret reagerer adfærds-
mæssigt eller fysiologisk, herunder panik, flugt eller moderate reak-
tioner, hvor dyret vender sig mod lyden eller langsomt trækker sig
væk. Denne zone er normalt mindre end den hørbare zone.

Fysisk skade Skade indenfor høretabszonen nær støjkilden. Høretabszonen er
området, hvor den modtagne lyd er høj nok til at forårsage vævs-
skade, som kan resultere i enten midlertidigt høretab (TTS), hvor
dyret vil få sin normale hørelse tilbage, eller permanent høretab
(PTS).

*Grænsen mellem hver hørezone er flydende, og der kan være et stort overlap mellem de for-
skellige zoner. Adfærdsændringer, maskering og registrering som følge af støj afhænger des-
uden af baggrundsstøjen, og samtlige påvirkninger afhænger af dyrenes alder, køn og gene-
relle helbredstilstand (Southall et al., 2007).

I forbindelse havmølleparker er der anbefalet en række tærskelværdier for perma-
nent høretab (PST), midlertidig høretab (TTS) og adfærdsændringer for sæler og
marsvin baseret på de nyeste tilgængelige data på området (Naturstyrelsen og
Energistyrelsen, 2015) (Tabel 8-10.). Det skal pointeres, at de angivne værdier i Ta-
bel 8-10. og Tabel 5-7 ikke direkte kan sammenlignes, da de ikke har samme enhed.

I ansøgningsområdet ansøges om indvinding på maximalt 850.000 m3 hvert år
(600.000 m3 i snit pr år). Ved en antaget laststørrelse på 400-600 m3 vil der foregå
indvinding ca. 1200-1700 gange om året af ca. 3,5 times varighed (2-7 timer) i gen-
nemsnit. Dette svarer i gennemsnitligt 11,5-16,3 timer hver dag hele året, indvindin-
gen forekommer dog generelt mere intensiv i nogle perioder og mindre i andre. Last-
størrelsen og den gennemsnitlige pumpetid er baseret på tidligere indberetningsdata
fra området (NCC’s). Der er dog mulighed for, at der vil pågå indvinding i området
med større skibe, da ansøgningsområdet er udlagt som fællesområde, hvilket vil re-
ducere antallet af indvindinger i ansøgningsområdet pr år.
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Den primære kilde til støj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra indvindingsfar-
tøjet. Derudover kommer den støj, som er forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved
havbunden samt i sugerøret.

Tabel 8-10. Tålegrænser for permanent og midlertidigt høretab samt adfærdsændringer for
marsvin og sæler.

Permanent høretab (PTS) Midlertidigt høretab (TTS) Adfærdsændringer

Marsvin 183 dB re 1 µPa2-s 164 dB re µPa2-s 140 dB re 1 µPa2-s

Sæler 200 dB re 1 µPa2-s 176 dB re 1 µPa2-s -

Marsvin er generelt følsomme overfor støj, og undersøgelser har vist, at støj kan in-
fluere på artens forekomst i påvirkede områder (Madsen et al., 2006). Marsvin rea-
gerer afvigende på skibsstøj i en radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004), og
vil således om muligt forlade et område, inden der opstår en risiko for, at dyrene på-
drager sig høreskader. Det vurderes imidlertid, at marsvin er i stand til at tilvænne
sig lyden fra skibstrafik, da forekomsten af arten er stor i områder som Storebælt og
Øresund, hvor skibstrafikken er intensiv.

I det følgende er støjpåvirkningen udregnet ud fra en antagelse af, hvor længe mar-
svinene maksimalt forventes at være udsat for støjen, inden de fortrækker fra områ-
det, og en forsimplet antagelse af, hvordan lyd aftager, når afstanden til støjkilden
øges. Jvf. (http://www.arc.id.au/SoundLevels.html) antages det, at lyden aftager 6
dB for hver gang afstanden til kilden fordobles. Dette er en forsimplet antagelse, som
hverken tager højde for dybdeforhold eller tilstedeværelsen af temperatur – eller salt-
springlag (som ikke kendes og varierer over året).

Marsvin kan svømme ca. 17-20 km/t (ca. 300 m pr. min.) og reagerer undvigende på
skibsstøj i en radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004). Ud fra svømmeha-
stigheden og det faktum, at indvindingsfartøjet allerede sejler og udsender støj, in-
den det begynder at indvinde, antages marsvinene ikke at befinde sig tæt på indvin-
dingsfartøjet (enkelte ældre stiksugningsfartøjer afbryder dog motoren kortvarigt før
indvindingen påbegyndes). Om nødvendigt kan eventuelle marsvin, som på trods
dette befinder sig nært indvindingsfartøjet nå 300 m væk fra indvindingsfartøjet på ét
minut. For henholdsvis stiksugning og slæbesugning er den beregnede påvirkning
derfor beregnet over 60 s med udgangspunkt i støjniveauet ved 1 meters afstand
(189 +10*log (s) for slæbesugning og 175+10*log(s) for stiksugning), hvilket er
”worst case scenariet”. Ved at antage, at de udsættes for støj af en varighed på 60
sek. og en reduktion i støj på 6 dB for hver gang afstanden til kilden fordobles, er af-
standen for støjpåvirkningsgraden beregnet for henholdsvis stiksugning og slæbe-
sugning (Figur 8-16). Senior forsker Jonas Tougaard, Aarhus Universitet, har i føl-
gende udregning bidraget med formlen, som beskriver påvirkningen af støj over tid.
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Figur 8-16. Beregnet støjpåvirkning i forhold til indvindingsmetode og afstand ift. marsvin.
Støjniveauet ved 1 m (dB re 1 µPa) + 10*log (60) og en reduktion i støj på 6 dB for hver gang
afstanden til kilden fordobles.

Den lavest beregnede afstand, som alene resulterer i en adfærdsændring, er ca. 25
m ved stiksugning og ca. 125 m ved slæbesugning, mens den laveste beregnede af-
stand for et midlertidig høretab er 3 m og 15 m for henholdsvis stik- og slæbesug-
ning. Hvis marsvin befinder sig tættere på indvindingsfartøjet end beskrevet ovenfor i
op til et minut, vil marsvinet kunne pådrage sig en permanent høreskade. Det er dog
højest usandsynligt, da marsvin som nævnt reagerer undvigende på skibsstøj i en
radius af ca. 200-300 m (Teilmann et al., 2004). Indvindingsfartøjet har allerede mo-
toren kørende inden den påbegynder indvindingen. Marsvinene vil således forlade
området, inden der opstår en risiko for, at dyrene pådrager sig høreskader.

Sæler kan som marsvin tilvænnes en vis grad af støj indenfor et område. Sæler reg-
nes generelt for at være tolerante over for undervandsstøj, og deres reaktion på støj
er meget afhængig af konteksten. Den samme lyd kan derfor tænkes at være
skræmmende i én sammenhæng (sælskræmmer brugt som advarsel før en eksplo-
sion eller pæleramning), men tiltrækkende i en anden sammenhæng (”middags-
klokke” ved ruse eller garn). Det er derfor ikke muligt at angive et konkret maksi-
mumsniveau i forhold til adfærdsforstyrrelser af sæler (Tougaard, J., 2014). Ved stik-
sugning vil sæler maksimalt blive udsat for et midlertidig høretab, uanset hvor tæt
dyret befinder sig i forhold til indvindingsfartøjet. Sæler vil ydermere være under
grænsen for midlertidigt høretab allerede i en afstand af 6 m fra indvindingsfartøjet.
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Ved at antage den samme udbredelse og reduktion af undervandsstøj, når afstan-
den til indvindingsfartøjet øges, påvirkes sælerne kun med et permanent høretab,
hvis de befinder sig tættere end 2 m fra et indvindingsfartøj, som anvender slæbe-
sugning, i et minut.

Nærværende ansøgning vil bidrage til øget aktivitet og støj i ansøgningsområdet og
en samlet set fordobling af indvindingsaktivitet i Fakse Bugt. Den forøgede støj vil fo-
rekomme lokalt i ansøgningsområdet og påvirkningszonen og i den trafikåre som al-
lerede nu benyttes til området syd om Stevn (se afsnit 8.8 Sejladsforhold). Påvirk-
ningsgraden fra råstofindvindingens støj på havpattedyr i Fakse Bugt vurderes som
lav, da dyrene naturligt undviger skibe indenfor 200-300 m, og da risikoen for at på-
føre dyrene midlertidige eller permanente høreskader dermed er ubetydelig. Det vur-
deres desuden på denne baggrund, at marsvin og sæler kun bliver fortrængt fra dele
af ansøgningsområdet mens indvindingen pågår. Varigheden af påvirkningen må
dog på baggrund af de hyppige indvindinger pr år beskrives som mellemlang. Støj-
påvirkningen på havpattedyr vurderes derfor samlet set som mindre i ansøgnings-
området og påvirkningszonen og ubetydelig i Fakse Bugt generelt. Ligesom
marsvine- og sælpopulationen ikke vurderes at blive negativt påvirket som følge af
råstofindvinding og den relaterede støjproduktion i og lige omkring ansøgningsområ-
det

8.5.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for marine pattedyr i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-11.

Tabel 8-11. Potentielle påvirkninger af marine pattedyr ved indvinding af råstoffer i ansøg-
ningsområdet.

8.6. Marinarkæologi
8.6.1 Metode

Det følgende beskriver de marinarkæologiske forhold i ansøgningsområdet på bag-
grund af data fra den geofysiske kortlægning af havbunden i ansøgningsområdet og
udtalelse fra Vikingeskibsmuseet, samt registreringer baseret på Slots- og Kultursty-
relsens database over fund og fortidsminder (Kulturministeriet, 2019).

Tema: Marine pattedyr

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed (re-

versibilitet)

Overordnet

betydning

Habitattab Lokal Lav Mellemlang Mindre

Sedimentspredning Lokal Lav Mellemlang Ubetydelig

Støj og øvrige for-
styrrelser

Lokal Middel Mellemlang Mindre
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Det skal dog nævnes, at styrelsens database ikke er et komplet register, og den vur-
deres kun at indeholde 10-20 % af den danske undersøiske kulturarv. Databasen gi-
ver dermed ikke et komplet billede af de kulturhistoriske interesser på havbunden.
Der er ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse eller arkivalsk kontrol i
ansøgningsområdet.

De geofysiske data og den geofysiske baggrundsrapport er fremsendt til Vikinge-
skibsmuseet. På baggrund heraf kan eventuelle områder med særlig kulturhistorisk
interesse udpeges af det marinarkæologiske museum, og museet fastlægger de en-
delige marinarkæologiske værdier i ansøgningsområdet.

8.6.2 Eksisterende forhold
Ansøgningsområdet ligger inden for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske an-
svarsområde, og på baggrund af ansøgningen om tilladelse til efterforskning i fælles-
område 520-AA har museet indsendt et høringssvar (8. marts 2019). Vikingeskibs-
museet har ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde på baggrund af det frem-
sendte.

Vikingeskibsmuseet påpeger dog, at ansøger bør være opmærksom på Museumslo-
vens § 29h stk. 1, ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under
anlægsarbejde straks skal anmeldes til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” forekommer der
fem ikke fredede registreringer inden for ansøgningsområdet:

· Systemnr: 143.710, der er et anker fra nyere tid (år 1661-2009)
· Systemnr: 177.821, der er et vrag fra nyere tid (år 1960-1969)
· Systemnr: 181.547, der er et vrag fra nyere tid (år 1960-1969)
· Systemnr: 185.073, der er et vrag fra nyere tid (år 1920-1929)
· Systemnr: 186.763, der er et vrag fra nyere tid (år 1910-1919)

Se placering af registreringerne på Figur 8-17.
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Figur 8-17. Kort over fortidsminder i de umiddelbare omgivelser til fællesområde 520-AA samt
påvirkningszone. Kilde: (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Baggrundskortet er et søkort fra
Geodatastyrelsen (GST).

Ved de gennemførte visuelle verifikationer og den gennemførte sidescan-tolkning
blev der ikke fundet vrag eller andre menneskeskabte objekter i ansøgningsområdet
eller i påvirkningszonen, som kunne have en marinarkæologisk interesse (Orbicon,
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2019). Kulturstyrelsens registreringer blev hermed heller ikke genfundet i det geofy-
siske survey, hvilket formodentligt skyldes de er blevet dækket til af sand pga. de
moderat til lav dynamiske forhold i ansøgningsområdet.

Der er dog ikke foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse eller arkivalsk kon-
trol, som endeligt bekræfter eller afkræfter tilstedeværelsen af kulturhistoriske inte-
resser i området.

8.6.3 Miljøpåvirkninger
Kulturhistoriske fortidsminder kan potentielt gå tabt i forbindelse med indvindingsakti-
vitet på havbunden. Den mulige påvirkning af marinarkæologiske forekomster vil un-
der råstofindvinding være knyttet til en direkte fysisk påvirkning i forbindelse med
slæbe- eller stiksugning.

Ansøgningsområdet er beliggende i et område, hvor de postglaciale aflejringer (aflej-
ringer efter istiden) er tykke, stedvist op til 6 m og i gennemsnit 3 m oven på de kul-
turbærende lag, som beskrevet i afsnit 3.3. Tykkelser og mængder, der findes i om-
rådet, er dermed så store, at der forventeligt stadigt vil forekomme et udbredt lag af
yngre sedimenter oven på de kulturbærende lag med potentielle stenalderbopladser
efter endt indvinding, som dermed beskytter dem mod påvirkninger fra indvindingen.

Da indvindingen generelt er koncentreret i mindre dele af indvindingsområdet, kan
indvindingen medføre potentiel blotlægning af underliggende ferskvands- og lagune-
aflejringer, samt istidslejringer. Dette vil dog forekomme i meget begrænset omfang
og er ikke pt. observeret i området, hvor der har været foretaget indvinding i området
gennem årtier uden indrapportering af fund. Indvindingen vurderes derfor ikke at på-
virke de kulturbærende lag i væsentlig grad og påvirkningen fra indvindingen på ma-
rinarkæologien i området vurderes samlet set som ubetydelig.

Det vurderes ikke nødvendigt at foretage yderligere marinarkæologiske forundersø-
gelser, men det er dog i sidste ende Vikingeskibsmuseet, som det ansvarlige mu-
seum samt Slots- og Kulturstyrelsen, der skal fastlægge omfanget af de marinar-
kæologiske interesser i området og derved den potentielle påvirkning herpå.

Det skal også påpeges, at der er pågået massiv indvinding af råstoffer i Fakse Bugt
gennem mange år uden der er indberetninger om ødelæggelse af de registrerede
fund og fortidsminder i indvindingsområdet.

Råstofindvindingen i ansøgningsområdet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirk-
ning af marinarkæologien i området. Såfremt der mod forventning gøres fund vil ar-
bejdet blive standset og fundet meddelt til Vikingeskibsmuseet i henhold til gæl-
dende lovgivning.
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8.6.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for marinarkæologiske interesser i ansøgningsområdet er
angivet i Tabel 8-12..

Tabel 8-12. Potentielle påvirkninger af marinarkæologiske interesser ved indvinding af råstof-
fer i ansøgningsområdet.

Tema: Marinarkæologiske interesser

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Forstyrrelse
af havbunden

Lokal Ubetydelig Kort Ubetydelig

8.7. Rekreative interesser
8.7.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold, vedrørende rekreative interesser i
området omkring ansøgningsområdet. Gennemgangen fokuserer på aktiviteter i de
kystnære områder, i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. Beskrivelsen af de
eksisterende forhold i området er gennemført på baggrund af materiale og oplysnin-
ger fra Miljøstyrelsen og diverse foreninger, klubber eller sammenslutninger med re-
lation til friluftslivet og rekreative interesser i området.

8.7.2 Eksisterende forhold
Fakse Bugt samt de omkringliggende kyster og fjorde er et populært område for fri-
luftsaktiviteter, og kyststrækningen langs den nordlige del af Møn er udpeget som fri-
luftsområde, som rummer store oplevelsesværdier. De rekreative områder omkring
indvindingsområdet omfatter sommerhusområder (lokalplaner for Fællesskov
Strand), offentlige tilgængelige rekreative områder, fritliggende bolig- og landbrugs-
ejendomme samt markarealer. Derudover er området velegnet til surfing, jagt, lyst –
og fritidsfiskeri, lystsejlads, roning, kajak, badning og andre friluftsaktiviteter. Der
kendes ikke til øvrige rekreative interesser inden for selve ansøgningsområdet eller i
nærområdet.

Lystsejlads er en stærkt årstidsafhængig trafik, hvor stort set al aktivitet er relateret
til få sommermåneder. Grundet de særlige naturinteresser omkring den østlige del af
Møn, forventes en særlig høj koncentration af lystsejlere i sommerhalvåret primært
syd for ansøgningsområdet.

En række gode fiskepladser forekommer langs kysten til Fakse Bugt og i selve bug-
ten, hvor der kan fiskes efter havørred, torsk, hornfisk, fladfisk, aborre m.fl. Der må
derfor forventes en vis fiskeriaktivitet med håndredskaber og fra småbåde. En væ-
sentlig del af fritidsfiskeriet forventes at omfatte trollingfiskeri. Omfanget af trollingfi-
skeri i ansøgningsområdet og i nærområdet er meget usikkert, men det vurderes, at
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der er tale om meget sæsonpræget fiskeri, og betydningen af dette er således be-
grænset. NCC har tidligere udleveret kort over sugehuller til trollingfiskere, der øn-
skede at fiske på kanten af sugehullerne, hvorvidt det har været produktivt vides
ikke. Til trollingfiskeri benyttes hurtige motorbåde, der normalt sejler hurtigere end
almindelige fiskefartøjer og kan udgøre en generel risiko for skibstrafikken i området.
En fortsat indvinding i ansøgningsområdet vil dog ikke ændre på risikoen.

8.7.3 Miljøpåvirkninger
Indvindingen i ansøgningsområdet vil medføre en støjbelastning af området. For an-
søgningsområdet 520-AA befinder det nærmeste modtagerpunkt på land i en af-
stand på mere end 2800 meter fra den nærmeste del af ansøgningsområdet.

Orbicon har på vegne af NCC udført en egentlig støjberegning for i indvindingsaktivi-
tet for det nærliggende råstofområde (520-FA) i Fakse Bugt (Orbicon, 2017). Denne
beregning tog udgangspunkt i skibet MS Baltic og de omkringliggende områdetyper
samt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for de specifikke arealanvendelser på
land (Orbicon, 2017). Kildestøjen for MS Baltic er tidligere målt til at være 108,6
dB(A) (CP Test, 2007).

De gennemførte beregninger for område 520-FA blev udført for to ”worst case” sce-
narier med tre beregningspunkter på land som omfatter område-typerne; 1) landbrug
og kyst, 2) kyst og 3) bolig i afstand på henholdsvis 2029, 1566 og 2245 meters af-
stand fra ansøgningsområdet. For det nærmeste modtagerpunkt var der en lille over-
skridelse af grænseværdien for natperioden, som dog lå inden for usikkerheden i be-
regningen. På baggrund af støjberegningerne, henholdsvis i grids og i udvalgte
punkter for område 520-FA, blev det derfor vurderet, at støjen ved råstofindvinding
med MS Baltic i det ansøgte indvindingsområde, ikke medførte signifikant overskri-
delse af vejledende grænseværdier i de nærmeste områder på land.

I forbindelse med nærværende ansøgningsområde (520-AA) befinder det nærmeste
modtagerpunkt på land sig minimum 2800 meter fra den nærmeste del af ansøg-
ningsområdet og vil selv med den mest følsomme områdetype (for område 520-FA)
ligge under de laveste grænseværdier fremsat af Miljøstyrelsen. Støjpåvirkningen på
de rekreative interesser i nærområdet vurderes derfor ubetydelige.

8.7.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for rekreative interesser i ansøgningsområdet er angivet i
Tabel 8-13..
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Tabel 8-13. Potentielle påvirkninger af rekreative interesser ved indvinding af råstoffer i an-
søgningsområdet.

Tema: Rekreative interesser

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Støj og andre
forstyrrelser

Lokal Ubetydelig Kort Ubetydelig

8.8. Sejladsforhold
8.8.1 Metode

De overordnede sejladsforhold i den nordlige del af Fakse Bugt beskrives ved an-
vendelse af AIS Density Plot, der viser den samlede skibstrafik for 2016 baseret på
AIS data transmitteret fra større skibe (Søfartsstyrelsen, 2019). AIS står for Automa-
tic Identification System og er obligatorisk for skibe over 300 BRT (bruttoregister-
tons). Densitet-plottet fra 2016 (Figur 8-18) er det seneste tilgængelige AIS plot fra
Søfartsstyrelsen.

For mindre fartøjer, som lystbåde, er AIS systemet frivilligt. Omfanget af lystbåde be-
handles under afsnittet om rekreative forhold (se Kapitel 8.7).

8.8.2 Eksisterende forhold
De eksisterende sejladsforhold i Fakse Bugt og den vestlige del af Østersøen er vist
på Figur 8-18. De lilla farver indikerer tæt trafik (78 til ca. 14.000 skibe pr. år), de
brune farver indikerer moderat trafik (14-78 skibe pr. år) og de gullige farver indikerer
lav trafik (ca. 5-10 skibe pr. år). Farveløse områder indikerer <5 skibe pr. år. På kor-
tet er angivet ansøgningsområdet og tilhørende påvirkningszone.

Det ses, at ansøgningsområdet er beliggende i et område med stærkt varierende
skibstrafik. Generelt er den nordlige del af området domineret af mere skibstrafik re-
lativt til den sydlige del. I den sydlige del er tætheden af skibe lav til meget lav, mens
den i den nordlige del er moderat til høj. Den nordlige del af ansøgningsområdet
gennemskæres af en trafikkorridor, som fortsætter sydpå ned mod sundet mellem
Møn og Sydsjælland. Den tætte trafik (>78 skibe pr år) i ansøgningsområdet er pri-
mært i den nordlige del af området og er relateret til indvindingsfartøjer. Disse områ-
der er sammenfaldende med de indvindingspåvirkede områder og beliggenheden af
sugehuller tolket på data fra dybde- og sidescandata. Det betyder, at den lokale
skibstrafik kan relateres til råstofindvindingen i området.

Hovedtrafiklinjerne i området med den største skibstrafik går til de nærliggende
havne; Rødvig, Fakse Ladeplads og Præstø, samt til farvandet mellem Sydsjælland
og Møn. Der ses desuden skibskorridorer fra ansøgningsområdet og nordpå til Øre-
sund. Sydøst for ansøgningsområdet og øst om Møn observeres to meget trafike-
rede sejlruter i den vestlige del af Østersøen.
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Ved at anvende Søfartsstyrelsens AIS Density Plot, hvor der skelnes mellem passa-
gerskibe, tankskibe og fiskeskibe observeres det, at det udelukkende er fiskeskibe,
som passerer gennem ansøgningsområdet.

Det vurderes dermed, at den tunge trafik i form af passagerskibe og tankskibe pri-
mært følger de store skibskorridorer uden om ansøgningsområdet, og at det primært
er indvindingsfartøjer og mindre fartøjer herunder fiskeskibe, som passerer gennem
ansøgningsområdet. I den forbindelse skal det bemærkes, at Søfartsstyrelsen ingen
bemærkninger har til den ansøgte efterforskning, idet området ligger uden for de pri-
mære sejlruter mv.

8.8.3 Miljøpåvirkninger
De potentielle påvirkninger af sejladsforhold i ansøgningsområdet som følge af rå-
stofindvindingen kan være følgende;

· Risiko for kollision
· Risiko for oliespild

I det følgende foretages en vurdering af indvindingens påvirkning på sejladsforhold i
Fakse Bugt.

Øget skibstrafik
Transport af indvundet materiale fra ansøgningsområdet vil generere en stigning i
skibstrafikken inden for ansøgningsområdet samt til og fra råstofhavnene, da der sø-
ges om en større indvindingsmængde end den nuværende i fællesområdet 520-AA.
Baseret på tidligere indberetningsdata sejles råstofferne fra fællesområde 520-AA
primært til Avedøre Havn, men der sejles også til havne som Prøvestenen, Køge
Havn og Orehoved Havn. Det forventes, at der fortrinsvis indvindes fra fartøjer med
en lastkapacitet på 400-600 m3, men da området er et fællesområde, kan det ikke
udelukkes, at der indvindes fra større fartøjer.

Ved indvinding af maksimalt 850.000 m3 om året med en gennemsnitlig lastkapacitet
på 500 m3 vil det svare til omtrent 1700 sejladser frem og tilbage om året. Ved en
gennemsnitlig årlig indvinding på 600.000 m3 over ti år med samme gennemsnitlig
lastkapacitet svarer det til omtrent 1200 sejladser frem og tilbage om året. Antallet af
sejladser om året vil forventeligt være mindre, da en større eller mindre del af ski-
bene vil have en større lastkapacitet end de 400-600 m3.
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Figur 8-18. Sejladstæthed i området omkring Fakse Bugt og den vestlige del af Østersøen.
AIS Density Plot, der viser en akkumuleret trafik-tæthed for 1 år for den samlede skibstrafik
(2016). På kortet er angivet ansøgningsområde og tilhørende påvirkningszone. Data er hentet
på Søfartsstyrelsen.dk under AIS Density Plot (Søfartsstyrelsen, 2019) og analyseret af Orbi-
con.
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Den gennemsnitlige, årlige indvinding i Fællesområde 520-AA for perioden 2007-
2018 er ca. 161.000 m3 (jf. afsnit 3.3 om indvindingsressourcen). I forbindelse med
den nuværende indvindingstilladelse er den samlede tilladte indvindingsmængde på
1.700.000 m3 med et årligt maksimum på 1.000.000 m3, hvilket svarer til en gennem-
snitlig indvindingsmængde på 170.000 m3 om året. Der er dermed god overensstem-
melse mellem den årlige gennemsnitlige indvindingsmængde, og hvad der rent fak-
tisk er indvundet over de sidste 10 år. Det skal dog pointeres, at den eksisterende
tilladelse giver tilladelse til en større maksimal årlig indvindingsmængde (1 mio. m3)
end den, der ansøges om i nærværende konsekvensvurdering (850.000 m3 pr år).

Ved en gennemsnitlig årlig indvinding på 170.000 m3 over ti år med samme gennem-
snitlig lastkapacitet svarer det til omtrent 340 sejladser frem og tilbage om året. Det
betyder, at der i forbindelse med kommende ansøgningsmængde vil være mere end
en tre dobling i antallet af sejladser til og fra ansøgningsområdet sammenlignet med
den nuværende indvinding i ansøgningsområdet.

På baggrund af den øgede indvindingsaktivitet og skibstrafik indenfor ansøgnings-
området samt til og fra området kan der være følgende mulige påvirkninger af skibs-
trafikken:

· Risiko for kollision af drivende skibe med indvindingsfartøjer

· Risiko for kollision af sejlende skibe med indvindingsfartøjer eller omvendt
pga. menneskelige fejl og/eller svigt af radar eller andre tekniske systemer.

· Risiko for skib til skib kollision pga. ændrede sejlruter rundt om indvindings-
fartøjerne

· Risiko for oliespild som følge af skibskollisioner

Hovedparten af den tunge skibstrafik passerer uden om ansøgningsområdet. Den
primære skibstrafik, der passerer gennem området, forventes at være råstofindvin-
dere og mindre erhvervs- og fiskerbåde til og fra de omkringliggende havne. Der vil i
forbindelse med den fremtidige indvinding blive informeret om indvindingsaktiviteten
(Efterretninger for søfarende, Søfartsstyrelsen) således, at sejladsen kan omdirige-
res. Den øgede indvindingsaktivitet vil foregå i et område med i forvejen lav anden
skibstrafik (udover råstofindvindere), jf. ovenstående AIS Density Plot. Desuden vil
sejlruterne til og fra ansøgningsområdet forventeligt være de samme, hvorved nye
trafikkorridorer ikke påvirkes væsentligt. De eksisterende sejlruter for råstofindvin-
derne vil derfor opleve en øget trafik ved fuld udnyttelse af det årlige maksimum eller
en gennemsnitlig indvinding på 600.000 m3 pr år i den 10-årige tilladelsesperiode,
men påvirkningen heraf vil forventeligt være begrænset, da trafiktætheden i forvejen
er høj (78-14.000 skibe pr år se Figur 8-18).
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Baseret på ovenstående vurderes påvirkningen af sejladsforholdene herunder risiko
for skibskollisioner uden for ansøgningsområdet at være ubetydelig. Da varigheden
af de enkelte indvindingslaster er kort og periodevis, vurderes påvirkningen af sejlad-
sen herunder skibskollision inden for selve ansøgningsområdet at være mindre. Der
vil ske en væsentlig øgning i det samlede antal af sejladser for indvindingsfartøjer i
området, men det forventes ikke at øge risikoen for skibskollisioner væsentligt. Da
risikoen for skibskollisioner ikke forventes at være væsentlig vurderes risikoen for
oliespild ligeledes at være ubetydelig.

8.8.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for sejladsforhold i ansøgningsområdet er angivet i Tabel
8-14.

Tabel 8-14. Potentielle påvirkninger af sejlads ved indvinding af råstoffer i ansøgningsområ-
det.

Tema: Sejladsforhold

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Risiko for  skibs-
kollision

Lokal Middel Kort Mindre

Oliespild Lokal Lav Kort Ubetydelig

8.9. Ammunition
8.9.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold i Fakse Bugt og det omkringliggende
område på baggrund af oplysninger vedrørende de eksisterende forhold for ammuni-
tion indhentet i forbindelse med høringssvar af d. 8. marts 2019 fra Søværnskom-
mandoen samt generel information om ammunition på den danske havbund indhen-
tet fra forskellige miljøkonsekvensrapporter i forbindelse med større infrastrukturpro-
jekter til havs.

Der er ikke foretaget en UXO undersøgelse for ansøgningsområdet og de potentielle
effekter på miljøet, som følge af UXO eksplosioner på havbunden, er derfor ikke de-
taljeret behandlet i nærværende miljøkonsekvensrapport.

8.9.2 Eksisterende forhold
Gennem 1. og 2. Verdenskrig blev der lagt ca. 42.000 havbundsminer ud i de indre
danske farvande. Størstedelen af dem er lokaliseret og detoneret under kontrolle-
rede forhold, men en tilbageværende del ligger stadig på havbunden og udgør en
trussel mod arbejder på havbunden (NIRAS, 2012).
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Søværnets Minørtjeneste vurderer, at der er risiko for forekomster af britiske bund-
miner samt tyske forankrede miner i området. Desuden kan tilstedeværelsen af
skibsartillerigranater i området ikke udelukkes.

Søværnskommandoen har følgende bemærkninger til anmeldelsen, høringssvar af
8. marts 2019:

”Søværnskommandoen skal gøre 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 For-
svarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29/11/2013 § 14 om sejladssikkerhed ved
entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.

På baggrund af indsamlede geofysiske og biologiske data er der ikke bekræftet til-
stedeværelse af miner eller andre sprængstofholdige genstande inden for ansøg-
ningsområdet. Grundet naturlige strøm og sedimenttransport i området, kan potentiel
ammunition i ansøgningsområdet være helt eller delvist begravet i sedimentet.

8.9.3 Miljøpåvirkninger
Ammunition, herunder ueksploderet ammunition (UXO), i form af gamle miner eller
andre sprængholdige genstande kan forekomme indlejret i ressourcen, og derfor ud-
gøre en risiko ved indvinding i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det vurderes, at ammunition generelt ikke har en negativ påvirkning på miljøet, men
er relevant i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med arbejde til havs.
Såfremt, at der under indvindingen stødes på UXO vil Forsvarets operationscenter
blive kontaktet og retningslinjerne i den britiske undersøgelse ”Dealing with muniti-
ons in marine sediments” (Mineral Products Association (MPA) et al., 2010) vil blive
fulgt. Det vurderes på dette grundlag, at indvindingen vil medføre en ubetydelig ne-
gativ risiko i forhold til sikkerheden for mandskab og skib.

8.9.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for ammunition i ansøgningsområde er angivet i Tabel
8-15..

Tabel 8-15. Potentielle påvirkninger af ammunition ved indvinding af råstoffer i ansøgningsom-
rådet.

Tema: Ammunition

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Forstyrrelse
af havbunden

Lokal Ubetydelig Kort Ubetydelig
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8.10. Øvrige erhvervsinteresser
8.10.1 Metode

Det følgende beskriver de eksisterende forhold, vedrørende øvrige erhvervsinteres-
ser i Fakse Bugt. Gennemgangen fokuserer på aktiviteter i umiddelbar nærhed af
ansøgningsområdet. Beskrivelsen af de eksisterende forhold i området er gennem-
ført på baggrund af materiale og oplysninger fra Miljøstyrelsen (Statistik om råstoffer
og MiljøGIS).

8.10.2 Eksisterende forhold
De øvrige kendte potentielle erhvervsinteresser i Fakse Bugt og det omkringliggende
område er øvrig råstofindvinding, turisme, klapning og fiskeri. Den nuværende ind-
vinding i området foregår i en vis form for sameksistens med fiskeriet. Fiskeri er vur-
deret i afsnit 8.3 Fisk og fiskeri.

De nærmeste råstofområder i Fakse Bugt er beliggende syd for ansøgningsområdet
(Figur 8-20), hvor der foregår intensiv indvinding. Nedenstående Figur 8-19 viser
den samlede indvindingsaktivitet i Fakse Bugt i perioden 2007-2018, hvor indvin-
dingsmængden de sidste 5 år har ligget omkring ca. 400.000 m3 pr. år.

Figur 8-19. Råstofindvinding i perioden 2007-2018 i Fakse Bugt omfattende fællesområderne
520-AA, 520-FA, 520-EG, 520-EF, 520-EA og 520-EB (Miljøstyrelsen, 2019).

I Fakse Bugt forekommer tre klappladser; Sandhage Rende (244), Faxe Ladeplads
(823) og SSØ for Rødvig (246) (se Figur 8-20). Den nærmeste klapplads, SSØ for
Rødvig, er beliggende ca. 0,8 km nordfor ansøgningsområdet. Der er ikke havbrug
eller indpumpningsanlæg i Fakse Bugt, hvorfor der ikke er nogen interessekonflikt
med hverken klappladser eller fiskeopdræt.
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Figur 8-20. Oversigt over indvindingsområder og klappladser i Fakse Bugt. 823 = Fakse Lade-
plads, 244 = Sandhage rende, 246 = SSØ for Rødvig. Kilde: MiljøGis.

8.10.3 Miljøpåvirkninger
Indvindingsaktiviteten vurderes ikke i væsentligt omfang at besværliggøre eller for-
ringe navigationsforholdene for fiskefartøjer, anden skibstrafik i området eller øvrig
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indvinding i nærliggende indvindingsområder, idet der skønnes fortsat at være rige-
ligt manøvrerum i ansøgningsområdet uden væsentligt forøget påsejlingsrisiko. De
øvrige erhvervsinteresser i ansøgningsområdet og påvirkningszonen vil derfor ikke
blive påvirket væsentligt. Desuden vurderes risikoen for oliespild, som følge af kolli-
sion med indvindingsfartøjer lav.

Der forventes ikke overlap mellem sedimentspild fra de lokale klappladser og ansøg-
ningsområdet, idet sedimentmodellering viser, at sedimentfanerne omkring råstofind-
vindingsområdet kun vil påvirke påvirkningszonen indenfor få hundrede meter (se af-
snit 5.3.3), og da den nærmeste klapplads ligger 0,8 km fra ansøgningsområdet. Rå-
stofindvindingen i ansøgningsområdet vil således ikke påvirke de nærliggende klap-
pladser.

8.10.4 Sammenfattende vurdering
Indvindingens betydning for øvrige erhvervsinteresser nær ansøgningsområdet er
angivet i Tabel 8-16..

Tabel 8-16. Potentielle påvirkninger af øvrige erhvervsinteresser ved indvinding af råstoffer i
ansøgningsområdet.

Tema: Øvrige erhvervsinteresser

Virkningens betydning (uden afværgeforanstaltninger)

Påvirkning Omfang Grad Varighed

(Reversibilitet)

Overordnet

betydning

Tilstedevæ-
relse af fartøjer

Lokal Lav Kort Ubetydelig

8.11. Vandplaner, vandkvalitet, og Havstrategidirektivet
8.11.1 Metode

Indvindingen skal vurderes i forhold til miljømål og indsatsprogrammer fastsat i Miljø-
målsloven, lov om vandplanlægning og Havstrategiloven. Miljømålsloven implemen-
terer EU's Vandrammedirektiv og dele af Habitatdirektivet til dansk lov med henblik
på at gennemføre en fælles vand- og naturplanlægning, der skal sikre såvel vand-
som naturkvaliteten i Danmark. De internationale forpligtelser behandles i Kapitel 9
Natura 2000 væsentlighedsvurdering.

Fakse Bugt er omfattet af reglerne i Vandrammedirektivet og Havstrategiloven.

De danske vandområdeplaner indeholder en beskrivelse af, hvordan Danmark vil nå
målsætningen i EU's vandrammedirektiv. Målet med vandområdeplanerne er, at alle
vandløb, søer og kystvande skal opnå god økologisk og kemisk tilstand. Miljømålet
for den samlede økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen og den samlede
kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. Ansøgningsområdet er beliggende
indenfor Vandrammedirektivets fastsatte sømilgrænser. For den marine del af vand-
planerne er målet med vandplanerne at forbedre tilstanden i fjorde og ved kyster ved
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at reducere udledningen af kvælstof (Naturstyrelsen, 2016). Den samlede økologi-
ske tilstand i kystvandområderne vurderes i vandområdeplanerne på baggrund af
kvalitetselementerne ålegræs (dybdegrænsen), klorofyl og bundfauna (Dansk Kvali-
tetsindeks, DKI), samt miljøfarlige, forurenende stoffer. De enkelte kvalitetselemen-
ters tilstand vurderes separat i forhold til de foreliggende overvågningsdata. Den
samlede økologiske tilstand for et vandområde svarer til den laveste tilstand blandt
kvalitetselementerne for det pågældende vandområde (Naturstyrelsen, 2016).

Havstrategiloven omfatter de danske havområder, herunder havbund og under-
grund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner, og skal fastholde eller
etablere en såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020
gennem udarbejdelse af havstrategier med målsætninger for natur og miljø, over-
vågningsprogrammer og indsatsprogrammer. En god miljøtilstand beskrives og vur-
deres ud fra deskriptorer, som definerer en række fokusområder og angiver for hver
en status, som skal være opfyldt for at opnå en god miljøtilstand. De 11 deskriptorer
i havstrategidirektivet dækker både forhold, der beskriver miljø- og naturtilstanden og
påvirkningerne fra menneskelige aktiviteter. Deskriptorerne omfatter følgende: (D1)
Biodiversitet, (D2) Ikke-hjemmehørende arter, (D3) kommercielt udnyttede fiske- og
skaldyrsarter, (D4) Havets fødenet, (D5) Eutrofiering, (D6) Havbundens integritet,
(D7) Permanente ændringer i de hydrografiske egenskaber, (D8) Koncentration af
forurenende stoffer i havet, (D9) Koncentration af forurenende stoffer i fisk og skal-
dyr til konsum, (D10) Marint affald og (D11) Energi, herunder støj i havet.

I forhold til råstofindvinding er det fortrinsvis deskriptor D1, D5, D6 og D11 der poten-
tielt kan påvirkes, og påvirkningen på disse er vurderet i det følgende med udgangs-
punkt i vurderingerne for de relevante parametre under hver deskriptor.

8.11.2 Eksisterende forhold
Fakse Bugt er farvandet mellem Stevns i nord og Møn i syd og har et areal på 555
km2. Bunden i Fakse Bugt skråner ud mod Østersøen, og der er ingen tærskler i den
ydre del af bugten (Naturstyrelsen, 2014).

Fakse Bugt er som udgangspunkt dannet af to forskellige vandmasser, eller diverse
blandinger deraf, herunder vandmasser fra Køge Bugt og dels vandmasser fra de
øvre lag i Østersøen. Vand fra Køge Bugt optræder kun i forbindelse med, at der
strømmer vand ind i Østersøen igennem Øresund fra Kattegat. Vandmasserne fra
Kattegat har en højere saltholdighed, hvilket gør det tungere end det vand, der ellers
er i Fakse Bugt. Det er derfor primært overfladevand fra Østersøen, som forekom-
mer i Fakse Bugt, når der ikke er indstrømning til Østersøen (Naturstyrelsen, 2014).

Vandkvaliteten i kystvandene er væsentlig for dyr og planter, som lever i de givne
områder. Derudover er en god vandkvalitet vigtigt i forhold til de rekreative og er-
hvervsmæssige interesser i et område.
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Ansøgningsområdet med tilhørende påvirkningszone ligger i vandområde 46 ”Fakse
Bugt”. Fakse Bugt grænser op til vandområde 47 ”Præstø Fjord” og vandområde 48
”Stege Bugt” (Figur 8-21) (Naturstyrelsen, 2014). Vandbevægelsen mellem Vandom-
råde 47 ”Præstø Fjord” og Fakse Bugt er begrænset pga. den smalle åbning fra
Fakse Bugt ind til Præstø Fjord. Der forekommer periodisk iltsvind i fjorden.

Figur 8-21. Fakse Bugt (vandområde 46) grænser op til vandområde 47 ”Præstø Fjord”, vand-
område 48 ”Stege Bugt” og sydligst vandområde 44 ”Hjelm Bugt” ud for Møn. (MiljøGis,
2019a). Ansøgningsområdet er angivet med rød ramme og påvirkningszone med grøn ramme
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Den økologiske tilstand for de enkelte kvalitetselementer, den samlede økologiske
tilstand og kemisk tilstand for vandområde 46, som ansøgningsområdet ligger inden-
for, er vist i Tabel 8-17..
Tabel 8-17. Oversigt over økologisk og kemisk tilstand i vandområde 46, 47 og 48. Tilstanden
er baseret på nyeste overvågningsdata og er hentet via Miljøstyrelsens MiljøGis (MiljøGis,
2019a).

Vandområde

ID - områdenavn
Ålegræs Bund-

fauna Klorofyl
Miljøfar-
lige stof-

fer

Samlet
økolo-
gisk til-
stand

Kemisk
tilstand

46 ”Fakse Bugt” Moderat God God Ukendt Moderat Ukendt

47 ”Præstø Fjord” Moderat Høj Ringe Ukendt Ringe God

48 ”Stege Bugt” God God Høj Ukendt God God

Vandområdet er målsat til at opnå god økologisk tilstand senest 22. december 2021.
Det gælder ligeledes for vandområdet, at der ikke må ske forringelse af aktuel til-
stand, herunder for de enkelte kvalitetselementer (MiljøGis, 2019a).

Den eksisterende belastning af kvælstof i Fakse Bugt er opgjort i vandområdepla-
nerne sammen med indsatsbehov fordelt på kilder, der er nødvendige for at opfylde
vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand.

Tabel 8-18. Kvælstof baselinebeslastning, målbelastning og indsatsbehov for vandområde 46,
Fakse Bugt. Alle tal i ton N/år. Kilde: (Naturstyrelsen, 2016)

Base-
line
be-
last-
ning

Mål-
be-
last-
ning

Ind-
sats-
be-
hov

Forventet indsats

Våd-
omr.

Lav-
bund

Mi-
nivåd

Skov MFO Målr.
Reg.

Spil-
de-
vand

Sam-
let

307 284,6 22,4 2,1 0,8 4,9 0,8 4,7 8,7 0,5 22,4

8.11.3 Miljøpåvirkninger
I det følgende er råstofindvindingens påvirkning i forhold til vandkvalitet, vandplaner
og havstrategidirektivet foretaget.

8.11.3.1. Vandplaner og vandkvalitet
Vandkvaliteten og dermed målsætningen om god økologisk tilstand for kvalitetsele-
menterne i vandområdet kan potentielt påvirkes, hvis der ved sedimentspild frigives
betydelige mængder af næringsstoffer, som påvirker kvalitetselementerne klorofyl og
ålegræs. Der er ikke målt miljøfarlige stoffer i sedimentet, idet disse forventes at
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ligge indenfor baggrundsniveauet i ansøgningsområdet, som består fortrinsvis af
sand med meget lille indhold af organisk stof. Tilstanden for miljøfarlige stoffer er
ukendt i vandområde 46 og indgår ikke i vurderingen af den samlede økologiske til-
stand for vandområdet.

Der er målt organiskindhold, kvælstof- og fosforkoncentrationer i sedimentet i ansøg-
ningsområdet (Tabel 5-5). På baggrund af disse og en vurdering af sedimentspildet
til vandsøjlen i forbindelse med råstofindvindingen er merbelastningen af total kvæl-
stof til vandområde 46 estimeret (se afsnit 5.3.4). Merbelastningen med total kvæl-
stof fra spild af sediment i forbindelse med råstofindvindingen til vandområde 46 ud-
gør 0,08-0,32 t N/år, hvilket svarer til 0,03-0,1% af den årlige baseline- og målbelast-
ning i vandområde 46 Fakse Bugt (se Tabel 8-18).

Den kvælstoffraktion, som er tilgængelig for fytoplanktonproduktion og dermed kan
medføre en øget klorofylkoncentration, udgør 1,5 % af merbelastningen. Det vurde-
res på denne baggrund at merbelastningen af kvælstof til vandområde 46 er meget
begrænset, og at denne ikke vil medføre væsentligt øgede klorofylkoncentrationer i
vandområdet. Den økologiske tilstand for klorofyl i Fakse Bugt vurderes derfor ikke i
risiko for at blive forringet i forhold til den nuværende gode tilstand i Fakse Bugt.

Det organiske indhold i det sandede sediment i ansøgningsområdet er meget lavt og
udgør 0,5 % af sedimentprøven (se Tabel 5-5). Pletter eller liglagen bestående af
hvide svovlbakterier, som mål for iltfrie forhold i sedimentet, er kun observeret i bun-
den af de dybe sugehuller, som udgør et meget lille areal i ansøgningsområdet
(<1%). Det meget lave indhold af organisk stof i sedimentet vurderes ikke at kunne
medføre betydeligt iltforbrug eller være årsag til iltsvind i vandsøjlen over ansøg-
ningsområdet, som vil kunne påvirke dyr og planter i området.

Der er ikke registreret ålegræs i ansøgningsområdet, og den ovenfor nævnte kvæl-
stofbelastning til Fakse Bugt som følge af råstofindvindingen vurderes ikke at med-
føre væsentlige ændringer i klorofylkoncentrationen i Fakse Bugt og relaterede for-
ringede lysforhold eller en forringet økologisk tilstand for ålegræs i Fakse Bugt. Den
økologiske tilstand for ålegræs i Fakse Bugt er moderat og råstofindvindingen vurde-
res på baggrund af ovenstående ikke til hinder for opfyldelse af målsætningen om
god økologisk tilstand for ålegræs i vandområde 46, Fakse Bugt.

Bundfaunaen i Fakse Bugt forringes udelukkende i ansøgningsområdet og i mindre
grad i den 500 m påvirkningszone udenom ansøgningsområdet, men Fakse Bugt bli-
ver ikke påvirket udenfor påvirkningszonen. Der har pågået råstofindvinding i ansøg-
ningsområdet and andre indvindningsområder i Fakse Bugt i årtier. På trods af dette
er den økologiske tilstand for bundfauna i Fakse Bugt god. Den fortsatte råstofind-
vinding i ansøgningsområdet vurderes ikke at medføre forringelse i biodiversiteten i
ansøgningsområdet (se afsnit 8.2.3) eller at ville medføre en forringelse af den nu-
værende gode tilstand for bundfauna i vandområde 46 Fakse Bugt.
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Det vurderes derfor samlet set, at indvindingen ikke vil forringe den nuværende til-
stand eller forhindre målopfyldelsen for vandområdet og at den samlede økologiske
tilstand og den økologiske tilstand for de enkelte kvalitetselementer i vandområde 46
”Fakse Bugt ikke vil blive forringet af den pågældende indvinding.

8.11.3.2. Havstrategidirektivet
EU's havstrategidirektiv er i Danmark implementeret ved Bekendtgørelse om lov om
havstrategiloven (LBK nr. 117 af 26/01/2017). Den fastlægger rammerne for de for-
anstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i
havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.
Råstofindvindignen kan potentielt påvirke. Råstofindvindingen kan potentielt påvirke
følgende deskriptorer: (D1) Biodiversitet, (D5) Eutrofiering, (D6) Havbundens integri-
tet og (D11) Energi, herunder støj i havet.

D1: Biodiversiteten er vurderet til ikke at blive ændret i ansøgningsområdet eller at
stige pga. tilført hårdbundssubstrat og relaterede hårdbundsarter (se afsnit 8.2 Flora
og fauna) og vil således ikke være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtil-
stand i Fakse Bugt eller Østersøen.

D5: Eutrofiering i form af væsentlig øget næringsbelastning til Fakse Bugt vil ikke
forekomme og er behandlet under afsnittet vandplaner og vandkvalitt ovenfor.

D6: Indvindingen kan potentielt påvirke havbundens integritet, dvs. havbundens
fysiske egenskaber som er bestemt ved indholdet af ler, mudder, sand, sten samt
struktur. Havbundens plante- og dyresamfund er tilpasset de fysiske karakteristika,
hvorfor ændringer i fordelingen af disse substrattyper kan have stor betydning
(Miljøstyrelsen, 2017). Det er vurderet i afsnit 8.1.3 at råstofindvindingen i ansøg-
ningsområdet kan medføre en øget mængde mindre sten i form af skyllebanker
ovenpå havbunden, og at siltindholdet i bunden af de dybe, større sugehuller stiger.
Ligesom der er observeret iltsvind lokalt i bunden af de større sugehuller med siltet
bund, men ikke på skrænterne i sugehuller eller i resten af ansøgningsområdet.
Bundarealet af de større, dybde sugehuller i ansøgningsområdet udgør ca. <1% af
ansøgninsområdet. Substratændringen som følge af råstofindvindingen er vurderet
væsentlig i ansøgningsområdet, ubetydelig i påvirkningszonen og forekommer ikke
udenfor ansøgningsområdet. En ændring af substratet fortrinsvis til et større indhold
af småsten i dele af ansøgningsområdet vil ikke være til hindring for at opnå og fast-
holde god miljøtilstand i Fakse Bugt eller Østersøen.

D11: Støj i havet er behandlet under rekreative forhold og havpattedyr, og vil for-
trinsvis medføre en lokal påvirkning lige omkring ansøgningsområdet. Støjen fra rå-
stofindvindingen er vist ikke at påvirke lokalbefolkningen eller bestanden af marsvin
og sæler væsentligt i og omkring Fakse Bugt og vil ikke medføre en væsentlig mer-
påvirkning i forhold til støj for hele Fakse Bugt eller Øresund generelt sammenlignet
med den eksisterende trafik. Støjen fra råstofindvindingen vurderes derfor ikke at
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være til hindring for at opnå og fastholde god miljøtilstand i Fakse Bugt eller Øster-
søen.

8.11.4 Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes der ikke væsentlige påvirkninger fra råstofindvindingen på vand-
kvalitet, vandplaner og havstrategidirektivet.

9. NATURA 2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING
Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttelsesområder, der er udpeget
med henblik på at beskytte bestemte arter og naturtyper (områdernes udpegnings-
grundlag). Natura 2000-områderne omfatter fuglebeskyttelsesområder og habitatom-
råder udpeget med afsæt i henholdsvis EU´s Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdi-
rektivet.

I Danmark administreres Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne bl.a. gennem
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 – ”Bekendt-
gørelse om udpegning og administration, af internationale naturbeskyttelsesområ-
der, samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
Af habitatbekendtgørelsen (BEK 1595 af 06/12/2018) fremgår det, at:
§6 Stk. 1. Før der træffes afgørelse i forbindelse med f.eks. tilladelse til råstofindvin-
ding på havet (§7 stk 3., 2), skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter
som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets for-
valtning.

§6 Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets
virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det
pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale na-
turbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation el-
ler godkendelse til det ansøgte.

Råstofbekendtgørelsens bilag 3 angiver at Natura 2000 vurderingen skal omfatte føl-
gende (BEK 1680 af 17/12/2018):
Der skal ske en vurdering af indvindingens mulige påvirkninger af internationale na-
turbeskyttelsesområder, herunder om den planlagte indvinding kan påvirke et Natura
2000-områdes udpegningsgrundlag, jf. bekendtgørelse om udpegning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Der
skal ligeledes foretages en vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke
fuglebestande uden for fuglebeskyttelsesområder eller fuglebestande, som ikke er
på udpegningsgrundlaget for et fuglebeskyttelsesområde. Desuden skal der ske en
vurdering af, om den planlagte indvinding kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
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rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendt-
gørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.

9.1. Eksisterende forhold
9.1.1 Natura 2000

De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 206 Stevns Rev ca. 2,2 km nord for efter-
forskningsområdet (Naturstyrelsen, 2014) og Natura 2000-område nr. 168 Havet og
kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund ca. 4,8 km sydvest for efterforskningsom-
rådet (Naturstyrelsen, 2016). Der ligger ikke andre Natura 2000-områder indenfor en
afstand af 20 km (Figur 9-1, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).

Figur 9-1 viser Natura 2000-områder, habitatområder, potentielle indvindingsområ-
der, råstofområder og klappladser indenfor 20 km af ansøgningsområdet.

Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev omfatter Habitatområde H206. Udpeg-
ningsgrundlaget omfatter alene marine naturtyper (Fejl! Henvisningskilde ikke fun-
det.).

Natura 2000-område Nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
omfatter Habitatområde H147 og to Fuglebeskyttelsesområder (F84 og F89) (se
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Tabel 9-2.). En stor del af området er også
et RAMSAR-område (R22) Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord (se
Figur 9-1). Udpegningsgrundlaget omfatter marine naturtyper, fugle og spættet sæl.
(Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).

Tabel 9-1. Natura 2000-områder, Habitatområder, afstand til undersøgelsesområdet samt ud-
pegningsgrundlaget for hvert habitatområde. Kun marine naturtyper medtaget.

Natura 2000-om-
råder

Habitatområde Fuglebeskyt-
telsesområde

Afstand Udpegningsgrundlag

N206 Stevns Rev H206 ca. 2,2 km Sandbanke (1110)
Rev (1170)

N168 Havet og ky-
sten mellem
Præstø Fjord og
Grønsund

H147 F84
F89

ca. 4,8 km Sandbanke (1110)
Lagune* (1150)
Rev (1170)
Bugt (1160)

Arter:
Spættet sæl (1365)

Fugle (se Tabel 2)
F84: 10 arter
F89: 26 arter



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

133 / 153

Figur 9-1. Oversigtskort over Fakse Bugt med fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord (rød
ramme) med en omgivende 500 m påvirkningszone (grøn ramme), samt nærliggende fælles-
områder og klappladser, Ramsar område site nr. 22 (orange linje) og Natura 2000-områder.
Kilde: MiljøGIS.
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Tabel 9-2. Fugle på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område N168, Fuglebeskyttelses-
område F84 og F89. Kilde: (Naturstyrelsen, 2016).

9.1.1.1. Habitatområder
Habitatområderne er udpeget på grundlag af EU's Habitatdirektiv. I det følgende be-
handles kun den marine del af habitatområdernes udpegningsgrundlag, da en væ-
sentlig negativ påvirkning af terrestriske naturtyper og landlevende arter som følge af
indvindingen ikke vil forekomme. Det marine udpegningsgrundlag for de habitatom-
råder, der indgår i henholdsvis Natura 2000-område N206 og N168 er vist i Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet..

Habitatområde H147 – Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
Habitatområde H147 ligger minimum 4,8 km fra kanten af ansøgningsområdet.

Den marine del af området er meget varieret, fra store beskyttede områder, som
Præstø Fjord og Stege Bugt til områder med meget strøm, som Grønsund og Bøge-
strømmen. De marine naturtyper udgøres hovedsagelig af lavvandede bugter og
vige, men der er flere sandbanker i området, hvoraf enkelte er meget store, Nord-
mandshage-Østre Hage (Faxe Bugt), Stenrøsen (indsejlingen til Præstø Fjord) og
Sæløerne (nord for Nyord) (Figur 9-2). Yderligere findes der flere stenrev spredt i
området, enkelte kystlaguner og mudder- og sandflader. De meget varierede strøm-
forhold bidrager til et afvekslende kystlandskab (Naturstyrelsen, 2014).
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Figur 9-2. Fordeling af de marine naturtyper i habitatområde H147 Havet og kysten mellem
Præstø Fjord og Grønsund. Kilde: (Naturstyrelsen, 2014).

De åbne marine områder med sandbund og blød bund har tidligere været præget af
store og veludviklede bevoksninger af ålegræs, men de seneste år er ålegræs gået
markant tilbage både i beskyttede områder som f.eks. Præstø Fjord, men også i de
mere åbne og strømfyldte områder. I områder med mere stenet bund findes en rig
rødalgeflora (Naturstyrelsen, 2014).

På udpegningsgrundlaget for Habitatområde H147 er desuden spættet sæl, som
fouragerer over store dele af området. Det kan derfor ikke udelukkes, at arten lejlig-
hedsvis forekommer indenfor eller i nærheden af ansøgningsområdet.

I Ulvshale-Nyord Vildtreservat yngler og fælder et mindre antal af spættet sæl (<40)
på en række sten i Bøgestrømmen (henholdsvis ved Ægholm og på stenrevet langs
den nordøstlige kyst af Jungshoved). Sælerne bruger ligeledes stenene som hvile-
plads hele året (Naturstyrelsen, 2014). Stengrunden i Bøgestrømmen er områdets
eneste egnede sællokalitet og er dermed et vigtigt område for spættet sæl
(Naturstyrelsen, 2014). Stengrunden i Bøgestrømmen ligger >15 km fra indvindings-
området. Nærmeste habitatområder med sæl på udpegningsgrundlaget ligger mere
end 20 km fra ansøgningsområdet.

Habitatområde - H206 Stevns Rev
Habitatområde H206 ligger minimum 2,2 km fra kanten af ansøgningsområdet.

Habitatområdet udgøres fortrinsvis af naturtypen Rev og i den nordlige del længst fra
ansøgningsområder findes desuden Sandbanker og Biogene rev (Figur 9-3).
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Habitatområdet er meget eksponeret med hensyn til strøm og bølger. Dybden falder
hurtigt til et par meter, for herefter at falde jævnt ud til ca. 20 meters dybde. Bunden
består mest af kridt, stenplader og sten i alle størrelser fra 2-50 cm. Sand forekom-
mer også, men egentlig sandbund forekommer kun enkelte steder i området.

Figur 9-3. Fordeling af de marine naturtyper i habitatområde H206 Stevns Rev. Kilde:
(Naturstyrelsen, 2014).

Stenrevet ud for Stevns Klint blev undersøgt i 2006 som en del af det nationale over-
vågningsprogram NOVANA (Naturstyrelsen, 2014). De oprette makroalger dækkede
det hårde substrat fuldt ud på nær på den dybeste station, hvor der var små enkelte
huller (98 % dækning). På 5 m dybde voksede brunalgen savtang (5 % dækning) og
på den dybeste station blev der fundet sukkertang med 2 % dækning. Derudover be-
stod den oprette algevegetation af rødalger og enkelt grønalger. På de tre mest lav-
vandede stationer var gaffeltang den helt dominerende art med dækninger på 80-90
%. På de to større dybder faldt dækningen til 10 %.

Blåmuslinger, som visse steder udgør biogene rev, var til stede på alle stationer med
dækninger der aftog lidt med dybden fra 95 % på 5 m til 75 % på 14,5 m. Brakvands-
mosdyr blev også registreret med dækninger fra 5-10 % på både alger og blåmuslin-
ger (Naturstyrelsen, 2014).

9.1.1.2. Fuglebeskyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU's Fuglebeskyttelsesdi-
rektiv. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord
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og Jungshoved Nor, hvis østligste grænse overlapper med H147 og ligger ca. 4,8
km sydvest for ansøgningsområdet.

Fuglebeskyttelsesområde F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord ligger 22,5 km fra
ansøgningsområdet og behandles pga. den store afstand ikke yderligere.

Udpegningsgrundlaget for F89 fremgår af Tabel 9-3.

Fuglebeskyttelsesområdets lavvandede, kystnære farvande er internationalt vigtige
som fødesøgningsområde for store flokke af bl.a. knopsvane, blishøne, hvinand, top-
pet skallesluger og stor skallesluger. Fåtallige og sårbare fuglearter som klyde, brus-
hane, splitterne, fjordterne, havterne og dværgterne udnytter lavvandede områder til
fødesøgning og ubeboede øer og holme som yngleplads. Havørn og vandrefalk er
nye ynglefugle i området.

Tabel 9-3. Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F89 Præstø Fjord, Ulvshale,
Nyord og Jungshoved Nor (del af Natura 2000-område nr. 168). Kriterier for trækfugle: T:
trækfugl optrædende i internationalt betydende antal; Tn: trækfugl optrædende i nationalt be-
tydende antal.

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

Trækfugle Ynglefugle

Skarv – T Skarv
Knopsvane – T Havørn
Pibesvane – T Rørhøg
Sangsvane – T Plettet rørvagtel
Bramgås – T Klyde
Grågås – T Brushane
Pibeand – T Splitterne
Spidsand – T Fjordterne
Skeand – T Havterne
Troldand – T Dværgterne
Hvinand – T
Toppet skallesluger – T
Stor skallesluger – T
Blishøne – T
Hjejle – T
Lille skallesluger - Tn
Havørn – Tn
Vandrefalk – Tn

Af de nævnte arter af ynglefugle er det alene splitterne, der kan forventes at træffes i
selve ansøgningsområdet, da denne art i modsætning til de øvrige terner ofte foura-
gerer langt til havs.

De nævnte arter af trækfugle, herunder svaner, gæs, svømmeænder, dykænder og
blishøne overvintrer hovedsageligt kystnært, i ferske vådområder inde i landet eller
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på Natura 2000-områdets dyrkede arealer og strandenge, og det samme gælder
havørn, vandrefalk og hjejle.

9.1.2 Bilag IV arter
Marsvin har en særlig beskyttelse under Habitatdirektivets bilag IV og den danske
artsfredningsbekendtgørelse, hvilket indebærer, at vigtige yngle- og rasteområder er
beskyttede, uagtet om de befinder sig indenfor eller udenfor et Natura 2000-område.

Marsvin er desuden på udpegningsgrundlaget for en række omkringliggende Natura
2000-områder, hvoraf de nærmeste er centrale Storebælt og Vresen samt Femern
Bælt, begge mere end 100 km fra ansøgningsområdet i Fakse Bugt. På grund af af-
standen til disse områder, adresseres marsvin i væsentlighedsvurderingen alene
som en strengt beskyttet bilag IV-art.

Marsvin, der opholder sig i eller passerer Fakse Bugt, er ikke nødvendigvis knyttet til
én bestemt population, men formodes primært at tilhøre Bælthavspopulationen, hvor
bestandstætheden er høj.

Marsvin er, med hensyn til eksisterende forhold og indvindingens mulige påvirknin-
ger, beskrevet og vurderet i afsnit 8.5 om Havpattedyr. I nærværende væsentlig-
hedsvurdering er derfor kun foretaget en opsummering af dette afsnit, set i forhold til
kravene i habitatbekendtgørelsen og artsfredningsbekendtgørelsen.

9.2. Miljøpåvirkninger
De potentielle miljøpåvirkninger for de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-
grundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, omfatter følgende:

· Habitattab
· Sedimentspild
· Undervands støj

En frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra det rene sand i området er
vurderet meget lav og indenfor baggrundsniveauet i vandområdet (se afsnit 8.6) og
indgår derfor ikke som en påvirkningsfaktor i vurderingerne i nærværende væsentlig-
hedsvurdering.

9.2.1 Natura 2000
I det følgende vurderes de potentielle miljøpåvirkninger i relation til Natura 2000 om-
rådernes marine naturtyper, spættet sæl samt fugle.

9.2.1.1. Marine naturtyper
Marine naturtyper på udpegningsgrundlaget kan potentielt påvirkes af øgede kon-
centrationer af suspenderet sediment og sedimentation omkring ansøgningsområ-
det. Suspenderet stof kan potentielt nedsætte lysgennemtrængning samt lægge sig
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på makroalger, blomsterplanter og epifauna. Habitatområdernes marine naturtyper
kan dermed potentielt påvirkes.

En eventuel påvirkning af naturtyperne i de to habitatområder som følge af suspen-
deret stof afhænger af, hvor langt de opslæmmede partikler spreder sig fra ansøg-
ningsområdet.

En række undersøgelser viser, at øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen gene-
relt forekommer i påvirkningszonen omkring indvindingsområderne, indenfor få
hundrede meter af indvindingsaktiviteten (se afsnit 5.3.3). Habitatområde H147 og
H206 ligger henholdsvis 4,8 km og 2,2 km fra ansøgningsområdet og vil således
ikke blive påvirket af stigninger i suspenderet sediment som overstiger den naturlige
baggrundskoncentration i områderne.

Det vurderes derfor, at indvindingen ikke vil påvirke H147 eller H206 således, at de
marine naturtyper påvirkes negativt, idet begge habitatområder ligger langt fra ind-
vindingsaktiviteten, og en væsentlig negativ påvirkning som følge af den ansøgte
indvindingsaktivitet på de marine naturtyper kan afvises.

9.2.1.2. Spættet sæl
Spættet sæl er den eneste marine dyreart på udpegningsgrundlaget (H147), og vil
potentielt kunne blive påvirket af indvindingen ved støj, suspenderet sediment samt
arealinddragelse.

Den spættede sæl er den mest almindelige sælart i de danske farvande. De nærme-
ste sællokaliteter til ansøgningsområdet er som nævnt beliggende i Bøgestrømmen
ved Ægholm og stenrevet langs den nordøstlige kyst af Jungshoved mere end 15
km fra ansøgningsområdet.
Påvirkningen af spættet sæl er beskrevet i afsnit 8.5 Havpattedyr.

Samlet set vurderes, at påvirkningen fra støj, suspenderet sediment samt arealtab i
forbindelse med indvinding i ansøgningsområdet kun i begrænset omfang og lokalt
at påvirke spættet sæl i området. Det vurderes derfor, at en væsentlig negativ på-
virkning af spættet sæl som følge af den ansøgte indvindingsaktivitet kan afvises.

9.2.1.3. Fugle
Fuglebeskyttelsesområdets lavvandede kystnære farvande har international betyd-
ning som fødesøgningsområde for såvel trækfugle som ynglefugle. Påvirkningen af
fugle, inklusiv de arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget, er beskrevet i afsnit
8.4.

Der foreligger som nævnt ikke eksakte undersøgelser over fuglefaunaen i ansøg-
ningsområdet, men med de anførte vanddybder og begrænsede forekomster af po-



NCC  - Råstofefterforskning i Fællesområde 520-AA, Fakse Bugt Nord

140 / 153

tentielle fødeemner, vil området være uden eller af marginal betydning for vandfugle-
bestande i fuglebeskyttelsesområde F89, der ligger ca. 4,8 km fra ansøgningsområ-
det, og som rummer langt vigtigere fourageringsområder end dette. Der har pågået
indvinding i ansøgningsområdet eller dele af området minimum siden 1997 og for-
modentligt længere (ingen data fra før 1997 på Miljøstyrelsens hjemmeside
(Miljøstyrelsen, 2018)). En udvidelse af indvindingstilladelsen i området vil derfor
ikke medføre en væsentlig merbelastning af fugle i området i forhold til støjpåvirk-
ning. Desuden er ansøgningsområdets udstrækning forholdsvis begrænset (ca. 18,4
km²) i forhold til de øvrige tilsvarende havområder i farvandet nord for Møn. Derfor
kan en væsentlig negativ påvirkning af fuglebeskyttelsesområdets udpegede træk-
fugle som følge af indvindingen afvises.

Eneste ynglende udpegningsart, der kan forventes at udnytte ansøgningsområdet,
er som tidligere nævnt splitterne. Fourageringsmulighederne for eventuelt tilstede-
værende splitterner i området kan kortvarigt blive påvirkede som følge af opslæm-
met sediment meget lokalt omkring ansøgningsområdet (få hundrede meter). Split-
terne kan dog også søge føde i andre og vigtigere farvande, mens der foregår ind-
vinding i området, og en sådan midlertidig og helt lokal påvirkning af fourageringsbe-
tingelserne vil være uden betydning for bestandene i fuglebeskyttelsesområdet.

Samlet set vurderes det derfor, at en væsentlig negativ påvirkning af fugle på udpeg-
ningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F89, som følge af en fortsat indvin-
dingsaktivitet i ansøgningsområdet kan afvises.

9.2.2 Bilag IV-arter
Marsvin er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV og er en strengt beskyttet art. Mar-
svin forekommer jævnligt i Fakse Bugt, og om efteråret udgør den sydlige del af bug-
ten et kerneområde for arten.

Påvirkningen af marsvin er beskrevet detaljeret i afsnit 8.5 Havpattedyr.

Samlet set vurderes, at påvirkningen fra støj, suspenderet sediment samt arealtab i
forbindelse med indvinding i ansøgningsområdet kun i begrænset omfang og lokalt
vil påvirke marsvin i området. Det vurderes derfor, at den ansøgte indvindingsaktivi-
tet kun vil have en ubetydelig negativ påvirkning på marsvin, og ikke vil medføre en
væsentlig påvirkning af den samlede bestand eller områdets økologiske funktionali-
tet for arten.

10. KUMULATIVE EFFEKTER
Kumulative effekter defineres som påvirkninger fra det aktuelle projekt set i sammen-
hæng med miljøpåvirkning fra andre projekter, anlæg eller vedtagne planer (realise-
rede eller ikke-realiserede). Formålet med at inddrage kumulative effekter er, at få
en helhedsvurdering set i forhold til områdets miljømæssige bæreevne.
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Figur 10-1 giver en oversigt over andre projekter i Fakse Bugt, som først og frem-
mest omfatter anden indvinding i fællesområderne i bugten. Herudover kan der være
en kumulativ effekt i forhold til anlæg af Baltic Pipe i Fakse Bugt.

Figur 10-1. Oversigtskort over Fakse Bugt med fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord (rød
ramme) med 500 m påvirkningszone (grøn ramme), omkringliggende fællesområder, klap-
pladser, RAMSAR område (site nr. 22), Natura 2000-områder og linjeføringen for Baltic Pipe
og ilandføringskablet til Kriegers Flak Havmøllepark.
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10.1. Anden indvinding
Der kan potentielt forekomme kumulative effekter for den ansøgte råstofindvinding i
forhold til anden indvinding i Fakse Bugt.
Ansøgningsområdet er beliggende nord for en række fællesområder: ca. 1,6 km
nord for fællesområde 520-EA, 3,2 km fra 520-EF, 5 km til 520-EB, 7,4 km til 520-
EG og 10,7 km til 520-FA. Vest for ansøgningsområdet ud for Feddet ligger et meget
lille fællesområde kaldet 520-DA.

Indvindingsmængderne i fællesområderne i perioden 2007-2018 er vist på Figur
10-2. Denne figur viser, at den samlede indvinding i Fakse Bugt generelt er langt hø-
jere i ansøgningsområdet/Fællesområde 520-AA sammenlignet med de øvrige ind-
vindingsområder, hvor den årlige indvinding er meget begrænset.

Den ansøgte årlige maksimale indvindingsmængde på 850.000 m3 vil potentielt set
fordoble indvindingen i Fakse Bugt sammenlignet med de seneste 5 års indvinding i
alle fællesområderne, der har været på omkring 400.000 m3, hvoraf langt størstede-
len i forvejen er hentet i nærværende ansøgningsområde.

Den årlige maksimale mængde i fællesområde 520-AA er i den nuværende tilladelse
1 mio. m3 pr år dvs. højere end den ansøgte på 850.000 m3 pr år. Det nuværende til-
ladelsesmaksimum på 1 mio. m3 pr år er aldrig blevet udnyttet, idet den reelle indvin-
ding i fællesområde 520-AA har været ca. 10.000 m3 til 380.000 m3 i perioden 2007-
2018 (se Figur 3-3). Den gennemsnitlige, årlige indvinding i Fællesområde 520-AA i
perioden 2007-2018 er ca. 161.000 m3, opgjort samlet for alle indvinder i fællesom-
rådet. mMen mængden har været meget varierende over årene med en tendens til
en stigning i de seneste år (2016-2018). En fuld udnyttelse af det ansøgte årlige
maksimum er således relativt usandsynligt, og mængden er sat højt for at sikre rige-
lige mængder til ansøger og de øvrige potentielle andre indvindere i fællesområde
520-AA.

Kumulative effekter i forhold til en øget maksimal indvinding i Fakse Bugt fra den re-
elle på ca. 400.000 til 850.000 m3 pr år omfatter fortrinsvis støj og et større sedi-
mentspild og næringsbelastning i Fakse Bugt.
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Figur 10-2. Årlig indvindingsmængde i fællesområderne i Fakse Bugt og total indvinding i alle
områderne pr år. Kilde: (Miljøstyrelsen, 2019).

10.1.1 Øget sedimentspild
Indvinding vil medføre sedimentspredning i ansøgningsområdet indenfor få hund-
rede meter af indvindingsaktiviteten (<500 m). Rækken af fællesområder syd for an-
søgningsområdet har ikke påvirkningszone til fælles med nærværende ansøgnings-
område, hvorfor der ikke umiddelbart vil være en kumulativ effekt fra indvinding i
520-AA og indvinding rækken af fællesområder syd for 520-AA.

10.1.2 Øget næringsstofbelastning
Den øgede kvælstofbelastning til Fakse Bugt (vandområde 46), som følge af en årlig
indvinding i Bugten på 850.000 m3 mod de seneste 5 års reelle indvinding på ca.
400.000 m3, er vurderet i afsnit 8.11 - Vandplaner, vandkvalitet og havstrategidirekti-
vet og resumeret herunder.

Merbelastningen for kvælstof til vandområde 46 som følge af sedimentspild fra rå-
stofindvindingen er estimeret til 0,08-0,32 t N/år, hvilket svarer til 0,03-0,1% af den
årlige baseline- og målbelastning i vandområde 46 Fakse Bugt.

Den kvælstoffraktion, som er tilgængelig for fytoplanktonproduktion og dermed kan
medføre en øget klorofylkoncentration, udgør 1,5 % af merbelastningen på de 0,03-
0,1 %. Det vurderes på denne baggrund at merbelastningen af kvælstof til vandom-
råde 46 er meget begrænset, idet merbelastningen vil være i promiller - hvorfor
denne ikke vil medføre væsentligt øgede klorofylkoncentrationer i vandområdet. Den
samlede økologiske tilstand og den økologiske tilstand for klorofyl og de øvrige kvali-
tetselementer i Fakse Bugt vurderes derfor ikke i risiko for at blive forringet i forhold
til den nuværende tilstand i Fakse Bugt, eller at være en hindring for opnåelse af
målsætningen om god tilstand for alle kvalitetselementerne i vandområde 46.
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10.1.3 Habitattab
Den fortsatte indvinding kan medføre kumulative effekter mellem ansøgningsområ-
det og de omkringliggende fællesområder i form af habitatændringer. Overfladesedi-
mentet i Fakse Bugt er præget af større sammenhængende moræneflader karakteri-
seret ved et tyndt sandet/stenet residuallag og vekslende med store sammenhæn-
gende sandflader (GEUS, 2013). En del af den centrale Fakse Bugt er en større
banke- og oddedannelse, som strækker sig fra Nordmøn, over Gyldenløves Flak og
nordover til Rødvig (GEUS, 2014). Indvindingen kan, ved fjernelsen af de mindre
kornstørrelsesfraktioner (sand grus og ral), bidrage til en stigning af områder med
sten med varierende men øgede dækningsgrader af blåmuslinger og makroalger. Li-
gesom stiksugning kan øge dybdeforholdene og arealet af siltet bund og iltsvinds-
pletter lokalt i fællesområderne. Påvirkningen fra ændret substrat og dybdeændrin-
ger vil udelukkende forekomme i selve fællesområderne og ikke i påvirkningszo-
nerne eller i den øvrige del af Fakse Bugt. Fællesområderne er udlagt til råstofind-
vinding og det er således tilladt at påvirke disse. Den kumulative effekt i forhold til en
påvirkning af Fakse Bugt udenfor fællesområderne forekommer ikke og vurderes
derfor ikke væsentlig.

10.2. Andre aktiviteter
10.2.1 Baltic Pipe og Kriegers Flak havmøllepark

Udover råstofindvinding fra fællesområderne er der kendskab til planer om nettilslut-
ning af Kriegers Flak Havmøllepark, som ilandføres ved Rødvig på Stevns og Baltic
Pipe, som ilandføres syd for Fakse Ladeplads (se Figur 10-1).

Baltic Pipe gasledningen går syd om ansøgningsområdet gennem påvirkningszonen.
Pipelinen forventes i drift i oktober 2022, og det kan ikke udelukkes at anlægsarbej-
det udføres samtidig med indvinding i ansøgningsområdet. Sedimentspredningen er
yderst begrænset omkring kabelføringen og i de fleste af de påvirkede områder vil
varigheden af tidsrum, hvor sedimentkoncentrationen i vandet forårsaget af kon-
struktionsarbejderne overskrider 10 mg/l være under en dag, og sedimentkoncentra-
tioner over 10 mg/l vil ikke være til stede i mere end 4 dage i noget område (Figur
10-3).
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Figur 10-3. Simulering af tidsrummet, hvor sedimentkoncentrationen er øget med mindste 10
mg/l på grund af nedgravning (ved brug af gravemaskine under 12 m vanddybde og pløjning
efter rørlægning over 12 m dybde) i området mellem Sjælland og svensk EØZ. Kilde:
(Rambøll, 2019).

Kabelkorridoren for Kriegers Flak er beliggende øst for ansøgningsområdet indenfor
1-2 km afstand, og anlægsområdet til selve havmølleparken er beliggende ca. 32 km
øst for ansøgningsområdet. Ifølge planen skal Kriegers Flak Havmøllepark idriftsæt-
tes i 2021. Anlægsarbejdet gennemføres løbende fra 2017 og frem til idriftsættelsen.
Etableringen af havmølleparken samt søkabler til land vil medføre en øget skibstrafik
i området. Grundet afstandsforholdet til anlægsarbejdet vurderes påvirkningen fra rå-
stofindvindingen i ansøgningsområdet at være meget begrænset. Nedspuling af
ilandføringskablerne kan give sedimentkoncentrationer over 10 mg/l i gennemsnitligt
ca. 12 timer. Overskridelsen af 10 mg/l vil ikke ske samtidigt i hele området, da ned-
spulingen af ilandføringskablerne foregår som en fremadskridende proces (NIRAS,
2015).

Der kan således forekomme kortvarigt og lokalt overlap mellem sedimentspild fra an-
lægsaktiviterne på Baltic Pipe og ilandføringskablet til Kriegers Flak og indvinding i
ansøgningsområdet, som dog grundet generelt lav og kortvarig øgning af sediment-
koncentrationen vurderes som ubetydeligt i forhold til den naturlige variation i sedi-
mentkoncentrationen i Fakse Bugt. Det vurderes derfor, at hverken Baltic Pipe eller
Krigers Flak Havmøllepark projektet vil bidrage nævneværdigt i forhold til sediment-
spild i Fakse Bugt i sammenhæng med de øvrige aktiviteter i Fakse Bugt.
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10.2.2 Klapning
Øvrige aktiviteter i Fakse Bugt omfatter klapning, idet der ligger tre klappladser i bug-
ten. Den nærmeste klapplads ligger ca. 0,8 km fra ansøgningsområdet, hvorfor der
ikke kan forventes overlap mellem sedimentfanerne fra de omkringliggende klap-
pladser og ansøgningsområdet.

10.3. Støj
Samtlige aktiviteter i Fakse Bugt vil medføre støj - dels fra skibstrafik og dels fra
selve indvindingsaktiviteten med pumper m.m. Aktiviteterne vil medføre øgede støj-
niveauer over vandoverfladen og under overfladen som undervandsstøj i de områ-
der, hvor aktiviteterne finder sted. Begge former for støj kan sammen med andre ak-
tiviteter som skibstrafik, medføre en kumulativ effekt i Fakse Bugt.

Ansøgningsområdet udgør imidlertid kun en lille del af det samlede areal i Fakse
Bugt, som i forvejen er stærkt trafikeret. En manglende tilladelse til indvinding i an-
søgningsområdet vil ikke ændre betydeligt på den nuværende støj og forstyrrelse i
Fakse Bugt (se afsnit 8.5 – havpattedyr), da behovet for indvindingen i såfald forven-
teligt vil blive dækket ved indvinding i de andre fællesområder. Baggrundsstøjen i
Fakse Bugt vil generelt ikke blive ændret væsentligt, idet støjen fra indvindingen vil
forekomme helt lokalt omkring indvindingsfartøjet i ansøgningsområdet og sejlruten
til området og ikke i hele Fakse Bugt.

Ansøgningsområdet vurderes ikke som et vigtigt fødesøgningsområde for havpatte-
dyr pga. begrænset fødeudbud. Herudover har der forekommet indvinding i ansøg-
ningsområdet og de andre fællesområder i årtier, og havpattedyr må formodes at
være tilvænnet denne forstyrrelse i en hvis grad. Den kumulative effekt i forhold til
øget støj i ansøgningsområdet sammen med støjen fra de andre fællesområder vur-
deres derfor ikke at medføre, at havpattedyrene fortrænges fra en øget indvindings-
aktivitet  i Fakse Bugt,  eller at dyrene påføres høreskader, idet støjen fra indvin-
dingsaktiviteterne er relativt beskedne, og ikke opstår som pludselige kraftige støjim-
pulser, som overrasker havpattedyrene.

Samme vurdering er gældende for fugle, idet den forøgede støj forekommer i ansøg-
ningsområdet, der i forvejen forekommer indvindingen i, og som generelt for dybt til
at være et vigtigt fødesøgningsområde for fuglene. Det vurderes derfor, at den
øgede støj fra indvindingen vil være lokal omkring indvindingsfartøjet i ansøgnings-
området, og at denne støj kumulativt med den øvrige støj og forstyrrelse fra anden
aktivitet i i Fakse Bugt ikke vil medføre væsentlige kumulative effekter.

10.4. Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes det, at indvinding i ansøgningsområdet ikke alene eller i kumu-
lation med de øvrige aktiviteter såsom indvinding, anlægsarbejde, klapning og skibs-
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trafik vil medføre væsentlige kumulative effekter. Der har i en længere årrække fore-
gået indvinding i Fakse Bugt - også i ansøgningsområdet – og den ansøgte indvin-
dingsmængde ændrer ikke væsentligt på den nuværende anvendelse af bugten.

11. SAMMENFATNING
Nedenstående Tabel 11-1 giver et samlet overblik over de potentielle påvirkninger på
de vurderede miljøaspekter.

Miljøkonsekvensvurderingen viser, at der kan forekomme væsentlige påvirkninger i
ansøgningsområdet som følge af råstofindvindingen i forhold til dybdeforøgelse i
form af sugehuller lokalt i havbunden og substratændringer mod mere stenet bund
og siltet bund i de større sugehullerne. Moderate påvirkninger er vurderet i forhold til
habitattab, substratændring og dybdeændring for bundflora og fauna i ansøgnings-
området. Alle øvrige påvirkninger i ansøgningsområdet og påvirkningszonen er vur-
deret mindre til ingen.

Der sker ikke påvirkning af Fakse Bugt uden for ansøgningsområdet og påvirknings-
zonen.

Der er ligeledes ikke fundet væsentlige påvirkninger fra råstofindvindingen i forhold
til Vandplaner, havstrategidirektivet og kumulative effekter.

Natura 2000-væsentlighedsvurderingen finder ingen væsentlige negative påvirknin-
ger på udpegningsgrundlagene i de nærliggende habitatområder og fuglebeskyttel-
sesområder.

Tabel 11-1. Opsummering af den påvirkning, som potentielt vil kunne forekomme i ansøg-
ningsområdet og påvirkningszonen. Terminologien for vurderingen findes i bilag 8.

Miljøaspekt

Indvindingens potentielle påvirkning

Ansøgningsområde Påvirkningszone
Område udenfor

Undersøgelsesområde

Bundtopografi og sedi-
mentforhold Væsentlig-mindre Ubetydelig-ingen Ingen

Flora og fauna Moderat-mindre Ubetydelig Ingen

Fisk og fiskeri Mindre Ingen Ingen

Fugle Mindre Ubetydelig Ingen

Havpattedyr Mindre Mindre Ubetydelig

Marinarkæologi Ubetydelig Ingen Ingen
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Rekreative interesser Ubetydelig Ingen Ingen

Sejladsforhold Mindre Ingen Ingen

Ammunition Ubetydelig Ingen Ingen

Øvrige erhvervsinteresser Ubetydelig Ingen Ingen

Miljømål og programmer Ingen væsentlige påvirkninger

Kumulative effekter Ingen væsentlige påvirkninger

Natura 2000 og Bilag IV-
arter En væsentlig negativ påvirkning kan afvises

12. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Afværgeforanstaltninger er en betegnelse for en aktivitet, der anvendes for at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere uønskede miljøpåvirkninger ved gennemførelse
af aktiviteten.

Område 520-AA (ansøgningsområdet) er udlagt til råstofindvinding (fællesområde),
hvorfor forskellige former for påvirkning af havbunden må forventes og accepteres. I
den sammenhæng er det naturligvis vigtigt, at påvirkningen er afgrænset og be-
grænset til selve indvindingsområdet, så nærliggende potentielt sårbare naturtyper
ikke påvirkes. En lang række undersøgelser har vist, at påvirkningszonen og øvrige
arealer længer væk fra indvindingsområderne ikke påvirkes af den indvinding, der
pågår. Dermed er de natur- og miljømæssige konsekvenser afgrænset til selve ind-
vindingsområdet. Det vurderes derfor at egentlige afværgeforanstaltninger ikke er
nødvendige, da de væsentlige effekter på havbunden, dybde og substratforhold ude-
lukkende forekommer i begrænsede områder indenfor ansøgningsområdet og ikke
påvirker påvirkningszonen eller Fakse Bugt generelt. På baggrund af denne vurde-
ring og følgende overvejelser vurderes der ikke at være behov for iværksættelse af
særlige foranstaltninger som grundlag for en indvindingstilladelse.

Skulle der alligevel være ønske om afværgeforanstaltninger i forhold til dybde- og
substratændringer i ansøgningsområdet kunne man potentielt afgrænse et område,
indenfor hvilket der må stiksuges. På denne måde kunne dybdeændringer og poten-
tiel risiko for en siltet, iltsvindspræget bund på bunden af sugehullerne begrænses
arealmæssigt i ansøgningsområdet. Eventuelt krav til dette må være op til Miljøsty-
relsens vurdering.

13. TEKNISKE MANGLER OG MANGLENDE VIDEN
Ifølge bekendtgørelsen skal en miljøkonsekvensvurdering indeholde en oversigt over
eventuelle områder, hvor datagrundlaget er usikkert eller, hvor der mangler viden til
at foretage en vurdering af projektets indvirkning på miljøet.
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Det vurderes, at det tilgængelige datagrundlag, herunder eksisterende data og nye
data tilvejebragt i forbindelse med feltundersøgelserne for de geofysiske og biologi-
ske forhold i området, er dækkende for vurderingen, og at der ikke forekommer væ-
sentlige mangler i forbindelse med vurderingen.
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