
BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND 
Bilag E - vurdering af påvirkning af skove og levende hegn



1/20 

Dok. 17/06227-11 Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+45 70 10 22 44

info@energinet.dk

CVR-nr. 28 98 06 71

Dato: 
22. november 2018

Forfatter:  
SZI 

NOTAT 

BALTIC PIPE PROJECT – VURDERING AF PÅVIRKNING 

AF SKOVE OG LEVENDE HEGN LANGS GASLEDNING 

OG ELKABLER 

Indhold 

1. Indledning ........................................................................................ 2 

1.1 Skove ..................................................................................................................... 2 

1.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. ...................................... 2 

2. Jylland .............................................................................................. 4 

2.1 Skove ..................................................................................................................... 4 

2.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. ...................................... 8 

3. Fyn ................................................................................................... 9 

3.1 Skove ..................................................................................................................... 9 

3.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. .................................... 13 

3.2.1 Eksisterende forhold .............................................................................. 13 

3.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase ........................................................... 13 

4. Sjælland ......................................................................................... 14 

4.1.1 Skove ...................................................................................................... 14 

4.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. .................................... 20 

4.2.1 Eksisterende forhold .............................................................................. 20 

4.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase ........................................................... 20 



2/20 
 

Dok.17/06227-11 Til arbejdsbrug/Restricted 

 

1. Indledning 

Dette notat beskriver de overordnede landskabelige påvirkninger på skove og levende hegn 

som følge af Baltic Pipe projektet i henholdsvis Jylland, på Fyn og Sjælland. Fokus er påvirknin-

ger fra anlægsarbejdet og driftsfasen for både gasledning og elkabler. 

 

Nedenfor følger først en overordnet beskrivelse af den landskabelige betydning, som skove og 

levende hegn har i landskabet. 

 

I de efterfølgende afsnit er hvert skovområdeområde beskrevet kort for så vidt angår eksiste-

rende forhold, og herefter er foretaget en vurdering af påvirkninger i anlægs- og driftsfasen. 

 

Påvirkning af levende hegn er behandlet på et mere overordnet niveau med fokus på særlige 

hegnsstrukturer.  

 

Påvirkning af skove og læhegn i forhold til elkablet vil være at sammenligne med påvirkningen 

fra gasledningen. Anlægsbæltet vil være ca. 18 m bredt, og der kan etableres beplantning i en 

afstand af 3,5 m på hver side af kabelanlægget. 

 

1.1 Skove 

Skovene udgør væsentlige landskabselementer fordi de skaber rumlige og visuelle afgrænsnin-

ger i landskabet. Som udgangspunkt søges det undgået at fælde bevoksning og særligt skov-

bryn, da det dels gør skovene mere sårbare over for stormfald, dels udgør en visuel påvirkning 

af skoven som helstøbt landskabselement. 

I de områder, hvor skove nødvendigvis skal krydses, søges arbejdsbæltet indsnævret, og hvor 

det er muligt tilstræbes det at placere gasledningen langs eksisterende skovveje og åbne om-

råder. Hvor dette ikke er muligt vil anlægsbæltet efterlade åbne arealer uden bevoksning.  Ved 

længere krydsninger af skove tilstræbes det, at tracéet bliver bugtet, så der ikke opstår meget 

lange og lineære åbninger. Dette både af hensyn til de visuelle forhold og for at mindske vind-

påvirkning af skoven gennem det åbne tracé.  

Efter at gasledningen er etableret, kan der etableres ny bevoksning i en afstand af 2-3 meter 

fra ledningen efter aftale med Energinet. Det skal sikres, at der hele tiden er et frirum på 2 

meter på hver side af gasledningen af hensyn til fremkommelighed, og der kan blive stillet krav 

om, at der ikke må efterplantes med bestemte typer af beplantning som kan være til skade for 

ledningen. Der vil gå en årrække før den nye beplantning er vokset op, men når det er sket, vil 

der i driftsfasen kun efterlades et smalt spor på ca. 4 meter omkring ledningen. 

 

For alle skove omfattet af fredskovspligt vil det kræve tilladelse fra skovloven at fælde bevoks-

ning og gennemføre anlægsarbejder. Afhængig af omfanget af fældning, vil der desuden blive 

stillet krav om rejsning af erstatningsskov forventeligt i størrelsesordenen 1:2. 

 

1.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. 

Projektområdet rummer mange levende hegn og mindre bevoksninger af stærkt varierende 

karakter i alle kommuner. De levende hegn fungerer ligesom skovene som vigtige og karakter-

givende landskabselementer, der dels understreger kultur- og naturskabte ejendomsgrænser, 

dels skaber rumlige afgrænsninger. Dette gælder særligt hvis de har en tæt struktur, eller hvis 

de indgår i udprægede geometriske strukturer som eksempelvis stjerneudskiftninger.   
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I forhold til de levende hegn og mindre bevoksninger vil der generelt kunne erkendes en min-

dre ændring lokalt, hvor selve gasledningen krydser beplantningen. De store træer vil så vidt 

muligt blive undgået, og fældning indskrænkes hvor det er nødvendigt til ca. 15-20 meter in-

denfor anlægsbæltet. Der vil om nødvendigt blive efterplantet med lignende bevoksning, og 

det kan ske i en afstand af 2 meter på hver side af gasledningen efter aftale med Energinet.   
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2. Jylland 

2.1 Skove 

Projektområdet går gennem skovområder i Varde, Vejen og Kolding Kommune, mens der i 

Vejle Kommune ikke er skovområder som berøres.  

 

Skovområde Eksisterende forhold, påvirkning i anlægs- og driftsfase 

Blåbjerg Klitplantage (Varde Kommune) 

 

 

 

Eksisterende forhold: 

Bevoksningen består overvejende af bjergfyr, og terrænet er 

i den vestlige del meget kuperet. I den østlige del af klitplan-

tagen skal gasledningen løbe parallelt med en eksisterende 

gasledning, hvor bevoksningen er fældet og terrænet udjæv-

net. Det eksisterende gasledningstrace opleves dog ikke så 

tydeligt, da bevoksningen danner et irregulært bryn omkring 

tracéet og i struktur, alder og sammensætning veksler. 
 

Bevoksningen er generelt meget tæt indenfor projektområ-

det. Dog findes større lysninger primært omkring beskyttede 

naturtyper, ligesom stierne i området giver kig gennem sko-

ven. Hele området er noteret med fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Der skal ryddes areal til en arbejdsplads på ca. 3600 300-400 

m
2
 i områdets vestlige del hvor underboringen afsluttes og et 

område til linjeventilstation på ca. 1600 m2. Desuden skal 

der ryddes et ca. 15-20 m bredt bælte gennem skovens vest-

lige del til gasledningen. I den østlige del, skal gasledningen 

ligge parallelt med en eksisterende gasledning, og her vil der 

være behov for at rydde yderligere bevoksning for at gøre 

plads til den nye gasledning. Der vil være visuel forstyrrelse i 

anlægsperioden af maskiner, og skoven vil løbende ændre 

karakter i og med, at der ryddes beplantning. Påvirkningen 

vurderes at være moderat, da anlægsfasen er midlertidig og 

fordi der allerede er fældet bevoksning langs eksisterende 

tracé. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Der vil blive etableret bevoksning omkring arbejdsarealet, 

når anlægsarbejdet er færdigt, og L/V stationen omkranses 

af bevoksning (se vurdering i efterfølgende afsnit). I forhold 

til gasledningen, etableres den i skovens vestlige del i et 

bugtet forløb, både for at skoven ikke bliver for sårbar over-

for vindpåvirkning, men også for at undgå for lange li-

ge/trivielle kig gennem skoven. I den østlige del vurderes den 

lidt bredere åbning i skoven ikke at udgøre en væsentlig 

visuel påvirkning i forhold til eksisterende forhold. Generelt 

kan det nok ikke undgås, at fældning af skov vil medføre øget 

vindpåvirkning, og at fældningen i anlægsfasen efterfølgende 

kan medføre re øget skovfald lokalt på grund af de vejr- og 
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jordbundsmæssige betingelser i området. Terrænforhold 

søges i videst mulige omfang retableret til samme tilstand 

som oprindeligt. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes påvirkningen at være 

moderat. 

Henne/Outrup (Varde Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet rummer smalle skovparceller nord for Rot-

tarp Skov ved Henne/Outrup, hvoraf enkelte er noteret med 

fredskovspligt.  

Skovparcellerne ligger sammen med flere levende hegn og 

danner mindre rum lokalt i landskabet på den nordlige side 

af Strandvejen. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

De midlertidige forstyrrelser under anlægsfasen vil betyde, at 

skovene ændrer karakter, når beplantningen fældes. Det 

tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt 

bælte, og da der er tale om en afgrænset periode vurderes 

påvirkningen at være lille.  

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Fældning i de smalle skovparceller ved Henne/Outrup vil 

medføre en varig påvirkning men den vurderes ikke at være 

synlig i nævneværdigt omfang set fra steder med offentlig 

adgang. Påvirkningen vurderes derfor at være lille. 

Husted Mose (Vejen Kommune) 

 

 
 

Eksisterende forhold: 

I Vejen Kommune overlapper projektområdet udkanten af et 

større fredskovspligtigt areal ved Husted Mose bestående af 

blandet løv- og nåletræsbevoksning.  

Påvirkning i anlægsfasen: 

Det forventes, at gasledningen etableres vest for skoven ved 

Husted Mose, og det bør undgås at fælde bevoksning i skov-

brynet langs Husted Mose, da det vil svække skovens ro-

busthed og karakter som landskabselement. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skovene vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fæld-

ningen minimeres til et ca. 15 m-20 bredt bælte, og da der 

generelt er tale om en afgrænset periode vurderes påvirk-

ningen at være lille til moderat afhængig af det pågældende 

skovområde.  

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Hvis gasledningen etableres centralt i skoven vil det medføre 

en permanent åbning i skoven på 4-6 m på hver side af gas-

ledningen.  Da der i givet fald vil være tale om en kort stræk-

ning på 500-700 m vurderes påvirkningen at være moderat. 
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Gesten Skov (Vejen Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet krydser en smal bræmme af skoven, som er 

noteret med fredskovspligt. Skoven danner en rumlig af-

grænsning i landskabet og rummer flere ældre bøge- og 

egetræer. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Ved Gesten Skov findes en del vandløb og området krydses 

ved hjælp af en underboring. Der vil ingen påvirkning være. 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Lunderskov og Hesselvad (Vejen/Kolding Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

Mellem Lunderskov og Hesselvad krydser projektområdet en 

ådal ved Spidshøj Sø. Her findes en mosaik af små skovpar-

celler med blandet nål og løvskov, som er noteret med fred-

skovspligt. Det gælder på begge sider af kommunegrænsen 

mellem Vejen og Kolding.   

Syd for Spidshøj Sø krydser projektområdet en tilgroet mose.  

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter, 

når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen 

minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale 

om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være 

mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Der vil være tale om korte krydsninger gennem skovparcel-

lerne, og påvirkningen vurderes derfor at være mindre. 

Gelballe Skov (Kolding Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

i Kolding Kommune krydser projektområdet fredskovspligtige 

områder øst for Skanderup (Gelballe Skov). Der er tale om en 

skov bestående af såvel nåletræer som løvfældende arter, 

ligesom der både er ung og ældre bevoksning.  

Skoven danner sammen med de levende hegn og småplant-

ninger i området en tydelig rumlig afgrænsning af markfla-

derne både nord og syd for skoven.   

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter, 

når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen 

minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale 
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om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være 

mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Skoven forventes at blive krydset, hvor den er under 200 m 

bred. Skovbrynet vil blive brudt og der fældes et tracé gen-

nem skoven. Da der er tale om en kort strækning med lokal 

påvirkning, vurderes påvirkningen at være moderat.  

 

Vonsild (Kolding Kommune) 

 
 

 

Eksisterende forhold: 

Vest for Vonsild findes Kobbelskov, hvor projektområdet 

krydser skovens sydlige del. Knap 1,5 km syd herfor starter 

en strækning af projektområdet, som rummer flere mindre 

skovområder blandt andet øst for Svanemosen, ved Hedehu-

se, den nordlige del af Nørreskov og en skovparcel vest for 

Binderup.  

 

Der er tale om varierede former for skov både i alder og 

type, som alle er noterede med fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter, 

når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen 

minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale 

om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være 

mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Der vil være et synligt gennembrud af skovbrynet set fra 

Hjarupvej, men det forventes, at linjeføringen krydser skov-

parcellen med et bugtet forløb, så et langt lige kig undgås. 

Påvirkningen er lokal og vurderes at være mindre. 

 

De øvrige skovområder vest og syd for Vonsild forventes 

krydset med et bugtet forløb, så tracéet ikke efterlader et 

langt og lige forløb. Nørreskov forventes ikke påvirket, da 

gasledningen søges placeret nord for skoven. Hvis skovbry-

net mod forventning berøres, vil det visuelt ændre skovens 

karakter som landskabselement og kan potentielt svække 

skoven mod vindpåvirkning i en periode.  

 

Den mindre skovparcel ved Binderup forventes krydset enten 
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nord eller syd om skoven, så mindst mulig fældning vil være 

nødvendig. På den baggrund vurderes påvirkning af berørte 

skovområder omkring Vonsild at være lille til moderat. 

 

Særlig værdifuld skov 

Ca. 600 m vest for projektområdet findes arealer, der er 

udpeget som særlig værdifuld skov ifølge skovlovens § 25. 

Ingen af disse arealer påvirkes af projektet. 

 
 

 

2.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. 

I Jylland rummer projektområdet ikke særlige hegnsstrukturer som stjerneudskiftning mv. På 

den baggrund vurderes påvirkningen på levende hegn og mindre bevoksninger ikke at være 

væsentlig.  
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3. Fyn 

3.1 Skove 

Projektområdet for gasledningen går gennem skove i alle de berørte kommuner undtagen 

Nyborg Kommune. 

 

Skovområde Eksisterende forhold, påvirkning i anlægs- og driftsfase 

Ørslev Bjerge (Middelfart Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Der er tale om en ca. 400 m lang skovstrækning bestående 

af både nåle- og løvtræer. Skovområdet gennemskæres af 

Assensvej (rute 313), som er en større landevej.  

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. 

Fældning af den fredskovspligtige bevoksning vil kræve 

forudgående tilladelse fra skovloven 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Det vurderes, at tracéet der skal fældes gennem skoven 

ikke vil opleves visuelt forstyrrende, da det gennemføres 

som et bugtet forløb, der ikke tillader kig tværs gennem 

skoven. Da der samlet set er tale om en kort strækning på 

ca. 400 m vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.. 

Håre Bjerge/Brænde Å (Middelfart Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Håre Bjerge er et kuperet skovområde, som ligger lige nord 

for ådalen omkring Brænde Å. Projektområdet krydser den 

sydvestlige udkant af skovområdet, som her består af både 

nål- og løvtræ. Dele af de berørte områder er noteret med 

fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

I den nordlig del af området forventes linjeføringen at blive 

ført gennem fredskovsarealet i et bugtet forløb på knap 

300 m længde. 

 

Skovparceller tæt på Brænde Å berøres ikke, da krydsning 

af bevoksning og åen vil ske ved en underboring. Samlet set 
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vurderes påvirkningen at være lille. Forud for anlægsarbej-

det skal der indhentes tilladelse fra skovloven til at krydse 

fredskovspligtige arealer. 

Hjærup Lund (Assens Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet går gennem skovområdet vest for Hjærup, 

som er noteret med fredskovspligt. Store dele af skoven 

rummer arealer med helt ung skov.  

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. Krydsning af skovområdet vil kræve forud-

gående tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Den forventede linjeføring placeres parallelt med eksiste-

rende vej i den vestlige del af skoven, og i den østlige del af 

skoven udgøres store dele af arealer med ung bevoksning. 

Påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig.  

Ørsted (Assens Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Der findes få skovparceller nord for Ørsted, som ligger 

indenfor projektområdet. Bevoksningerne knytter sig til 

moseområdet ved Ørsted Grave, og enkelte er desuden 

noteret med fredskovspligt. Bevoksningerne varierer i type 

og omfang. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Den forventede linjeføring er placeret nord for de eksiste-

rende skovparceller. Dog kan arbejdsbæltet medføre mini-

mal fældning, og påvirkningen vurderes derfor ikke væsent-

lig.   

Eventuel fældning af bevoksning med fredskovspligt, vil 

kræve tilladelse fra skovloven forud for anlægsarbejdet. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Bevoksningen vil i tilfælde af fældning ændre karakter, men 

da der dels er tale om fældning i beskedent omfang og der 

desuden vil være mulighed for efterfølgende tilplantning, 

vurderes påvirkningen derfor ikke væsentlig. 

 

Høgsholt Skov (Assens Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Høgsholt Skov er noteret med fredskovspligt, og projekt-

området berører kun det sydøstlige hjørne af skoven. In-

denfor dette areal er store dele ubevoksede og nyplantede, 
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men skovbrynet mod syd er forholdsvis intakt. Der er tale 

om både nåletræ og løvfældende bevoksning. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Høgsholt Skov forventes ikke berørt af selve gasledningen, 

men det kan være nødvendigt at fælde mindre dele af 

skovbrynet mod sydøst for at gøre plads til arbejdsarealet. 

Fældning søges minimeret, forstyrrelsen vil være midlerti-

dig, og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. 

Hvis fredskovsarealet berøres, skal der indhentes tilladelse 

fra skovloven forud for anlægsarbejdet. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Den minimale fældning af skovbrynet, der eventuelt vil 

komme på tale, vil åbne op og give indkig til arealer, som 

indeholder ung bevoksning. Da der vil være tale om en kort 

strækning og da der i forvejen er tale om et ungt skovbryn, 

vurderes påvirkningen at være mindre.  

 

Nord for Brylle (Assens Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Nord for Brylle findes et mindre skovområde kaldet Render 

Skovhave. Skoven består af både løvfældende og nåletræs-

bevoksning og er noteret med fredskovspligt. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. Hvis fredskovsarealet berøres, skal der 

indhentes tilladelse fra skovloven forud for anlægsarbejdet. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Den forventede linjeføring vil krydse skoven et sted, hvor 

den kun er ca. 50 m bred. Tracéet vil danne en åbning i 

skovbrynet, men det vurderes, at den visuelle påvirkning vil 

være uvæsentlig på grund af det begrænsede indgreb.  

Bellinge (Odense Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet omfatter et område med bynær skov, som 

ikke er noteret med fredskovspligt. Bevoksningen i området 

udgøres af både fritstående træer og lundplantninger. En 

eksisterende gasledning løber gennem området i et bugtet 

forløb. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 
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karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Den forventede linjeføring vil her ligge parallelt med en 

eksisterende gasledning, hvorfor det eksisterende tracé 

skal udvides til samlet ca. 20 m. Da området desuden be-

står af varierede bevoksninger vurderes den visuelle foran-

dring ikke at være særlig stor. Samlet set vurderes påvirk-

ningen ikke væsentlig. 

Særlig værdifuld skov: 

I området er kortlagt arealer, der efter skovlovens § 25 er 

karakteriseret som særlig værdifuld skov (vest med gul, rød 

og grøn skravering på kortet). 

Ingen af de kortlagte arealer vil blive berørt, da området 

krydses ved en underboring, som har både start-og slut-

punkt på dyrkede arealer. 

Bramstrup (Faaborg-Midtfyn Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet krydser skovarealer og mindre bevoksnin-

ger ved Bramstrup Gods. Bevoksningen knytter sig primært 

til arealerne langs Lindved Å, der gennemskærer området i 

nord-sydlig retning. Dele af bevoksningerne er noteret med 

fredskovspligt og består af tilgroet mose. En eksisterende 

gasledning gennemskærer området fra vest mod øst. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. 

Fældning af bevoksning vil kræve tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Baltic Pipe gasledningen forventes placeret parallelt med 

en eksisterende gasledning i området. Det eksisterende 

tracé er meget vanskeligt at erkende i landskabet i dag set 

fra offentligt tilgængelige områder. Det vurderes derfor, at 

det udvidede bælte gennem bevoksningen ikke vil udgøre 

en væsentlig påvirkning.  

Davinde/Rønninge (Odense og Kerteminde kommuner) Eksisterende forhold: 

Hele området omkring landsbyerne Davinde og Rønninge 

er en mosaik bestående af både store og små skovparcel-

ler. De mange skovområder danner klart afgrænsede rum i 
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landskabet, som områdets veje snor sig igennem.  

Påvirkning i anlægsfasen: 

Det forventede trace berører kun få af skovparcellerne. 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil 

der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre 

karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at 

fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da 

der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen 

at være mindre. Hvis fredskovsarealer berøres, skal der 

forud for anlægsarbejdet indhentes tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Da det planlagte tracé kun berører få af parcellerne og de 

fleste kun perifert, forventes gasledningen ikke at ændre på 

karakteren af områdets skove. Et enkelt skovbryn ved 

Østagervej vil blive brudt. De parceller, der berøres vil blive 

krydset med et bugtet tracé, så lange lige strækninger gen-

nem skovene undgås. Samlet set vurderes påvirkningen på 

området skove at være lille.  

 

 

 

3.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. 

3.2.1 Eksisterende forhold 

Syd for Højby og omkring Davinde ses rester af en stjerneudskiftning. For begge områder gæl-

der, at hegnene dog er meget hullede, og flere steder findes de ikke længere i skellene mellem 

ejendommene. Herudover er der ikke registreret særligt karakteristiske læhegnsstrukturer 

indenfor projektområdet. 

 

3.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase 

Da hegnene i stjerneudskiftningerne syd for Højby og Davinde er meget sparsomt bevoksede, 

vil hverken anlægsfasen eller driftsfasen efterlade et væsentligt synligt spor i stjerneudskiftnin-

gerne.  På baggrund af ovenstående, vurderes påvirkningen af læhegn generelt i alle kommu-

ner ikke at være væsentlig.  
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4. Sjælland 

4.1.1 Skove 

Projektområdet for gasledningen går gennem skove i alle de berørte kommuner, og projektom-

rådet for el-kablet berører skovområder i Faxe og Næstved kommuner.  

 

Skovområde Eksisterende forhold og lovgivning 

Nord for Skørpinge (Slagelse Kommune)

 
 

Eksisterende forhold: 

Nord for landsbyen Skørpinge krydser projektområdet gen-

nem en plantage bestående af ung bevoksning.  

Plantagen er ikke noteret med fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karak-

ter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen 

minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte. Da der er tale om 

en ung bevoksning og anlægsarbejde i en begrænset perio-

de, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Gasledningen har fået et let bugtet forløb gennem området 

og efterlader kun et smalt bælte gennem området. Påvirk-

ningen vurderes på den baggrund af være mindre. 

Nord for Krummerup (Næstved Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

En mindre bevoksning med fredskovspligt ligger i tilknytning 

til bebyggelse og småsøer i området. Landskabet er generelt 

åbent og præget af store markflader. Den lille bevoksning 

danner sammen med områdets øvrige mosaik af små be-

plantninger og levende hegn en lokal rumlig afgrænsning i 

det ellers åbne landskab. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Bevoksningen forventes ikke berørt, dog kan det forekom-

me, at arbejdsbæltet vil kræve fældning af en mindre dele af 

skovbrynet mod syd. Dette vil kræve forudgående tilladelse 

fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Nordvest for Kyse (Næstved Kommune) Eksisterende forhold: 

Nordvest for landsbyen Kyse findes et mindre skovareal 

omkranset af levende hegn. Der er tale om en ung bevoks-

ning under opvækst uden fredskovspligt. Det ligger i forlæn-

gelse af fredskovspligtige arealer, og tilsammen skaber de 

bevoksede arealer en rumlig afgrænsning i landskabet og 

sammenhæng med bebyggelsesstrukturen i området. 
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Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og området og de levende 

hegn vil ændre karakter, når beplantningen fældes. Det 

tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt 

bælte. Da der er tale om en ung bevoksning og anlægsarbej-

de i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at 

være væsentlig. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Gasledningen og efterlader kun et smalt bælte gennem 

skovområdet. Påvirkningen vurderes på den baggrund at 

være mindre. 

Vest for Ladby (Næstved Kommune) 

 
 

Eksisterende forhold: 

Der ligger et lille isoleret og fredskovspligtigt areal vest for 

Ladby i tilknytning til bebyggelse. Landskabet er præget af 

store åbne marker, og bevoksningen syner ikke af meget i 

den store skala. Den nordligste del af skoven ligger indenfor 

projektområdet. Det forventes ikke at skoven berøres af 

anlægget. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Det forventes ikke, at det lille fredskovspligtige areal berøres 

af linjeføringen. I givet fald vil det være helt minimalt og 

kræve forudgående tilladelse fra skovloven. 

Påvirkningen vurderes ikke væsentlig. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Stenskov nord for Holsted (Næstved Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet berører perifert den sydlige del af Stenskov, 

som et stort skovområde.  Der er i dette område tale om en 

blandet og ung bevoksning, hvor dele af skovområdet ikke er 

beplantet. Skovbrynet fremstår derfor ikke klart og markant 

set fra syd, men skoven danner som helhed en klar rumlig 

afgrænsning, når den betragtes fra projektområdet. 

 

Det areal, som ligger indenfor projektområdet er ikke note-

ret med fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Der er to varianter i forhold til krydsning af skovområdet. 

Den nordlige linjeføring krydser området ved én lang under-

boring under jernbane, Suså og Ringstedgade og vil således 

ikke påvirke områder med skov.  

 

Den sydlige linjeføring kan berøre et område med spredt 

bevoksning I anlægsfasen vil der være midlertidige forstyr-
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relser og området vil ændre karakter, når de områder, hvor 

der findes beplantning, bliver berørt af fældning. Det til-

stræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt 

bælte. Da der er tale om en ung bevoksning og anlægsarbej-

de i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at 

være væsentlig. 

 

Påvirkning i driftsfasen:Den nordlige linjeføring medfører 

ingen påvirkning i driftsfasen.  

Den sydlige linjeføring vil på en forholdsvis kort strækning 

medføre et smalt bælte uden bevoksning gennem skovom-

rådet, og på den baggrund vurderes påvirkningen at være 

mindre. 

Holme Olstrup (Næstved Kommune) 

 

 

Eksisterende forhold: 

Der findes et smalt fredskovsareal langs jernbanen vest for 

Holme Olstrup. Arealet berøres ikke, da jernbanen og skov-

arealet krydses ved opgravningsfri krydsning. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Ingen påvirkning. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Ornebjerg (Næstved Kommune) 

 
 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet krydser et areal med fredskovspligt i områ-

det ved Ornebjerg syd for Toksværd. Der er tale om helt ung 

bevoksning, som endnu ikke har karakter af skov.  

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karak-

ter, når de områder, hvor der findes beplantning bliver be-

rørt af fældning. Det tilstræbes, at fældningen minimeres til 

et ca. 15-20 m bredt bælte. Da der er tale om en ung be-

voksning og anlægsarbejde i en begrænset periode, vurderes 

påvirkningen ikke at være væsentlig.  

Fældning vil kræve forudgående tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som medfø-

rer et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet, 

vurderes påvirkningen at være mindre. 

Nord for Everdrup (Næstved Kommune) Eksisterende forhold: 

Nord for landsbyen Everdrup findes flere store skovområder 

og mindre skovparceller, der tilsammen danner en kulisse 

for et karakteristisk herregårdslandskab. Projektområdet 

berører den sydlige del af Dyrehave og Kohave og den nord-

lige del af små skovparceller ved Tågeskov Gård samt et par 

af de mindre skovparceller.  
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Alle skovområderne indenfor projektområdet er noteret 

med fredskovspligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Skovene forventes i området forventes generelt ikke berørt 

af selve gasledningen, men det kan være nødvendigt at fæl-

de mindre dele af Kohaveskovens sydligste skovbryn for at 

gøre plads til arbejdsarealet. Fældning søges minimeret, 

forstyrrelsen vil være midlertidig, og påvirkningen vurderes 

ikke at være væsentlig for opfattelse af skoven som land-

skabselement.  

Fældning vil kræve forudgående tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Der vil være en påvirkning indtil skoven er vokset til igen, 

men der efterlades et smalt spor uden bevoksning. Påvirk-

ningen vurderes at være mindre til moderat.  

Sydøst for Tågeskov Hestehave 

(Næstved Kommune) 

 
 

Eksisterende forhold: 

Øst for Rønnedevej ligger en mindre bevoksning indenfor 

projektområdet. Bevoksningen knytter sig til Krobæk og 

danner en visuel afgrænsning set fra Rønnedevej mod øst.  

Der er ikke tale om en markant og karaktergivende bevoks-

ning.  

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Bevoksningen forventes ikke berørt af gasledningen, men i 

givet fald vil der være tale om fældning af en mindre 

bræmme mod syd, for at gøre plads til arbejdsarealet. På-

virkningen vurderes ikke at være væsentlig, da der ikke er 

tale om en særligt karaktergivende bevoksning for området. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Faxe Bugt (Faxe Kommune) 

 

Eksisterende forhold: 

På kystskrænten helt ude ved Faxe Bugt findes en smal be-

voksning bestående af såvel ung som ældre beplantning. 

Bevoksningen er sine steder hullet og skaber derved en 

indramning af kigget ud over havet. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Bevoksning på kystskrænt berøres ikke, da den krydses ved 

hjælp af en mikrotunnel. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Ingen påvirkning. 

Haslev Orned (Faxe Kommune) Eksisterende forhold: 
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Elkabel 

 

Projektområdet omkring elkablet krydser gennem fred-

skovspligtige arealer syd for Haslev Orned. I den vestlige del 

er området meget sparsom beplantet, i den østlige del fin-

des dels et areal med helt ung bevoksning samt landbrugs-

arealer. Arealet gennemskæres af en luftledningsforbindel-

se, og der er planlagt etableret en omfartsvej gennem om-

rådet. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karak-

ter, når de områder, hvor der findes beplantning, bliver 

berørt af fældning. Der vil være behov for fældning i et ca. 

18 m bredt bælte. Da der vil være tale om et begrænset 

omfang af fældning, hvoraf store dele er ung bevoksning, og 

anlægsarbejdet desuden gennemføres i en begrænset peri-

ode, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Fældning 

kræver tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som medfø-

rer et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet, 

vurderes påvirkningen at være mindre. 

Sydøst for Haslev (Faxe Kommune) 

Elkabel 

 

 

Eksisterende forhold: 

Syd for Haslev findes en mindre nåletræsplantage indenfor 

projektområdet for elkablet. Plantagen danner i samspil med 

bygrænsen en rumlig afgrænsning omkring Gisselfeldvej. 

Plantagen virker ikke markant i landskabet set fra længere 

afstande. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der 

være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter, 

når beplantningen fældes. Fældning omfatter et ca. 18 m 

bredt bælte, og da der er tale om en afgrænset periode 

vurderes påvirkningen at være mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som efter-

følgende medfører et smalt bælte uden bevoksning gennem 

skovområdet, vurderes påvirkningen at være mindre. 

Gisselfeld (Faxe Kommune) 

Elkabel  

Eksisterende forhold: 

Syd for Gisselfeld findes Gammel Dyrehave, hvoraf den syd-

østlige del ligger indenfor projektområdet for elkablet. Der 

er tale om et større skovområde bestående af både lund-

plantninger og sammenhængende skov. Skoven danner en 

markant afgrænsning i herregårdslandskabet dels omkring 

ådalen langs Suså og omkring bygningskomplekset ved Gis-
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selfeld Kloster samt de store marker mod nord.   

De fredskovspligtige arealer rummer arealer såvel med og 

uden bevoksning. 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Det vurderes, at kabelanlægget kan etableres, uden at berø-

re områder med skov i nævneværdigt omfang. Påvirkningen 

vil derfor ikke være væsentlig. Anlægsarbejdet vil kræve 

forudgående tilladelse fra skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Det vil ikke være muligt at etablere skov hen over kabelan-

lægget, da der skal respekteres en afstand på min. 3,5 m på 

hver side til etablering af beplantning. Da der i forvejen ikke 

er megen skov i området, vil påvirkningen være mindre. 

Denderup Vænge (Faxe Kommune) 

Elkabel  

 

Eksisterende forhold: 

Projektområdet krydser gennem et område af Denderup 

Vænge, som dels er bevokset med løvskov, dels indeholder 

ubevoksede arealer. En eksisterende sti går gennem områ-

det. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Der vil være behov for fældning i visse dele af skoven inden-

for projektområdet. Det forventes, at kabelanlægget kan 

lægges dels i eksisterende sti, dels i områder uden bevoks-

ning, så fældning minimeres. På den baggrund vurderes 

påvirkning at være mindre. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 

Det vil ikke være muligt at etablere skov hen over kabelan-

lægget, da der skal respekteres en afstand på min. 3,5 m på 

hver side til etablering af beplantning. Det vil efterlade et 

smalt spor uden bevoksning omkring kabelanlægget. Da dele 

af området i forvejen er uden bevoksning og muligvis også 

anvendes til sti, vurderes den samlede påvirkning af være 

mindre til moderat afhængig af det endelige tracé. 

Storskov/Kohav (Næstved Kommune) 

Elkabel 

Eksisterende forhold: 

De pågældende skovområder udgør anseelige elementer i 

herregårdslandskabet. Skovene er noteret med fredskovs-

pligt. 

 

Påvirkning i anlægsfasen: 

Det forventes ikke, at der vil være behov for at fælde be-

voksning i nævneværdigt omfang, og påvirkningen vurderes 

at være mindre. Fældning kræver forudgående tilladelse fra 

skovloven. 

 

Påvirkning i driftsfasen: 
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Hvis der vil være behov for at fælde skov vil den efterfølgen-

de driftsfase medføre et smalt bælte uden bevoksning gen-

nem skovområdet. Påvirkningen vurderes på den baggrund 

at være mindre. 

 

 

4.2 Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv. 

4.2.1 Eksisterende forhold 

Projektområdet for gasledningen krydser flere steder landsbyer med stjerneudskiftninger 

blandt andet ved Kirke Stillinge, Gerlev, Skørpinge, Gimlinge i Slagelse Kommune, ved Kyse og 

Vallensved i Næstved Kommune og ved Vindbyholt i Faxe Kommune. Projektområdet for elkab-

let vil ikke berøre områder med særlige hegnsstrukturer. 

 

Ved Kirke Stillinge er landskabet meget åbent og skelgrænserne er som udgangspunkt ikke 

markeret med levende hegn indenfor projektområdet med undtagelse af et læhegn langs Bild-

søvej. Ved Gerlev er stjerneudskiftningen heller ikke markeret med læhegn i skellene indenfor 

projektområdet med undtagelse af et enkelt sted, og det samme gør sig gældende i området 

nord for Skørpinge. Nord for Gimlinge er hegnene lidt mere bevoksede men meget fragmente-

ret både i forhold til tæthed og størrelse af bevoksning. Der findes en fin og homogen træræk-

ke på den sydlige side af Gyldenholmvej. 

 

Projektområdet føres nord om landsbyen Kyse, der ligger i et kuperet terræn. På grund af ter-

rænet, og fordi hegnene indenfor projektområdet er fragmenterede, erkendes stjerneudskift-

ningen ikke visuelt, når man bevæger sig rundt i området. Vest herfor ligger Vallensved, og her 

krydser projektområdet ligeledes en stjerneudskiftning. Terrænet er mere jævnt og der er god 

udsigt over markerne. Som de øvrige steder er hegnene også her meget fragmenterede både 

hvad angår tæthed og størrelse.  

 

Landskabet ved Vindbyholt er åbent, præget af store marker, og udskiftningen er svær at er-

kende, da der er meget sparsomt beplantning i skellene. 

 

4.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase 

Alle hegnene i de berørte stjerneudskiftningerne er sparsomt bevoksede, og derfor vil hverken 

anlægsfasen eller driftsfasen efterlade et væsentligt synligt spor i stjerneudskiftningerne.  På 

baggrund af ovenstående, vurderes påvirkningen af læhegn generelt i alle kommuner ikke at 

være væsentlig.  
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1 INTRODUKTION 

Denne rapport afrapporterer feltundersøgelser af naturinteresser udført i forbindelse med 
etablering af en gasledning på tværs af Danmark: Baltic Pipe. I tilknytning til 
gasledningen anlægges nye elkabler, som skal forsyne en kompressorstation. I to 
områder på Sjælland omfatter projektet kun tracéer for elkabler. 

Undersøgelser og afrapportering er opdelt i følgende delprojekter: 

• Delprojekt Jylland vest (gas)  

• Delprojekt Jylland øst (gas)  

• Delprojekt Fyn (gas)  

• Delprojekt Sjælland (gas)  

• Eltracé Blangslev (omfatter kun de lokaliteter, som ikke i forvejen er omfattet af 
delprojekt Sjælland)  

• Eltracé Haslev (omfatter kun de lokaliteter, som ikke i forvejen er omfattet af 
delprojekt Sjælland) 

De undersøgte lokaliteter er hovedsageligt udvalgt af Energinet. Supplerende lokaliteter 
er udvalgt af Amphi Consult i forbindelse med feltarbejdet. Lokaliteterne er udvalgt inden 
for det område, der benævnes ”planlægningsområdet”. Planlægningsområdet varierer i 
bredde, men er de fleste steder omkring 400 m bredt. Tracéet viser placeringen af 
lednings- og kabelanlæggene, som det er forventet på nuværende tidspunkt.  

Det må understreges, at vurderingerne i denne rapport er lavet på baggrund af de 
undersøgte lokaliteter og det aktuelle tracé af gas- og elkabler, som vist i Bilag 1. Hvis 
linjeføringen ændres, vil påvirkningerne og de relevante afværgeforanstaltninger også 
ændres. 

Det må yderligere understreges, at hovedparten af vurderingerne er lavet på baggrund af 
data, som det har været muligt at indsamle ved feltarbejde udført efterår/vinter i perioden 
oktober-februar 2017/18. I mange tilfælde er vurderingerne derfor baseret på de bedst 
mulige ekspertantagelser om, hvilke arter, der kan forekomme på en konkret lokalitet. I 
forbindelse hermed er det antaget, at beskyttelseskrævende arter forekommer på alle de 
lokaliteter, hvor de rette betingelser for arterne er til stede.  

Vurderingerne er således generelt lavet ud fra et forsigtighedsprincip, der skal minimere 
risikoen for utilsigtet påvirkning af beskyttede arter og naturtyper. Konsekvensen af dette 
er, at der sandsynligvis anbefales flere afværgeforanstaltninger end relevant, hvis alle 
anbefalingerne var baseret på kortlægning af arternes aktuelle forekomst. På den 
baggrund kan dele af afværgeforanstaltningerne sandsynligvis undlades, hvis der laves 
supplerende undersøgelser, som tilfører ny viden om fx forekomsten af beskyttede arter. 

Prioritering af anbefalede yderligere undersøgelser fremgår af rapportens kapitel 12 
(Tabel 12.1). I juni 2018 er alle sø-lokaliteter som er placeret i 1. og 2. prioritet udvalgt til 
yderligere undersøgelse. Denne undersøgelse er udført i en periode (juni), hvor det 
normalt er muligt at finde de fleste paddearter i felten. Alle anbefalede 
afværgeforanstaltninger i forhold til disse genbesøgte sø-lokaliteter er opdateret i den 
aktuelle udgave af rapporten. 

Det endelige omfang af afværgeforanstaltninger bør baseres på de vilkår, som forventes 
stillet i forbindelse med myndighedsbehandlingen. De foreslåede afværgeforanstaltninger 
bør derfor i hvert tilfælde defineres i detaljer senere i projektforløbet. I mange tilfælde er 
der flere forskellige muligheder for afværgeforanstaltninger til rådighed, som enten kan 
kombineres eller udføres hver for sig. Det vil afhænge af pt. ukendte forhold, hvordan 
foranstaltningerne kombineres optimalt.   
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2 PROJEKTBESKRIVELSE 

Dette afsnit er baseret på Energinets projektbeskrivelse1 . I den nedenstående tekst 
resumeres de dele af projektbeskrivelsen, der anses som særligt vigtige for natur-
forholdene. 

2.1 Indledning 

Baltic Pipe projektet skal bringe norsk gas til Polen via Danmark. Projektet indebærer 
således en udvidelse af gasledningsnettet på tværs af Danmark fra det punkt, hvor en ny 
gasledning i Nordsøen føres i land ved Blåbjerg Plantage til punktet ved Faxe, hvor den 
ny søledning til Polen føres i land. Følgende elementer indgår i denne udvidelse: 

1. Ny rørledning i Jylland fra ilandføringspunktet af søledning ved Blåbjerg til 

modtageterminal Nybro 

2. Ny rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt 

3. Krydsning af Lillebælt 

4. Ny rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg 

5. Ny rørledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringspunktet af en søledning 

til Polen 

 

2.2 Anlægsmetode for højspændingskabler (el-kabel) 

Forud for anlægsarbejdet ryddes vegetationen inden for arbejdsbæltet. I videst muligt 
omfang skånes bevaringsværdige træer mv. Hvor det er nødvendigt, lægges der 
køreplader for at beskytte jorden mod strukturskader. 

Selve gravearbejdet påbegyndes ved at fjerne muldlaget over kabelrenden. Dernæst 
graves råjorden op i en dybde på ca. 1,5 meter. Muldjord og råjord opbevares adskilt fra 
hinanden. Der lægges et lag sand i bunden af kabelrenden (se Figur 1). Herefter lægges 
kablerne vha. særlige spil ned i kabelrenden – én kabelsektion ad gangen. Hver 
kabelsektion er op til 1500 m lang. Efter endt anlægsarbejde bliver råjorden fyldt tilbage i 
renden. Inden kabelrenden tildækkes retableres alle dræn, som er blevet afbrudt i 
forbindelse med anlægsarbejdet. Til slut lægges muldjorden tilbage på arbejdsområdet. 

 

Figur 1. Skitse af materiel og jordhåndtering ved nedlægning af elledning. Afhængigt af 
sted og kabeltype vil arbejdsbæltet være mellem 15 og 32 meter bredt. 

På visse strækninger, hvor grundvandet står højt, kan der som alternativ til den 
traditionelle nedgravning af kabler anvendes en gravekasse på strækninger (se Figur 2). 

Ved fx sårbar natur, veje, jernbaner og beskyttede diger kan kablet blive etableret ved en 
styret underboring, hvorved det undgås at gennemgrave de pågældende arealer (se 
Figur 3). Arbejdet udføres med et særligt boreudstyr, som kræver en arbejdsplads på ca. 
25 m2 i den ene ende og plads til at samle rør i den anden ende af underboringen. På 
arbejdspladserne lægges køreplader. 

                                                      

1 Internt energinet dokument: ”Projektbeskrivelse Baltic Pibe Project, DOC: 17/01020-60” 
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Figur 2. Nedgravning med gravekassen foregår ved, at kablerne først lægges ud på 
jorden. Dernæst graves en ca. 1,5 meter dyb rende på 10-15 meter i længden, 
som den ca. 8 meter lange gravekasse sænkes ned i. Kablerne lægges ned i 
gravekassen, som trækkes frem med gravemaskinen. Herefter graves igen en 
rende på 10-15 m, som gravekassen med kabler trækkes frem i. 

 

 

Figur 3. Foto, der viser princip bag styret underboring. 
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2.3 Anlægsmetode for gas-ledning 

På størstedelen af strækningen vil arbejdsmetoden for anlæg af gastransmissions-
ledningen være anlæg af rør i en gravet rende. Figur 4 herunder viser konceptuelt, 
hvordan det foregår, når anlægget finder sted i det åbne land. Ved krydsninger af veje, 
diger og vandløb og andre udfordrende steder, planlægges og gennemføres arbejdet ud 
fra de lokale forhold og i et samarbejde med de lokale lodsejere og myndigheder. 

 

Figur 4. Skitse af materiel og jordhåndtering ved nedlægning af gasledning. 
Arbejdstracéets bredde er fastlagt til 2x16m på hver side af tracéet (i alt 32 m). 

Inden selve gravearbejderne indledes, forberedes arbejdsbæltet ved at fjerne vegetation 
mv. Arbejdsbæltet vil have en bredde på op til 32 m. Hvor der er særlige hensyn til 
naturen, er det over kortere strækninger muligt at reducere bredden af arbejdsbæltet ned 
til ca. 15 - 20 m. Passage af beskyttede diger kan holdes inden for ledningsgravens 
bredde på kun ca. 10 meter. Dette kan kun ske på meget korte strækninger (ca. 5 m). 

Når arbejdsbæltet er forberedt, afgraves muldlaget og lægges i et depot, så materialet 
senere kan lægges tilbage.  

Hvor der skal tages særlige hensyn til naturen, er det muligt, at arbejdet begrænses til at 
omfatte afrømning af muldlaget i ledningsgravens bredde og deponering af jord i 
arbejdsbæltet kan reduceres eller helt undgås på strækningen ved at flytte jorden ud af 
området. 

I områder med særlig værdifuld vegetation kan afskrælning af vegetationsmåtter uden 
opblanding af hele muldlaget være en mulighed. Disse vegetationsmåtter kan vandes 
under anlægsarbejdet og genplaceres efter endt arbejde. 

Ledningsgraven udgraves i en dybde, så røret kan dækkes med minimum 1 meter jord. 
Hvis der træffes terrænnært grundvand i forbindelse med rendegravningen, må 
ledningsgraven midlertidigt tørholdes ved oppumpning af grundvand. Normalt vil 
ledningsgraven stå åben i 1-2 uger, og der vil være behov for dræning af grundvand i 
samme tidsrum. 

Det opgravede materiale tilbagefyldes i ledningsgraven efter forudgående frasortering af 
større og skarpe sten. Dræn og andre ledninger, som har måttet afbrydes under 
udgravning af rørgraven, repareres og retableres. Herefter retableres det øverste jordlag 
(typisk muldjorden), og terrænet planeres, jorden harves og om nødvendigt grubes i 
arbejdsbæltet, hvor der har været færdsel med tung trafik. 

Varigheden af de samlede anlægsarbejder på den enkelte lokalitet påregnes at være ca. 
2–3 måneder. 

Umiddelbart efter afslutningen af arbejderne vil dyrkning af marker kunne genoptages, og 
allerede efter et år vil gastransmissionsledningen i alt væsentligt kun kunne bemærkes 
som følge af permanente åbninger i bevoksningen, idet et bælte på 5 meter på hver side 
af gasledningen skal friholdes for træer med dybe rødder. 
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2.4 Krydsningsmetoder 

Gasledningens linjeføring passerer en række vandløb, vådområder, skovområder og 
andre arealer, som er særligt følsomme over for de anlægsarbejder, der finder sted i 
forbindelse med etablering af ledningen. Ved krydsninger af sårbare områder som f.eks. 
vandløb vil der i anlægsfasen blive taget særlige hensyn for at reducere påvirkninger af 
omgivelserne bl.a. ved at anvende særlige anlægsteknikker. 

De krydsningsmetoder, der kan bringes i anvendelse afhængigt af forholdene, er 
følgende: 

- Nedlægning i gravet rende 

- Underpresning/-ramning (også kaldet underskydning) 

- Retlinet underboring 

- Styret underboring 

Den enkleste løsning er, at ledningsstrækningen i krydsningen nedlægges i en gravet 
rende som i det åbne land i øvrigt. Denne løsning kan vælges, når forholdene tillader det, 
og hvor en kortvarig gennemgravning kan accepteres. 

Generne som følge af opgravning kan helt undgås ved gennempresning eller ramning af 
gasrøret fx under små vandløb. Denne metode har den fordel, at retablering af vandløbet, 
der krydses, ikke er påkrævet. 

Styret underboring benyttes ved relativt lange forløb af underboringer. Metoden benyttes 
kun, når øvrige muligheder er udtømte fx ved krydsning af bredere ådale med større 
vandløb omgivet af særlig sårbar natur. Metoden kræver tungt boreudstyr. Der etableres 
en start- og modtageplads, hvor der udgraves reservoir for det boremudder, som 
indpumpes under boringen til stabilisering af borehullet. Boremudderet består 
overvejende af lertypen bentonit og vand. Start- og modtagearealerne bruges også til 
montering/afmontering af borehoveder og til rør. Der vil blive stillet krav om, at 
boremudderet alene indeholder miljøacceptable stoffer, samt at mudderet ikke kan 
forurene miljøet.  

I Figur 5 ses principperne for arbejdsgangen ved styret underboring. 
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Figur 5. Principperne for styret underboring. 

 

2.5 Krydsning af særlige naturområder 

Der er risiko for utilsigtet dræning langs gasledningen - specielt i moseområder eller 
andre steder med terrænnært grundvand. For at minimere risikoen for at gasledningen 
kan virke som et dræn kan der udlægges lerbarrierer på tværs i rørgraven. 

I blødbundsområder vil det som regel, i modsætning til landbrugsjord, være 
uhensigtsmæssigt at fjerne vækstlaget uden for selve rørgraven, da denne vegetation 
forbedrer bæreevnen på den nødvendige kørevej igennem området. Hvis bibeholdelse af 
vækstlaget ikke er tilstrækkeligt til at muliggøre den nødvendige transport, eller hvis 
vegetationen er særlig følsom, opbygges en midlertidig arbejdsvej med grus, køreplader 
eller måtter. 

Krydsninger af grøfter og mindre vandløb kan foretages i en åben gravet rende, svarende 
til metoder og maskinel som beskrevet tidligere. Selve krydsningen kan udføres, inden 
rørgraven for gasledningen på de omkringliggende arealer etableres. 
Gennemstrømningen kan opretholdes ved en midlertidig omlægning. Ved en omhyggelig 
tilrettelæggelse af arbejderne kan udgravning med de midlertidige tiltag ofte gennemføres 
inden for samme dag. Ved gennemgravning skal gasledningen mindst placeres 1 meter 
under vandløbets regulativmæssige bund og beskyttes med betonryttere, dels for at 
modvirke opdrift, dels for at beskytte ledningen ved oprensning af vandløb. Ved denne 
teknik skal der tages særlige hensyn til risikoen for at skade miljøet nedstrøms som følge 
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af opslæmning af vandløbets bundaflejringer. Efter gennemgravningen bliver brinkerne 
retableret så tæt på den oprindelige tilstand som muligt. 

Hvis forholdene tillader det, kan gasrøret med fordel føres under mindre vandløb ved den 
tidligere omtalte rammemetode. Metoden har imidlertid en begrænset rækkevidde på 
grund af friktion mellem røret og den omgivende jord. 

Større vandløb, hvor vandgennemstrømningen ikke kan opretholdes ved midlertidige 
tiltag, kan eventuelt krydses ved udgravning under vand og nedlægning af ledning i 
vandfyldt grav. For nogle vandløb i linjeføringen vil der dog være særlige hensyn på 
grund af deres status og de fysiske forhold ved krydsningen. I sådanne tilfælde kan 
ledningen passere ved styret underboring. Metodevalget foretages i hvert enkelt tilfælde 
afhængigt af forholdene og i samråd med vandløbsmyndigheden. Ved styret underboring 
installeres gasledningen dybere under vandløbsbunden, og der er i anlægsfasen behov 
for arbejdsarealer på begge sider af åen til oplagring af rør og opstilling af bore- og 
trækudstyr. Start- og modtageareal til placering af udstyr og håndtering af boremudder 
kan kræve mere plads end det normale arbejdsareal. 

 

2.6 Forudsætninger 

På baggrund af projektbeskrivelsen  er vurderingerne af projektets påvirkninger af 
naturen baseret på følgende forudsætninger. Hvis en eller flere af forudsætningerne må 
ændres, så er det sandsynligt, at nogle af de udførte vurderinger må omgøres: 

 

1) De steder, hvor tracéet passerer nær grænser til Natura 2000-områder 
antages det, at anlægsarbejdet ikke medfører direkte eller indirekte 
påvirkninger ind over grænsen til Natura 2000-områderne. Af 
projektbeskrivelsen fremgår det, at man under anlægsarbejdet vil 
forhindre, at anlægsprojektet medfører indirekte hydrologiske 
påvirkninger af naboområder. På den baggrund forudsættes det, at 
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af disse Natura 2000-
områder.  

2) De steder, hvor ledningstracéet passerer gennem Natura 2000-områder 
ved underboringer forudsættes det, at der ikke er nogen væsentlig risiko 
for, at underboringen medfører påvirkninger af Natura 2000-området. 
Dette indebærer fx, at der ikke er nogen væsentlig risiko for påvirkning af 
Natura 2000-området i forbindelse med ulykker. Hvis denne 
forudsætning ikke er korrekt, så skal dette overvejes i forbindelse med 
den foreløbige vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-
områder. 

3) Det er oplyst, at linjeføringen ikke vil berøre § 3-søer der fremgår af den 
vejledende udpegning. Det antages derfor, at også § 3-søer, som ikke 
fremgår af den vejledende § 3-registrering, undgås. Det antages 
desuden, at tracéet heller ikke vil berøre § 3-enge og -moser, der 
vurderes at være ynglelokaliteter for bilag IV-padder, fx på grund af 
temporære oversvømmelser eller permanente småsøer, der ikke fremgår 
af den vejledende § 3-registrering. Projektforudsætningerne sikrer 
således en vigtig afværgeforanstaltning; nemlig at indgreb i potentielle 
ynglesteder for bilag IV-padder undgås. 

4) Det forudsættes, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring ledningstracéet 
maximalt udgør 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte 
berørte lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. Konkrete forhold og 
entreprenøren afgør, hvor symmetrisk arbejdsbæltet bliver. Måske det 
nogle steder bliver 24+8 m. 

5) Det forudsættes generelt, at anlægget ikke medfører afledte eftekter på 
vandstanden i nabolokaliteter. Dette sikres ved, at der på relevante 
steder udlægges lerbarrierer på tværs i rørgraven, så ledningen derfor 
ikke virker som dræn. Det må understreges, at forudsætningen vedrører 
alle de steder, hvor projektet kan medføre hydrologiske påvirkninger af 
nabolokaliteter. Dvs. også i de situationer, hvor gravearbejdet har 
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gennembrudt vandstandsende lag, der ikke kan reetableres ved at 
anvende det opgravede jord til genopfyldning. Det er næppe muligt på 
forhånd at vide, hvor det er vanskeligt at leve op til denne forudsætning.   

6) Det forudsættes, at anlægsarbejdet ikke påvirker sø-lokaliteter direkte. 
Ved GIS-analyse af anlægsbæltet (32 m omkring ledningstracéet) er der 
opdaget et antal sø-lokaliteter, der berøres af arbejdsbæltet. Det 
forudsættes generelt, at linjeføringen tilpasses, så direkte påvirkning af 
disse sø-lokaliteter også undgås. 

7) Det forudsættes i forbindelse med passager af levende hegn, at disse 
delvist genetableres, så hegnets afbrydelse ikke bliver på mere end ca. 
10 meter.  

8) Det forudsættes i forbindelse med passager af sten- og jorddiger, at 
disse genetableres så vidt muligt til samme tilstand som før 
anlægsarbejdets udførelse.  

9) Det forudsættes, at eventuelt overskud af opgravet materiale aldrig 
udjævnes inden for § 3-beskyttede områder, men i disse tilfælde 
bortkøres og planeres på fx dyrket mark. 

10) Det forudsættes generelt, at der ved gennemgravning i forbindelse med 
passage af vandløb tages særlige hensyn til risikoen for at skade miljøet 
nedstrøms som følge af opslæmning af vandløbets bundaflejringer. Dette 
kan ske ved etablering af sandfang eller lignende. 
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3 DEFINITION AF VÆSENTLIGE PÅVIRKNINGER 

Dette afsnit definerer væsentlige påvirkninger af naturen, som kan forventes i forbindelse 
med anlægsarbejdet. 

Generelt konkluderes det, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturen i 
driftsfasen.  

Det vurderes, at påvirkninger i afviklingsfasen ikke vil adskille sig fra anlægsfasen. Derfor 
er afviklingen ikke vurderet separat. 

På denne baggrund er definitionen af væsentlige påvirkninger i det følgende kun 
fokuseret på anlægsfasen. 

3.1 Natura 2000  

Planlægningsområdet passerer på tværs eller nært forbi seks Natura 2000-områder. I alle 
disse tilfælde skal det vurderes, om projektet kan medføre væsentlige påvirkninger af det 
lokale udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget kan omfatte naturtyper på 
Habitatdirektivets bilag I, arter på Habitatdirektivets bilag II og arter på 
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. 

I forbindelse med tre passager af Natura 2000-områder (én passage af N114 på Fyn og 
to passager af M163 på Sjælland) forventes det på forhånd, at hele Natura 2000-området 
vil blive underboret. I disse tilfælde vurderes det, at projektet ikke kan medføre væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områderne. Denne vurdering forudsætter dog, at der ikke er 
nogen væsentlig risiko for, at underboringen medfører påvirkninger af Natura 2000, fx i 
forbindelse med ulykker.  

I Natura 2000-området ved den jyske vestkyst (N83, delprojekt Jylland Vest) planlægges 
anlægsarbejder. Her omfatter projektet underboring fra kysten frem til en eksisterende 
ventilstation samt gravning gennem prioriterede naturtyper. Arealerne omkring 
ventilstationen er registreret som naturtyper fra habitatdirektivets bilag I (naturtype 2140, 
klithede). En foreløbig vurdering må vise hvorvidt udpegningsgrundlaget kan påvirkes 
væsentligt.  

To Natura 2000-områder grænser op til planlægningsområdet uden, at tracéet passerer 
gennem Natura 2000-områderne. Disse er Svanemosen (N226, delprojekt Jylland Øst), 
Lillebælt (N112, delprojekt Fyn). Det antages, at anlægsarbejdet på disse to steder ikke 
går ind over områdegrænserne til Natura 2000-områderne. Af projektbeskrivelsen 
fremgår det, at man under anlægsarbejdet vil forhindre, at anlægsprojektet medfører 
indirekte hydrologiske påvirkninger af naboområder. På den baggrund forudsættes det, at 
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af disse Natura 2000-områder. 
Denne vurdering forudsætter dog, at der ikke er nogen væsentlig risiko for, at projektet 
medfører påvirkninger, som har en større udstrækning end forventet, fx utilsigtet 
afvanding af beskyttede naturtyper inden for grænsen af Natura 2000-områder.  

For Natura 2000-området, Søer ved Bregentved og Gisselfeldt (N161), stilles der forslag 
om at krydse et intensivt opdyrket hjørne af Natura 2000-området. En foreløbig vurdering 
må belyse om dette kan medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. 

I forbindelse med Elprojekt Haslev passeres det øverste forløb af Susåen. Passagen sker 
opstrøms Natura 2000-grænsen. Susåen er imidlertid omlagt til naturligt forløb på denne 
strækning, og Natura 2000-grænsen som vist på oversigtskort (Bilag 1) er derfor ikke 
længere retvisende. Hvis Susåen ønskes midlertidig omlagt ved passagen, kan der være 
risiko for nedstrøms påvirkning inden for Natura 2000-området. Hvis Susåen underbores 
på dette sted, uanset at passagen sandsynligvis sker uden for Natura 2000, så kan der 
næppe ske væsentlige påvirkninger af Natura 2000-området. Denne vurdering 
forudsætter, at der ikke er nogen væsentlig risiko for, at underboringen medfører 
påvirkninger af Natura 2000, fx i forbindelse med ulykker. 
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Tabel 3.1. Natura 2000-områder, som passeres eller ligger meget nær planlægnings-
området. Projektets omfang nær Natura-2000 fremgår af tabellen. Der er i denne 
tabel ikke taget hensyn til de endnu ikke vedtagne forslag til ændringer i Natura 
2000 grænser, som er fremlagt af miljøministeriet i december 2017. 

Delprojekt 

Natura 2000  

(Navn og 
nummer) 

Forventet anlægsarbejde  

Jylland Vest 

Blåbjerg Egekrat, 
Lyngbos Hede og 
Hennegårds Klitter 
(N83) 

Underboring og gravning i 
prioriterede naturtyper.  

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Jylland Øst Svanemose, (N226) 
Intet anlægsarbejde i selve 
Natura 2000 

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Fyn 
Lillebælt mm. 
(N112) 

Intet anlægsarbejde i selve 
Natura 2000 

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Fyn 

Odense Å med 
Hagerup Å, Sallinge 
Å og Lindved Å, 
(N114) 

Underboring af å og naturtyper i 
tilknytning til åen inden for 
habitatområdet. Dermed intet 
anlægsarbejde i Natura 2000 

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Sjælland  

Suså, Tystrup-
Bavelse Sø, 
Slagmosen, 
Holmegårds Mose 
og Porsmose 
(N163). 

To passager i 
projektet (Suså og 
Vasegrøften) 

Underboring af å og naturtyper i 
tilknytning til åen inden for 
habitatområdet. Dermed intet 
anlægsarbejde i Natura 2000 

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Elprojekt Haslev 
Søer ved 
Bregentved og 
Gisselfeldt (N161) 

Planlægningsområde overlapper 
Natura 2000-område 

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

Elprojekt Haslev 

Suså, Tystrup-
Bavelse Sø, 
Slagmosen, 
Holmegårds Mose 
og Porsmose 
(N163). 

 

Anlægsarbejdet passerer den 
øverste del af Suså. 
Sandsynligvis er passagen 
umiddelbart opstrøms Natura 
2000 

Bemærk dog, at den viste N2000 
grænse på denne strækning ikke 
er retvisende, da Susåens er lagt 
tilbage i naturligt forløb   

Væsentlighedsvurdering 
skal udarbejdes. 

 

 

3.2 Bilag IV-arter 

3.2.1 Relevante arter 
Dyre- og plantearter opført på Habitatdirektivets bilag IV er omfattet af direktivets særlige 
artsbeskyttelse. Den internationale beskyttelse placerer påvirkninger af bilag IV-arterne i 
den højeste kategori i forhold til ”vigtighed”. I den følgende tabel fremgår de arter fra 
Habitatdirektivets bilag IV, som vurderes at forekomme i planlægningsområdet. Det 
vurderes samtidig, hvilke arter der kan blive påvirket væsentligt, samt hvilke arter der ikke 
påvirkes væsentligt af projektet.  

 



www.amphi-consult.dk 15 

Tabel 3.2. Liste over bilag IV-arter, som kan forekomme i planlægningsområdet samt 
vurdering af projektets mulige påvirkning.  

Bilag IV art 
Påvirkes ikke 
væsentligt af 

projektet 

Kan påvirkes væsentligt 

(analyseres nærmere) 

Odder X  

Ulv X  

Birkemus  X (kun i Jylland) 

Hasselmus  X (kun på Sjælland) 

Flagermus (mange arter)  X 

Stor Vandsalamander  X 

Spidssnudet frø  X 

Springfrø  X (kun på Sjælland og Fyn) 

Løgfrø  X 

Løvfrø  X 

Strandtudse  X 

Grønbroget tudse  X (kun på Sjælland og Fyn) 

Markfirben  X 

Lys skivevandkalv X  

Grøn mosaikguldsmed X  

 

3.2.2 Økologisk funktionalitet 
Habitatdirektivet forbyder negative påvirkninger af yngle- og rasteområder for bilag IV 
arterne. Det fremgår af vejledningen til Habitatbekendtgørelsen2, at påvirkninger af yngle- 
og rasteområder kan accepteres, hvis et projekt samlet set ikke påvirker områdets 
økologiske funktionalitet for de beskyttede arter. På den baggrund anses det for en 
væsentlig påvirkning, hvis man må forvente at et projekt beskadiger et områdes 
økologiske funktion, for en eller flere af de beskyttede arter. Omvendt anses en 
påvirkning ikke for væsentlig, hvis projektet medfører risiko for, at enkelte individer 
omkommer i forbindelse med projektets gennemførelse. 

Begrebet ”økologisk funktionalitet” er ikke udtømmende defineret i love og vejledninger. 

I denne undersøgelse anvendes generelt følgende definition for påvirkning af den 
økologiske funktionalitet på lokaliteter, hvor der forekommer eller kan forekomme bilag 
IV-arter: 

• Indgreb der vil medføre varige negative konsekvenser for artens forekomst på 
stedet. Varige negative konsekvenser defineres som en påvirket bestand, der 
ikke har reetableret sig inden for en periode på fem år. En væsentlig påvirkning 
vil således medføre bestandsnedgang i en periode på mere end 5 år. Nedgangen 
skal være større end den forventede naturlige variation. 

3.2.3 Bilag IV-arter der ikke påvirkes væsentligt 
I Tabel 3.2 vises alle de bilag-IV arter, som kan forekomme i planlægningsområdet. 

                                                      

2 Vejledning til bekendtgørelse nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Naturstyrelsen, 
Miljøministeriet (2011)  
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De arter, som ikke kan blive påvirket væsentligt af projektet, er fx arter af flyvende 
insekter knyttet til søer (lys skivevandkalv og grøn mosaikguldsmed). Disse arter påvirkes 
ikke væsentligt, da disse naturtyper ikke berøres af projektet.  

Derudover vil projektet ikke medføre påvirkninger af store dyr med meget omfattende 
evne til at flytte sig gennem landskabet som odder og ulv. Eventuelle mindre påvirkninger 
af lokale levesteder vil have midlertidig karakter og derfor ikke medføre påvirkninger af 
områdets økologiske funktion for disse arter.  

Mange steder i projektet forventes midlertidige omlægninger af vandløb, og andre 
projektrelaterede forstyrrelser i forbindelse med passage af vandløb. Odder, der lever i 
tilknytning til vandløb, vil ikke blive væsentligt påvirket af dette, da arten er meget mobil, 
og hurtigt kan vende tilbage, når en midlertidig forstyrrelse i anlægsfasen er afsluttet. 

På grund af forhåndskendskab til den regionale udbredelse af bestemte arter, kan 
væsentlige påvirkninger udelukkes i følgende tilfælde: 

- Springfrø forekommer ikke i Jylland. 

- Birkemus forekommer kun i Jylland3. 

- Hasselmus har lokal udbredelse i Østjylland, Sydfyn og på Sjælland. Hele 
planlægningsområdet er screenet af en ekspert i forhold til den kendte 
udbredelse af arten. På det grundlag er det konkluderet, at projektet ikke kan 
medføre væsentlige påvirkninger af hasselmus i Jylland og på Fyn, da 
planlægningsområdet ligger på stor afstand af kendte bestande. 

- Grønbroget tudse forekommer ikke i Jylland og kun spredt på Fyn og Sjælland og 
ikke i nærheden af planlægningsområdet.  

3.2.4 Bilag IV-arter der kan påvirkes væsentligt 
I Tabel 3.2 vises alle de bilag-IV arter, som kan forekomme i planlægningsområdet. 

I dette afsnit beskrives, hvilke væsentlige påvirkninger af bilag IV-arterne, der kan 
forekomme på grund af projektet. 

Indgreb, der kan påvirke områdets økologiske funktion for de beskyttede arter, anses for 
væsentlige påvirkninger. Påvirkning af den økologiske funktion, som er anvendt i denne 
analyse, er beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.2. 

Bevarelse af områdets økologiske funktion for bilag IV-arterne bør ses over et større 
areal end den enkelte lokalitet. Dette skyldes, at arter ofte forekommer i delbestande, 
hvor der sker en stor udveksling af individer mellem de enkelte lokaliteter. Derfor vil et 
indgreb på en lokalitet med meget få individer være af mindre betydning, hvis arten 
forekommer talrigt på en nabolokalitet.  

Den aktuelle undersøgelse er, pga. årstiden, udført uden mulighed for at kortlægge 
bestande og bestandsstørrelser. Derfor er det vanskeligt at vurdere, hvilke potentielle 
ynglelokaliteter der er vigtige, og hvilke der er mindre vigtige for de beskyttede arter. Pga. 
de begrænsede data er vurderingerne foretaget med forsigtighed. Således antages det, 
at der generelt ikke er mulighed for hurtig genkolonisering af en påvirket lokalitet, fordi 
der ikke er data til rådighed om nabolokaliteternes bestande.  

Væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter kan både skyldes påvirkninger af en lokalitet 
(arters levested) eller påvirkninger i nærheden af en lokalitet, der risikerer at skade så 
mange individer af en art, at det påvirker bestanden i en længere årrække (>5 år efter 
indgrebet jf. definitionen i afsnit 3.2.2). 

Tab af enkelte individer i forbindelse med projektet vil som oftest ikke påvirke områdets 
økologiske funktion og dermed ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning. 

Hvilke faktorer i forbindelse med projektet, der kan påvirke de enkelte arter/artsgrupper 
negativt, uddybes nærmere under gennemgangen af de enkelte arter/artsgrupper i afsnit 
4. 

                                                      

3 Møller et. al. Projekt birkemus. Naturhistorisk Museum, Århus 2011 
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3.3 Vandløb 

Passage af vandløb kan enten ske ved gennemgravning, underboring eller 
underskydning.  

Ved gennemgravning vil der blive lavet en midlertidig omlægning, blive pumpet vand over 
rørgraven eller vandløbet lægges midlertidigt i rør for at opretholde gennemstrømningen. 
Ved en omhyggelig tilrettelæggelse af arbejderne kan udgravning med de midlertidige 
tiltag ofte gennemføres inden for samme dag. 

For at kunne vurdere sårbarheden overfor projektet er de fysiske forhold for de enkelte 
vandløbsstrækninger (lokaliteter) blevet undersøgt. På baggrund af et lettere modificeret 
fysisk indeks4 kan det afgøres, hvorvidt vandløbsstrækningen fremstår homogen eller 
mere varieret. 

Som udgangspunkt defineres det altid som en væsentlig påvirkning at gennemgrave 
vandløb med en beregnet fysisk indeksværdi på over 34, hvilket svarer til høj/god fysisk 
kvalitet af vandløbet. Derudover defineres det også som en væsentlig påvirkning at 
gennemgrave vandløb, der har tilstand som habitatnaturtype inden for Natura 2000-
områder. 

Hvis det derimod forventes, at en strækning kan regenerere efter gennemgravning inden 
for en periode på under fem år, defineres påvirkningsgraden ikke som væsentlig.  

3.4 Naturtyper/botanik 

Jordbunden og dermed vegetationen i arbejdsbæltet vil i forbindelse med anlægsarbejdet 
blive helt eller delvist forstyrret. Arbejdsbæltet vil have en bredde på op til 32 m, men hvor 
der er særlige hensyn, fx til bevaringsværdig vegetation, skov, anden bevoksning m.m. er 
det muligt, over kortere strækninger, at reducere bredden af arbejdsbæltet til ca. 15 - 20 
m. Ved passage af beskyttede diger kan bredden af arbejdsbæltet reduceres til 10 meter 
svarende til selve ledningsgravens bredde. 

Generelt defineres en væsentlig påvirkning for botaniske undersøgte arealer, som en 
påvirkning, hvor det vurderes, at naturværdierne ikke genskabes inden for en periode på 
5 år uanset implementering af afværgeforanstaltninger. 

Dette vil typisk være ensbetydende med en gennemgravning af lokaliteter, hvor enten 
hele lokaliteten eller dele af lokaliteten består af en veludviklet naturtype med en høj (I), 
god (II) eller i nogle tilfælde moderat (III) estimeret naturtilstand. Dette skal dog betragtes 
som en tommelfingerregel, hvorfra der kan være afvigelser. For visse naturtyper kan 
arealer af høj botanisk værdi fx have lettere ved at regenerere end arealer af lavere 
botanisk værdi bestående af andre naturtyper. 

For de fleste beskyttede naturtyper er det meget vanskeligt at vurdere reetableringstiden. 
Det er dog relativt simpelt at definere nogle yderpunkter. Fx vil dynamiske naturtyper som 
fx klitter hurtigt kunne genetableres efter en gennemgravning, hvis de rette forhold er til 
stede. Tilsvarende kan gennemgravning af en kultureng minde om pløjning, hvis man 
under arbejdet er varsom med at sikre, at de øverste jordlag genplaceres korrekt. 
Omvendt vil rydning og gennemgravning af en skov med 200 år gamle egetræer eller 
gennemgravning af et uberørt kalkoverdrev kræve en meget lang reetableringstid, før 
samme naturværdi som udgangspunktet er opnået. To af de absolut vigtigste parametre 
for, hvor lang tid det vil tage et reetableret at opnå en given naturværdi, er næringspuljen 
i jorden samt afstanden til arealer med samme naturtype. 

I forlængelse af regeringens Naturpakke fra 2016 er der for nyligt offentliggjort en række 
nye udredninger, der omhandler mulighederne for at anlægge erstatningsnatur. Hvis 
erstatningsarealer for beskyttede naturtyper anlægges på helt nye placeringer, så 
vurderes det, at etableringstiden for næsten alle beskyttede naturtyper er mere end 5 år5. 

                                                      

4 Wiberg-Larsen, P. 2013: Dansk Fysisk Indeks – DFI. Teknisk anvisning, TA. nr: V05, 
version: 2.0. DCE – Aarhus Universitet.  
 
5 Nygaard, B., Oddershede, A. og Høye, T.T. 2018. Erstatningsnatur - erfaringer og 
muligheder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 186 s. - 
Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 266 
http://dce2.au.dk/pub/SR266.pdf 

http://dce2.au.dk/pub/SR266.pdf
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Det fremgår dog samtidig, at den videnskabelige evidens for de etableringsperioder, der 
beskrives, er meget begrænset5. 

I den aktuelle undersøgelse vurderes retableringstiden for naturtyper, der typisk kun 
bliver delvist og kortvarigt påvirket ved gennemgravningen. Efter anlægsarbejdet er 
afsluttet, er der således ikke tale om retablering af naturtypen på en helt ny placering. Der 
vil således være frøkilder fra den oprindelige naturtype i nærheden, og den indbyrdes 
placering af de forskellige jordlag vil svare til udgangspunktet. Derfor er det rimeligt at 
antage, at nogle naturtyper kan genetableres langt hurtigere, end hvis de anlægges på 
en hel ny placering. Dette forudsætter selvfølgelig, at anlægget ikke medfører ændrede 
hydrologiske forhold. 

For visse lokaliteter er det vurderet, at en væsentlig påvirkning kan undgås, hvis der 
implementeres afværgeforanstaltninger. For andre lokaliteter kan væsentlig påvirkning 
kun undgås, hvis lokaliteten ikke berøres af anlægsarbejdet. 

Hvis det forventes, at en lokalitet med eller uden implementering af afværgeforan-
staltninger kan regenerere efter gennemgravning inden for en periode på under fem år, 
defineres påvirkningsgraden ikke som væsentlig. 

Derudover defineres det også som en væsentlig påvirkning at gennemgrave naturtyper 
fra Habitatdirektivets bilag I, der ligger inden for Natura 2000-områder. 
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4 TYPER AF KONFLIKTER OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

I det følgende beskrives generelle konflikttyper og afværgeforanstaltninger. Der fokuseres 
kun på potentielle væsentlige påvirkninger jf. forrige kapitel.  

4.1 Natura 2000 

Projektet kan muligvis medføre påvirkninger af Natura 2000 områder. Dette vurderes 
nærmere i forbindelse med væsentlighedsvurderingen. Væsentlighedsvurdering og 
eventuelt konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 er ikke en del af denne rapport.  

4.2 Padder (bilag IV-arter) 

Padder yngler i vådområder (søer og moser). Paddernes ynglesteder er næsten altid 
omfattet af generel § 3-beskyttelse. Uden for yngletiden lever de voksne padder i mange 
forskellige biotoper og bevæger sig mellem disse levesteder på land og ynglestederne. 
Vandringerne er koncentreret om foråret og efter yngletiden. 

Det er oplyst, at linjeføringen ikke vil berøre § 3-søer. Det antages desuden, at 
linjeføringen heller ikke vil berøre § 3-enge og -moser, der vurderes at være yngle-
lokaliteter for bilag IV-padder. Typisk vil disse enge eller moser kunne være ynglesteder 
pga. temporære oversvømmelser eller permanente småsøer, der ikke fremgår af den 
vejledende § 3-registrering.  

Projektforudsætningerne sikrer således en vigtig afværgeforanstaltning; nemlig at indgreb 
i ynglestederne undgås. 

I det følgende gennemgås de situationer, hvor linjeføringen passerer gennem terrestriske 
levesteder for bilag IV-padder eller passerer forbi ynglesteder for disse.  

4.2.1 Passage gennem terrestriske levesteder for bilag IV-arter 
Alle § 3-enge og -moser er vurderet i forhold til deres egnethed som terrestriske 
lokaliteter for bilag IV-padder. Hvis en terrestrisk lokalitet, der er vurderet som egnet 
levested for en bilag IV-paddeart, bliver berørt af anlægsarbejdet, så anbefales følgende 
generelle afværgeforanstaltninger: 

1. Anlægsarbejdet udføres i en periode, hvor padderne ikke er aktive. For stor 
vandsalamander og springfrø er denne periode 1/11-31/1 samt for stor 
vandsalamanders i perioden 1/5-1/7, hvor de voksne salamandre er yngleaktive, 
og ikke opholder sig på de terrestriske levesteder. For arterne spidssnudet frø, 
strandtudse og løgfrø kan anlægsarbejde udføres disse steder i perioden 16/10-
14/3. 

2. Anlægsarealet indsnævres til 15 - 20 m for at reducere tab af levested og tab af 
individer. Dette uanset årstiden for anlægsarbejdet. 

3. Kabelgraven står åben så kort tid som muligt, hvis arbejdet udføres i perioder, 
hvor arterne benytter de terrestriske levesteder. 

4. Desuden kan en anbefaling om anlæg af nyt eller restaurering af eksisterende 
vandhul som kompenserende foranstaltning for tab af individer og/eller levesteder 
komme på tale. Denne anbefaling kan ikke generaliseres. Vurderingen skal 
afspejle størrelsen af truslen mod den ynglende bestand. 

5. Hvis ikke anbefalingen angående særlige anlægsperioder kan efterkommes, så 
anbefales opsætning af midlertidigt paddehegn. Midlertidige paddehegn bør 
laves af fleksibel plastikdug. Det er vigtigt, at hegnet lever op til de 
specifikationer, der er nødvendige for, at padderne ikke kan passere hegnet6. 
Således skal hegnet slutte helt tæt til jorden, og det er særligt vigtigt, at 
afslutningerne ombukkes som anvist på Figur 2. Generelt er det meget vanskeligt 
at sikre, at midlertidige paddehegn fungerer efter hensigten. Det er derfor vigtigt, 
at opsætningen udføres af eller i tæt samarbejde med personer, der har stor 
erfaring med området. På Figur 8 ses et velfungerende, midlertidigt paddehegn. 
Opsætning af paddehegn vil ikke beskytte eventuelle padder, der måtte skjule sig 
i det område, der graves i. Opsætning af midlertidige hegn kan, efter en konkret 

                                                      

6 Vejdirektoratet (2011). Vejledning: Hegning langs veje (anlæg og planlægning).  
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faglig vurdering, helt eller delvist erstattes ved etablering af kompenserende 
levesteder (jf. forrige punkt). 

4.2.2 Passage forbi lokaliteter med bilag IV-arter 
I forbindelse med nedgravningen af gasledningen kan den åbentstående ledningsgrav 
udgøre en risiko for padder. Risikoen for, at padder fanges i åbne udgravninger, er størst 
om foråret, hvor padderne vandrer i en meget koncentreret periode. Der er dog også en 
risiko om efteråret samt om sommeren, hvor nyforvandlede padder spredes i landskabet. 
Paddevandringer foregår hovedsageligt i døgnets mørke timer. 

Der er således normalt ikke tale om en væsentlig påvirkning, hvis enkelte individer falder i 
udgravningen. Den væsentlige påvirkning kan opstå, hvis store dele af en lokal bestand 
risikerer at omkomme i udgravningen fx under de sæsonbestemte vandringer fra 
overvintringssteder til ynglesteder om foråret. 

Når linjeføringen passerer forbi lokaliteter, der er vurderet egnede som ynglesteder for 
bilag IV-padder, er det i hvert enkelt tilfælde vurderet nøje, om afværgeforanstaltninger er 
nødvendige. For enkelte moser og enge, der vurderes som vigtige terrestriske levesteder 
for bilag IV-padder, er der også angivet afværgeforanstaltninger ved passage forbi. I 
disse tilfælde er det vurderet, at ledningsgravens placering kan medføre risiko for, at 
større dele af en bestand af bilag IV-padder kan omkomme i forbindelse med 
sæsonbestemte vandringer.  

Der anbefales ingen afværgeforanstaltninger, hvor det vurderes, at linjeføringen ikke 
krydser spredningsveje mellem egnede ynglevandhuller og andre egnede levesteder. 
Denne vurdering baseres på den formodede ynglelokalitets placering i forhold til egnede 
levesteder for padder på land såvel som i vandhuller. 

I de øvrige tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger ved ynglesteder for beskyttede padder 
er relevante, anbefales det generelt, at anlægsarbejdet udføres uden for paddernes 
aktive periode. De perioder, hvor anlægsarbejde anbefales udført, fremgår af Tabel 4.1. I 
disse perioder anses det for usandsynligt, at der kan falde dyr i udgravningen i et omfang, 
som har en væsentlig betydning for bestanden. 

 

Tabel 4.1. Anbefalede anlægsperioder i områder med forekomst af bilag IV-padder. Dvs. 
perioder, hvor det anses for usandsynligt, at der kan falde dyr i udgravningen i et 
omfang, som har væsentlig betydning for bestanden.  

Bilag IV-padderart Anlægsperiode hvor afværge-
foranstaltninger kan undlades  

Springfrø 1/11 - 31/1 

Stor vandsalamander 1/11 - 31/1 og 1/5-30/6 

Øvrige bilag IV-padder 15/10 -15/3 

 

Hvis det ikke er muligt at udføre anlægsarbejdet i ovennævnte perioder (Tabel 4.1), så 
anbefales det i alle tilfælde, at ledningsgraven står åben så kort tid som muligt.  

Derudover anbefales én eller flere af følgende alternativer ved passage forbi lokaliteter 
med ynglende bilag IV-padder: 

1. Opsætning af midlertidigt paddehegn på en strækning langs den åbentstående 
ledningsgrav ved lokaliteten. Længden på den strækning, der skal hegnes, 
defineres som to gange afstanden fra arbejdsområdet til lokaliteten plus 
lokalitetens bredde (se Figur 6 + Figur 7). Se desuden forrige afsnit (4.2.1) for 
yderligere detaljer angående opsætning af midlertidigt paddehegn. Bemærk, at 
hegnet ikke kan opstilles korrekt uden en konkret faglig vurdering bl.a. baseret på 
dyrenes forventede vandringsretninger i anlægsperioden.  

2. Etablering af skrå sider på udgravningerne (maksimalt 45°), således at dyr, der 
falder ned i graven, kan komme op igen. De skrå sider etableres som alternativ til 
paddehegn (på tilsvarende strækning).  
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3. Nyanlæg eller restaurering af et eller flere vandhuller som afhjælpende 
foranstaltning for tab af individer og/eller levesteder. Etablering af nye 
ynglesteder vil i mange tilfælde kunne øge bestanden, og dermed sikre, at øget 
dødelighed i forbindelse med anlægsarbejdet ikke skader områdets økologiske 
funktion. Det relevante antal nye ynglesteder skal afspejle størrelsen af truslen 
mod den ynglende bestand. 

Såfremt én eller flere af disse afværgeforanstaltninger følges, vurderes det, at projektet 
ikke vil medføre negativ påvirkning af områdets økologiske funktion for bilag IV-padder. I 
hvert tilfælde bør det konkrete omfang af afværgeforanstaltninger defineres i detaljer 
senere i projektforløbet.  

 

 

Figur 6. Længde af midlertidig paddehegning ved passage af vandhuller med bilag-IV-
padder. 

 

 

Figur 7. Principskitse for afslutningerne af midlertidige paddehegn. Det er vigtigt, at 
hegnet ombukkes som anvist, så man begrænser risikoen for, at de dyr, der 
følger hegnet, falder i ledningsgraven ved hegnets afslutning. Hegnet skal 
ombukkes imod vandringsretningen. 
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Figur 8. Foto, der viser et eksempel på er velfungerende, midlertidigt paddehegn. 

 

4.3 Markfirben 

Arten har ikke som padderne sæsonbestemte vandringer mellem ynglesteder og 
levesteder på land. Derfor er der ikke væsentlig risiko for, at store dele af en bestand kan 
fanges i en åbenstående udgravning, medmindre denne passerer gennem et levested for 
arten. Projektet kan derfor kun medføre en væsentlig påvirkning af markfirben, hvis en 
lokalitet bliver direkte berørt af anlægsarbejde. 

4.3.1 Passage gennem lokaliteter 
Lokalitetens rolle i forhold til artens generelle forekomst i området og andre eventuelle 
nærtliggende lokaliteter med forekomst af markfirben er om muligt blevet vurderet. 
Derudover har inventøren (med udgangspunkt i worst case scenario) vurderet varigheden 
af påvirkningen af den lokale bestand af markfirben, hvis anlægsarbejdet føres gennem 
lokaliteten.  

Hvor der er registreret egnede levesteder for markfirben kan der være foreslået konkrete 
afværgeforanstaltninger, som fremgår af resultatet tabellen (Bilag 2). 

4.4 Flagermus 

Flagermus yngler og raster i gamle huse og træer. Det vurderes derfor, at projektet kun 
kan medføre en væsentlig påvirkning af den økologiske funktion for bestande af 
flagermus, hvis en lokalitet med egnede yngle- og rasteområder bliver direkte berørt af 
anlægsarbejde. 

4.4.1 Passage gennem lokaliteter 

Levende hegn 
Levende hegn med lidt større træer fungerer ofte som spredningskorridorer for flagermus 
og kan være vigtige for, at områder bevarer sin helhed som levested for flagermus. I 
forbindelse med anlægsarbejdet vil dele af levende hegn skulle fældes i tilfælde af, at 
disse gennemskæres af linjeføringen. 

Det vurderes generelt, at en væsentlig påvirkning kan undgås, hvis arbejdsarealet 
indsnævres til 15 - 20 meter ved passage af levende hegn, der forbinder skovområder.  

Skovområder 
Anlægsarbejdet vil medføre, at der skal fældes træer ved passage af skove. Store, gamle 
træer og træer med sprækker, spættehuller eller andre hulheder benyttes ofte af 
flagermus som rastesteder. Derfor kan træfældning potentielt være forbundet med en 
væsentlig påvirkning af flagermusbestande. Anvendelsen af træer som rastested for 
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flagermus varierer med årstiden og fra art til art. De mest sårbare perioder er om 
sommeren og om vinteren. 

Der findes ingen effektive erstatninger af rastesteder for flagermus i træer på kort sigt. 
Flagermus er konservative i deres valg af rastesteder, og et godt træ kan blive benyttet 
igennem mange generationer. Derfor bør det altid have høj prioritet at undgå at fælde 
træer, som kan være rastested for flagermus. 

Generelt anbefales det at undgå passager af gammel løvskov, hvor der kan forekomme 
træer med hulheder. Hvor anlægstraceet passerer tæt på skovbryn med store træer, 
anbefales indsnævring af anlægsarealet, hvis det dermed kan undgås at fælde træer i 
skovbrynet. Dette gælder i særdeleshed sydvendte skovbryn, hvor flagermusene har 
gode muligheder for at raste i solopvarmede stammer og grene.  

Hvis der på en lokalitet registreres træer og trægrupper, som udgør levesteder for 
flagermus, anvises i gennemgangen af lokaliteter, hvilke træer eller trægrupper, som bør 
undgås ved anlægsarbejdet. I tilfælde af, at disse trægrupper ikke kan undgås, må 
bevoksningerne underbores, eller der må stilles helt særlige krav til specifikke hensyn i 
forbindelse med anlægsarbejdet. 

Disse hensyn omfatter dels tidspunktet for fældning dels fremgangsmåde ved fældning af 
træer. 

Hule træer og træer med spættehuller skal generelt fældes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Artsfredningsbekendtgørelsen7 § 5, dvs. inden for perioden 1/9-31/10. 
Fældninger inden for denne periode vil også være mere skånsomme overfor flagermus. 
Den største risiko for at skade flagermus under fældning af træer er i perioden fra 1/11-
30/4 (overvintrende dyr) og i perioden fra 1/6-31/8 (drægtige hunner og ikke flyvefærdige 
unger i ynglekolonier).  

Ved behov for fældning af træer med kendt forekomst af rastende flagermus eller med et 
meget stort potentiale som rastested, kan det være nødvendigt at undersøge, om der 
aktuelt raster flagermus på stedet. Hvis det er tilfældet, så bør der foretages en specifik, 
faglig vurdering af handlemulighederne. Disse kan fx omfatte udslusning af 
flagermusene, forsigtig afskæring og flytning af de dele af træet, hvor flagermusene 
raster eller gennemførelse af fældninger efter flagermusene er fløjet ud om aftenen. 
Udslusning af flagermus kan kun gennemføres i få, korte perioder igennem året, hvorfor 
feltundersøgelser og afværgeforanstaltninger skal planlægges i god tid. 

4.5 Birkemus 

4.5.1 Passage gennem lokaliteter 
Birkemus er meget sårbar overfor gravearbejde, idet arten overvintrer, yngler og oftest 
også raster i underjordiske reder. Ved gravearbejde i områder med birkemus risikerer 
man således på alle årstider at opgrave reder med individer i.  

Etablering af ledningsgrave vurderes i nogle tilfælde at kunne medføre væsentlig 
påvirkning af bestande af birkemus, idet deres yngle- og overvintringsreder er placeret i 
jorden i ca. 20-40 centimeters dybde. Disse underjordiske reder benyttes sandsynligvis 
året rundt, herunder til overvintring i vinterhalvåret, og af hunner og unger i sommerens 
ynglesæson. Opgravning af reder med birkemus vil i langt de fleste tilfælde resultere i, at 
individerne dør. Det kan sjældent forudses, hvor rederne kan befinde sig. 

Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt specifikke områders 
potentiale for forekomster af birkemus. Afværgeforanstaltninger som beskrevet i det 
følgende bør udføres på de lokaliteter, der vurderes egnede for birkemus, og hvor 
påvirkningen vurderes som værende væsentlig. Hvis senere undersøgelser kan 
sandsynliggøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten, så kan foranstaltningerne 
undlades. 

Der vil kun være tale om en væsentlig påvirkning, hvis andelen af potentielt opgravede 
birkemusreder kan true bestandens forekomst på lokaliteten.  

                                                      

7 Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekomment 
vild. BEK 867 27/06/2016 
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Derfor vurderes det, at nedgravning af gasledningen gennem meget store egnede 
levesteder (fx klitheden langs den jyske vestkyst) ikke udgør en væsentlig potentiel 
påvirkning. Omvendt er der risiko for en væsentlig påvirkning ved gennemgravning af 
mindre og isolerede naturarealer, der er velegnede for arten. 

Ved gennemgravning af lokaliteter, der kan påvirkes væsentligt af projektet, anbefales 
følgende generelle afværgeforanstaltninger. Omfanget af afværgeforanstaltninger 
vurderes for hver lokalitet. Afværgeforanstaltningerne kan typisk anvendes i kombination: 

• Anlægsarbejde gennem lokaliteter for birkemus bør foretages uden for 
overvintrings- og ynglesæsonen. Disse perioder er vejrafhængige, men gravning 
kan som tommelfingerregel gennemføres fra ca. 15/5-15/6 og igen fra 1/9-30/98. 

• Anlægsbæltet reduceres til 10 m bredde i tilfælde af korte passager gennem 
dige/levende hegn. Ved passage gennem andre egnede levesteder, der strækker 
sig over mere end 5 meter, anbefales generelt mest mulig indskrænkning af 
anlægsbæltet (dvs. maksimalt 15 - 20 m bredde). 

• Det skal sikres, at birkemus, der falder ned i ledningsgraven, kan komme op igen. 
Dette kan sikres ved at placere ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende 
ned i ledningsgraven for hver 25 m i de relevante områder. Brædderne må 
maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der er vand i afgravningen, skal 
brædderne placeres med 10 meters mellemrum i kabelgraven. Disse tiltag er kun 
relevant i dyrenes aktive periode (1/5-31/10).  

• Ledningsgraven bør stå åben så kort tid som muligt. 

• Underboring af de egnede lokaliteter er et bedre alternativ end de andre 
muligheder nævnt ovenfor. 

4.5.2 Passage forbi lokaliteter 
Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt specifikke områders 
potentiale for forekomster af birkemus. Afværgeforanstaltninger som beskrevet i det 
følgende bør udføres på de lokaliteter, der dels vurderes egnede for birkemus, og hvor 
påvirkningen vurderes som værende væsentlig. Hvis senere undersøgelser kan 
sandsynliggøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten, så kan foranstaltningerne 
undlades. 

For hver lokalitet med potentiel forekomst af birkemus er det i hvert enkelt tilfælde 
vurderet nøje, om afværgeforanstaltninger er nødvendige for at undgå væsentlig 
påvirkning ved passage af linjeføringen forbi lokaliteten. 

For birkemus består der en risiko for at dyrene falder ned i ledningsgraven. Hvis dyrene 
ikke har mulighed for at komme op igen, vil de omkomme. I perioden 1/11-30/4 er 
birkemus generelt inaktive, da de i denne periode ligger i vinterdvale i deres reder i 
jorden. Derfor er der ingen væsentlig risiko forbundet med anlægsarbejde forbi egnede 
lokaliteter i den periode.  

Uden for denne periode, dvs. i birkemusenes aktive periode, bør der implementeres 
afværgeforanstaltninger, hvis arbejdsbæltet er tættere end 25 m på en lokalitet med 
potentiel forekomst af birkemus. Afstanden på 25 m er fastsat ud fra undersøgelser, der 
påviser, at homerange for birkemus gennemsnitligt er på ca. 1 ha9.  

Det vurderes, at der næppe er risiko for, at store dele af en birkemusbestand kan 
omkomme i en udgravning, der passerer forbi et levested for arten. Dette skyldes, at 
arten ikke gennemfører sæsonbestemte vandringer, hvor hele bestanden samtidig flytter 
sig fra et levested til et andet. Omvendt er der meget lidt viden om birkemusens levevis 
og forekomst. På den baggrund anbefales afværgeforanstaltninger ved passage forbi 
potentielle lokaliteter, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning i forhold til netop denne art. 

Følgende afværgeforanstaltninger bør således anvendes ved udgravning til gasledning, 
der placeres nærmere end 25 meter fra lokaliteter med potentiel forekomst af birkemus: 

                                                      

8 Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV - til 
brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser. 
9 Møller JD 2007: The birch mouse Sicista betulina in Denmark – distribution, occurrence 
and habitat use. Specialeafhandling fra Københavns Universitet 
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• Foranstaltningerne skal kun implementeres, hvis anlægsarbejdet udføres i 
perioden 1/5-31/10. 

• Ledningsgraven skal stå åben så kort tid som muligt. 

• Det skal sikres, at birkemus, der falder ned i ledningsgraven, kan komme op igen. 
Dette kan sikres ved at placere ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende 
ned i ledningsgraven for hver 25 m i de relevante områder. Brædderne må 
maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der er vand i afgravningen, skal 
brædderne placeres med 10 meters mellemrum i kabelgraven. Disse tiltag er kun 
relevant i dyrenes aktive periode (1/5-31/10).  

4.6 Hasselmus 

Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt potentialet for  forekomst 
af hasselmus på en række lokaliteter. Som udgangspunkt er der kun foreslået 
afværgeforanstaltninger, hvis linjeføringen passerer gennem egnede levesteder for arten. 
Det skyldes, at denne art langt overvejende spredes i bevoksninger (levende hegn, krat 
og skove).  

Afværgeforanstaltninger som beskrevet bør udføres for de lokaliteter, der vurderes 
egnede (potentiel forekomst) for hasselmus, medmindre senere undersøgelser kan 
sandsynliggøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten. 

4.6.1 Passage gennem lokaliteter 
Hasselmusen er særligt sårbar over for anlægsarbejde på deres levesteder. Specielt 
sommerperioden (1/7-30/9) er kritisk for arten. Dette skyldes, at det kan have store 
konsekvenser, hvis træfældning/buskrydning i forbindelse med anlægsarbejdet medfører, 
at ungekuld af hasselmus går tabt. Arten har en meget lav effektiv populationstæthed og 
yngler kun én gang årligt. En bestand af arten er således væsentlig mere sårbar i tilfælde 
af mislykket yngel end de fleste andre småpattedyr. 

Anlægsarbejde på levesteder i hasselmusens vinterdvaleperiode (1/11-30/4) kan også 
være problematisk, da eventuelle overvintrende individer kan omkomme ved 
gravearbejdet. Vinterperioden er dog mindre problematisk end sommerperioden. 

For at undgå væsentlig påvirkning af hasselmus, bør der implementeres 
afværgeforanstaltninger de steder, hvor det vurderes, at arten kan leve. Implementering 
af nedenstående afværgeforanstaltninger skal igangsættes, inden anlægsarbejdet 
påbegyndes. Dette er vigtigt, da hasselmusen etablerer sig meget langsomt og har en 
ringe spredningsevne. Desuden er bestandstætheden typisk lav (2-4 individer pr. ha) 
samt reproduktionsraten så lille, at en lokal bestand meget nemt risikerer at uddø, hvis 
kvaliteten som levested af artens få og udsatte levesteder forringes. 

Forslagene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Det endelige omfang af 
afværgeforanstaltningerne skal fastlægges i samarbejde med en ekspert, når 
anlægsperioden er kendt: 

- Mest mulig indskrænkning af anlægsbæltets bredde (max 15 - 20 m bredde) og 
maksimalt 10 m ved passager gennem levende hegn.  

- Inden anlægsarbejdet påbegyndes udplantes bærbuske uden for anlægsbæltet. 

- Inden anlægsarbejdet påbegyndes, udlægges kvasdynger på hver side af 
anlægsbæltet, for at sikre mulighed for uforstyrret overvintring. Derved kan det 
forhåbentlig undgås, at hasselmus vælger steder til vinterdvale inden for 
anlægsbæltet. 

- Supplerende beplantning af levende hegn. 

- Supplerende beplantning af skovbryn med hassel, brombær, hindbær m.fl. 

4.6.2 Passage forbi lokaliteter 
Som udgangspunkt antages det, at passage forbi lokaliteter ikke vil kunne medføre 
væsentlig påvirkning og dermed heller ikke afføde afværgeforanstaltninger. Dette 
forudsætter, at anlægsarbejdet holder en afstand på mere end 10 m fra de definerede 
lokaliteter, der udgør egnede levesteder for hasselmus. 
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4.7 Vandløb 

Der er kun foretaget vurderinger af påvirkningen for de vandløbsstrækninger, der direkte 
gennemskæres af linjeføringen. 

4.7.1 Passage gennem lokaliteter 
Passage af vandløb kan enten ske ved gennemgravning eller ved underboring. Ved 
gennemgravning vil der blive lavet en midlertidig omlægning af vandløbet for at 
opretholde gennemstrømningen. Der er også mulighed for midlertidigt at pumpe vand 
forbi, mens arbejdet pågår, eller vandløbet kan lægges i et rør, som der efterfølgende kan 
graves under. Ved en omhyggelig tilrettelæggelse af arbejdet kan udgravning med de 
midlertidige tiltag ofte gennemføres inden for samme dag. 

Større vandløb, hvor vandgennemstrømningen ikke kan opretholdes ved midlertidige 
tiltag, kan eventuelt krydses ved udgravning under vand og nedlægning af ledning i 
vandfyldt grav. 

En gennemgravning, samt midlertidig tørlægning af en given vandløbsstrækning vil have 
meget store konsekvenser for flora og fauna knyttet til strækningen. Særligt strækninger 
med et meget heterogent vandløbsmiljø med udtalte forskelle i vanddybde, substrat og 
strømhastigheder kan huse en forskelligartet flora og fauna. 

For langt de fleste vandløbsstrækninger vurderes det, at den tidligere flora og fauna 
hurtigt vil kunne indfinde sig på strækningen igen efter at anlægsarbejdet er ophørt. 
Koloniseringen af dyr og planter vil i vandløbssystemer ske relativt hurtigt, da der naturligt 
vil være en konstant tilførsel af dyr og planter fra tilstødende arealer længere opstrøms 
den berørte strækning.  

For vandløbstrækninger, hvor det vurderes, at gennemgravning vil udgøre en væsentlig 
påvirkning, og det vil tage mere end 5 år førend det tidligere plante- og dyreliv har 
indfundet sig igen, er den eneste anbefalede afværgeforanstaltning at lokaliteten undgås, 
enten ved ændret linjeføring eller underboring. 

For de resterende vandløbsstrækninger vurderes det, at gennemgravning ikke vil 
medføre væsentlige påvirkninger, såfremt følgende afværgeforanstaltninger 
implementeres: 

- Anlægsbæltet reduceres til 10 m for at minimere direkte fysisk påvirkning (opgravning) 
af fisk og smådyr i vandløbet. En reduktion af anlægsbæltet vil også reducere skader 
på vandløbets morfologi. 

- Der indarbejdes foranstaltninger under den midlertidige omlægning, som minimerer 
sedimentationen af opgravet materiale nedstrøms af hensyn til dyrelivet i og på 
vandløbets bund. Dette kan fx omfatte etablering af midlertidigt sandfang under 
omlægningen. 

- De steder, hvor der forekommer ørred, anbefales det, at anlægsarbejdet foregår i 
perioden fra 1/6-30/9 for at undgå perioden, hvor æg fra ørreder klækker (marts-maj), 
samt gydeperioder (oktober-februar). Undersøgelserne, som er udført i denne 
sammenhæng, har ikke fastlagt forekomst af gydeområder for ørreder. 

- Der udlægges træ, sten og øvrigt substrat på en måde, der fremmer en stor fysisk 
variation således, at strækningen efterlades med en tilsvarende eller større fysisk 
variation end tidligere. 

4.8 Naturtyper/botanik 

Der er kun væsentlige påvirkninger af botaniske værdier for lokaliteter, der direkte 
berøres af anlægsbæltet. Det må understreges, at omfanget af afværgeforanstaltninger 
defineres af § 3-myndigheden. 

4.8.1 Passage gennem lokaliteter 
Forstyrrelse af jordlagene i forbindelse med anlægsarbejdet kan betyde, at områder med 
artsrig flora påvirkes væsentligt. Dels er der risiko for, at artssammensætningen af planter 
ændres irreversibelt, og dels kan plantearter med en fåtallig forekomst helt forsvinde.  

Ved botanisk betydningsfulde lokaliteter kan det i nogle tilfælde være problematisk at 
afrømme muldlaget. 
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På særligt betydningsfulde botaniske lokaliteter kan man derfor alternativt skrælle 
tørvelaget af og lægge det tilbage efter endt anlægsarbejde. Dermed undgås den 
opblanding som sker, når muldlaget afrømmes og lægges i depot.  

Som udgangspunkt vurderes det, at gennemgravning af § 3-arealer med en ringe (IV) 
eller dårlig (V) estimeret naturtilstand ikke vil medføre en væsentlig påvirkning. Dermed 
vil der ikke være behov for afværgeforanstaltninger. 

Derimod vurderes det generelt, at § 3-arealer med enten høj (I), god (II) eller moderat (III) 
estimeret naturtilstand kan være så botaniske værdifulde, at indgrebet kan medføre en 
væsentlig påvirkning af lokaliteten. For nogle lokaliteter kan denne påvirkning muligvis 
ikke afbødes gennem afværgeforanstaltninger, og den eneste mulighed kan derfor være 
at undgå eller underbore lokaliteten. For andre lokaliteter (fx klit- og hedenaturtyper) vil 
påvirkningen typisk være af midlertidig karakter.  

Generelt vurderes det, at en eller flere af de følgende afværgeforanstaltninger vil kunne 
afbøde væsentlige påvirkninger af de botaniske lokaliteter: 

• Indsnævring af arbejdsbæltet mest muligt (< 15 - 20 m) i stedet for 32 m. 
Derved vil den arealmæssige udstrækning af indgrebet halveres. 

• Det afrømmede muldlag fra anlægsbæltet lægges i midlertidigt depot uden 
for naturområdet. Alternativt (på de mest følsomme lokaliteter) afskrælles 
tørvelaget forsigtigt uden opblanding, vandes under anlægsarbejdet og 
tilbagelægges efter anlægsarbejde.  

• De beskyttede arealer omkring ledningsgraven sikres med køreplader under 
arbejdet. 

Udover de angivne generelle hensyn, vil § 3-myndigheden (kommunen) typisk stille 
specifikke krav i forbindelse med en konkret § 3-dispensation. Det er vigtigt at 
understrege, at tilstandsændringer af § 3-beskyttede arealer altid kræver en dispensation 
fra Naturbeskyttelsesloven. De fleste former for anlægsarbejde på fredskovsarealer 
kræver også en tilladelse i forhold til Skovloven. 

I hvert tilfælde må det konkrete omfang af afværgeforanstaltninger defineres i detaljer 
senere i projektforløbet. 
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5 METODEBESKRIVELSE FOR UNDERSØGELSER 

5.1 Oversigtskort og grid 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledning og elkabler, der 
indgår i projektet. Samtidig vises det nummererede grid, der er udlagt over 
planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt ved feltarbejdet og i 
afrapporteringen, dels for automatisk at kunne generere feltkort og dels for hurtigt at 
kunne lokalisere placeringen af de omtalte lokaliteter. 

Tabel 5.1. Opdeling af delprojekterne i et nummereret grid, som fremgår af Bilag 1.  

Delprojekt GRID  

Jylland vest 1-23, 378  

Jylland øst 24-87,  369-383 (dog ikke 378) og 419-431 

Fyn 88-215 

Sjælland 
216-368 (følgende grid udgår på grund af 
ændringer i ledningstracéet: 323, 324, 327-329, 
331-333, 335-368)  

Elprojekt Blangslev 
406-417 og 312-314 (medtager dog kun lokaliteter, 
der ikke i forvejen er omfattet af delprojekt 
Sjælland) 

Elprojekt Haslev 
384-405 og 311-312 (medtager dog kun lokaliteter, 
der ikke i forvejen er omfattet af delprojekt 
Sjælland) 

 

 

5.2 Udvælgelse af lokaliteter 

De besigtigede lokaliteter er dels udvalgt af Energinet og dels af Amphi Consult. Kriterier 
for udvælgelse af lokaliteter fremgår af det følgende. 

5.2.1 Lokaliteter udvalgt af Energinet 
Energinet har på forhånd udvalgt lokaliteter til undersøgelsen. De konkrete lokaliteter er 
fremsendt til Amphi Consult ad flere omgange. 

Lokaliteter udvalgt af Energinet er baseret på en gennemgang af planlægningsområdet i 
kombination med tilgængelig information om vejledende § 3-beskyttelse, fredskov mv.  

Energinets lokaliteter er navngivet med et femcifret objektID, der anvendes som 
lokalitetsnavn. 

Lokalitetstypen (”Note_2”) er defineret af Energinet på forhånd. Lokalitetstypen sikrer en 
grov kategorisering af de undersøgte lokaliteter. 

5.2.2 Lokaliteter anbefalet/udvalgt af Amphi 
Udover de lokaliteter, som blev udvalgt af Energinet, blev en række yderligere lokaliteter 
udvalgt af Amphi Consult, dels inden feltarbejdet og dels under feltarbejdet. 

Lokaliteter udvalgt af Amphi Consult nummereres i objektID-kolonnen fortløbende fra 1 
og frem. Dette nummer anvendes som lokalitetsnavn.  

Supplerende lokaliteter udvalgt inden feltarbejdet 
Den største lokalitet, som var udvalgt på forhånd af Energinet, var en hede i Blåbjerg 
Plantage (lokalitet 24425) på over 90 hektar. Denne lokalitet vurderes at være for stor til 
at håndtere i én omgang. Lokaliteten er derfor opdelt i syv dele (nye lokaliteter) med 
størrelser fra 6 til 18 hektar.  

I forhold til bilag IV-arterne birkemus (kun Jylland) og hasselmus (kun Sjælland) er blot 
enkelte potentielle levesteder for arterne udvalgt til undersøgelse af Energinet. Derfor 
blev det aftalt, at Amphi Consult udarbejdede forslag til supplerende lokaliteter. Formålet 
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med at udvælge supplerende lokaliteter for disse to arter var at sikre tilstrækkeligt med 
detaljer i undersøgelsen til at kunne vurdere det samlede projekt i forhold til arterne. De 
supplerende lokaliteter blev udvalgt blandt ådale, udrykkede arealer og skovområder, 
som passeres af planlægningsområdet. Udvælgelsen er udført af de tilknyttede eksperter 
for hhv. birkemus (Julie Dahl Møller) og hasselmus (Helle Vilhelmsen). 

Supplerende lokaliteter udvalgt i felten 
I forbindelse med feltarbejdet er der udvalgt supplerende lokaliteter inden for 
planlægningsområdet. Disse supplerende lokaliteter er udvalgt til undersøgelse i de 
tilfælde, hvor inventøren i felten har vurderet, at projektet potentielt kan medføre 
påvirkninger af botaniske lokaliteter og/eller arter, som ikke i forvejen er inddraget i 
undersøgelsen. 

Kriterierne for at inddrage ekstra lokaliteter beliggende inden for planlægningsområdet 
var som følger (bemærk også kriterier for ikke at udvælge nye lokaliteter): 

• Lokaliteter, der ikke i forvejen er udvalgt, hvor projektet potentielt kan medføre 
væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter (særlig fokus skal rettes på potentielle 
levesteder for markfirben, som ikke i forvejen er udvalgt). 

• Lokaliteter, der ikke i forvejen er udvalgt, som på baggrund af den aktuelle 
tilstand, vurderes at være omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 

• Der blev IKKE udvalgt supplerende lokaliteter til undersøgelse blandt § 3-
arealer, der allerede fremgår af den vejledende registrering. Disse var i forvejen 
fravalgt ved Energinets luftfotogennemgang på baggrund af tilstrækkelig 
eksisterende viden (derfor blev det aktuelle § 3-lag vist på alle feltkort). Dog er 
der i særlige tilfælde tilvalgt § 3-lokaliteter, hvis inventøren har anset dem for 
væsentlige i forhold til projektets påvirkning af bilag IV-arter.  

• Der blev IKKE udvalgt supplerende lokaliteter, som potentielt kunne blive 
indirekte påvirket pga. afvanding. Det skyldtes, at projektets rammebetingelser 
er, at anlægsarbejdet udføres således, at afvanding af naboområder undgås.  

• Nye lokaliteter er ved databehandling tilføjet til den samlede fortløbende 
lokalitetsnummerering. 

• Nye dellokaliteter fx i skove nummereres med den oprindelige lokalitets 
navn+fortløbende nummer (fx lokalitet XXX_01).    

5.3 Undersøgelsestyper 

De nedenstående lokalitetstyper udsættes for en eller flere undersøgelsestyper, som 
beskrives i det følgende. 

Tabel 5.2. Lokalitetstyper og undersøgelsestyper 

Lokalitetstype (Note_2) Undersøgelsestype 

Sø=vandhul Padder 

Overdrev Botanik/markfirben 

Mose Botanik/padder 

Eng Botanik/padder 

Hede Botanik/markfirben 

Fredskov Flagermus/botanik 

Dige/levende hegn Flagermus/markfirben 

Vandløb Fysisk indeks 

Birkemus (lokalitet med flere naturtyper 
udvalgt til denne art) 

Birkemus 

Hasselmus (lokalitet med flere 
naturtyper udvalgt til denne art) 

Hasselmus 
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5.3.1 Padder 
Denne undersøgelsestype er benyttet på lokalitetstyperne ”Sø” samt på ”Mose” og ”Eng”, 
da disse lokalitetstyper desuden ofte er velegnede leve- og rastesteder for beskyttede 
paddearter. 

Registreringen omfatter vurdering af hvilke arter, der kan forekomme på lokaliteten, samt 
vurdering af lokalitetens potentiale som yngle- og rasteområde for de særligt beskyttede 
bilag IV-arter (egnet, måske egnet eller uegnet).  

En del af sø-lokaliteterne er genbesøgt i juni 2018 netop for at undersøge den aktuelle 
forekomst af padder. Lokaliteter til genbesøg er udvalgt ud fra en prioritering, som 
beskrevet i kapitel 12. Ved genbesøg i juni 2018 er forekomst af padder undersøgt i 
henhold til teknisk anvisning for overvågning af padder10. På de undersøgte lokaliteter er 
vurderingen af lokaliteternes potentiale opdateret på baggrund af undersøgelsens 
resultat. 

Der er taget mindst ét repræsentativt billede af hver lokalitet. 

5.3.2 Markfirben 
Registrering af potentielle lokaliteter for markfirben er foretaget i samme dataformat som 
padder (forrige afsnit). 

Levesteder for markfirben kan være ganske små og relativt svære at erkende på luftfoto. 
Bortset fra Blåbjerg Klitplantage, hvor markfirben på forhånd vides at forekomme, har 
Energinet ikke udpeget lokaliteter, som særligt skal vurderes for egnethed for markfirben. 
Lokaliteterne gennem Blåbjerg Klitplantage (i alt næsten 100 ha) er opdelt i syv mindre 
dele på forhånd. 

Alle lokaliteter af typerne ”Overdrev”, ”Hede” og ”Dige/levende hegn” er imidlertid vurderet 
i forhold til markfirben. Der er dog kun udfyldt padde/krybdyrskema, hvis det er vurderet, 
at lokaliteten har potentiel værdi for markfirben.  

På baggrund af inventørens oplevelser og erfaringer i forbindelse med det øvrige 
feltarbejde, har inventørerne i felten udpeget yderligere lokaliteter, som kan være mulige 
levesteder for markfirben. Ved udvælgelse og nummerering er kriterierne i afsnit 5.2.2 
fulgt.  

Der er taget mindst et repræsentativt billede af hver lokalitet. 

5.3.3 Flagermus 
Undersøgelsestypen har været anvendt på lokalitetstyperne ”fredskov” og ”dige/levende 
hegn”, for sidstnævnte lokalitetstype dog kun i de tilfælde, hvor arealet er træbevokset. 
Hvis der forekommer potentielt værdifulde træer for flagermus i andre lokalitetstyper (fx 
”moser”), så er undersøgelse af flagermus også inkluderet på disse arealer.  

Undersøgelser af faktisk forekomst af flagermus er på grund af tidspunktet på året 
fravalgt. Der kunne ikke registreres flagermus i forbindelse med besigtigelserne, som alle 
er foretaget i perioden oktober 2017 til januar 2018. I den periode er flagermus i dvale.  

Vurderingen af potentielle konflikter tager derfor udgangspunkt i forekomst af strukturer 
(gamle og hule træer), der fremmer flagermusenes muligheder for at bruge lokaliteten 
som yngle- og rasteområde. Der fokuseres generelt ikke på vurdering af ledelinjer, 
bortset fra få væsentlige ledelinjer mellem vigtige skovlokaliteter, hvor påvirkningen kan 
reduceres ved begrænse anlægsbredden fra 32 m til 15 - 20 m.  

De relevante strukturer med betydning for artsgruppen er for hver lokalitet blevet 
registreret på et særligt feltskema til besigtigelser for flagermus. 

Besigtigelsen har kun taget udgangspunkt i registrering af træer med stort potentiale som 
rastesteder for flagermus. Grundlaget for denne vurdering beskrives nærmere under 
feltarbejdet, fx om vurderingen baseres på iagttagelse af synlige huller eller andre forhold 
(fx sprækker mellem grene, løs bark, tæt bevoksning med epifytter). 

                                                      

10 Søgaard, Adrados og Fog (2018): ”Overvågning af padder”, Teknisk anvisning til 
ekstensiv overvågning, TA nr. 17 version 2 (17/4-2018). Aarhus universitet, DCE-
Nationalt Center for Miljø og Energi. 
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Registrering af hule træer og træer med spættehuller, er både relevant ved vurdering af 
konflikter i forhold til flagermus og ved overholdelse af lovbestemte krav til fældnings-
tidspunkt.  

Områder med hule træer og andre træer, der anses at have et særlig stort potentiale som 
rastested for flagermus gennemgås i feltskemaet. 

For hver lokalitet er området vurderet i forhold til egnethed for flagermus i tre grupper: 

• Træer med stort potentiale for flagermus observeret i potentielt ledningstracé (A).  

• Forekomst af træer med mindre potentiale for flagermus (B). 

• Områder uden træer med potentiale som rastesteder (C). 

Afrapporteringen omfatter et lokalitetsskema (se nedenfor) for hver undersøgt lokalitet, 
samt eventuel markering på kort af områder med værdifulde træer for flagermus.  

For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema 
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de 
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4). 

Undersøgelser af flagermus for lokalitetstypen ”Dige/levende hegn” er begrænset til det 
område som Energinet har markeret til undersøgelse på feltkortene. Der er i enkelte 
tilfælde udvalgt nye lokaliteter af typen, hvor der i felten er observeret træer med 
potentiale som rastested for flagermus. Ved udvælgelse og nummerering er fulgt 
kriterierne i afsnit 5.2.2. 

5.3.4 Birkemus 
Undersøgelser for denne art er foretaget på lokalitetstypen ”Birkemus”.  

Undersøgelserne omfatter en ekspertgennemgang af lokaliteten inden for 
planlægningsområdet. Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og 
strukturer, som vurderes at være potentielle levesteder for arten.  

Det må understreges, at det ikke er muligt at undersøge artens aktuelle forekomst på 
lokaliteten med den anvendte fremgangsmåde. 

De relevante strukturer med betydning for arten er defineret i forvejen og registreres på et 
særligt feltskema og/eller beskrives i tekst. 

For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema 
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de 
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4). 

5.3.5 Hasselmus 
Undersøgelser for denne art er foretaget på lokalitetstypen ”Hasselmus”.  

Undersøgelserne omfatter en ekspertgennemgang af lokaliteten inden for 
planlægningsområdet. Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og 
strukturer, som vurderes at være potentielle levesteder for arten.  

I det omfang det er muligt, er sommerreder eller andre spor registreret. Det må dog 
understreges, at det kun ved fund af sommerreder eller andre spor er muligt at påvise 
artens aktuelle forekomst på lokaliteten.  

For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema 
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de 
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4). 

5.3.6 Vandløb 
For alle undersøgte vandløb, har Energinet på forhånd udpeget den strækning, hvorpå de 
fysiske forhold skulle beskrives. Vandløbsstrækninger, der krydses af linjeføringen, er 
udvalgt til besigtigelse.  

Vandløb krydses enten ved gennemgravning, underboring eller underskydning.  
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Vandløbsstrækningens fysiske forhold er beskrevet ved brug af en reduceret version af 
Dansk Fysisk Indeks også kaldet DFI11 . 

Den tekniske anvisning for ”Operationel overvågning” er fulgt med følgende reduktioner 
og modifikationer: 

- Alle parametre er vurderet med udgangspunkt i netop den strækning, der er 
udvalgt til undersøgelse. Strækningerne er oftest mindre end de 100 m, som 
foreskrevet i den tekniske anvisning. 

- Breddevariation inden for den undersøgte strækning er vurderet (der er ikke lavet 
opmålinger for at bestemme CV-værdi). 

- Høller og stryg (% af optimalt antal) skal angives ud fra den udvalgte 
vandløbsstrækning (oftest langt under 100 m). For hver lokalitet er det optimale 
antal derfor blevet korrigeret i forhold til længden af den undersøgte strækning. 

Den naturlige afstand imellem høller og stryg anses jf. den tekniske anvisning til at være 
5-7 gange vandløbets bredde. Karakteren ”Høller og Stryg (% af optimalt antal)” er 
beregnet under forudsætning af, at den optimale afstand imellem hvert sæt høl+stryg er 7 
gange vandløbets bredde. Således er det optimale antal høller og stryg beregnet ud fra 
formlen: optimalt antal høller og stryg = (længde af undersøgt strækning) / (7 gange 
gennemsnitlig vandløbsbredde). Den ønskede parameter er dernæst fundet ved at 
dividere det optalte antal (høller+stryg) med de beregnede optimale antal.  

Til brug for indsamling af data er der anvendt et feltskema, som er modificeret fra bilag 
6.2 i den tekniske anvisning (”operationel overvågning”). På baggrund af udfyldt skema 
med stræknings-, vandløbs- og substratparametre er en indeksværdi beregnet for 
vandløbsstrækningen. Indeksværdien vil ikke helt svare til DFI, da enkelte parametre som 
nævnt er modificeret. 

I situationer med høj vandføring i vandløbet har det ikke i alle tilfælde været muligt at 
udfylde felter med dækningsgrader af undervandsplanter og bundsubstrater. I nogle 
tilfælde er der foretaget en ret grov vurdering af disse. Det er anført i tekstfeltet, hvis det 
ikke har været muligt at udfylde skemaet i et omfang, så indeksværdien kunne beregnes. 

Som for alle øvrige lokaliteter er der taget mindst ét billede af lokaliteten. Desuden er 
hver lokalitet beskrevet kortfattet i et kommentarfelt. 

For alle undersøgte vandløbsstrækninger er der lavet en vurdering af deres sårbarhed 
overfor det konkrete projekt, herunder om naturværdierne kan retablere sig inden for en 
kortere tidsperiode efter en eventuel gennemgravning. 

For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema 
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de 
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).  

5.3.7 Naturtyper/botanik 

§ 3-områder 
De botaniske undersøgelser har taget udgangspunkt i ”Teknisk anvisning til besigtigelse 
af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mv”12. Der er udfyldt § 3-
feltskemaer som en basisregistrering (arter og struktur). Der er således lavet en 
planteliste for hele arealet, men der er ikke udlagt dokumentationscirkler. Der kan ikke 
efterfølgende beregnes en naturtilstand uden en artsliste for en dokumentationscirkel.  

Med baggrund i de botaniske undersøgelser og områdets beskaffenhed i øvrigt er den 
botaniske værdi for alle lokaliteter vurderet på en skala fra 1 (I) til 5 (V), med 1 som det 
bedste (”estimeret naturtilstand”). Af Tabel 3.1 fremgår en generel definition af de fem 
forskellige tilstandsklasser for naturtilstanden. 

                                                      

11 Wiberg-Larsen og Kronvang: Dansk Fysisk Index-DFI, Teknisk anvisning V-05, Version 
2.3 (5/4-2016).   
12 ”Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§3 mv”. Version 1.04, juni 2010 (Fredshavn m.fl., Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet.  
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Tabel 5.3. Definition af tilstandsklasser for botanisk undersøgte arealer. 

Naturtilstand Generel definition af tilstandsklasser 

Høj tilstand (I) 

Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer 
i værdierne for de fysisk-kemiske og hydromorfologiske 
kvalitetselementer for den pågældende naturtype i forhold til, 
hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte 
forhold. 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for 
naturområdet svarer til, hvad der normalt gælder for den 
pågældende naturtype under uberørte forhold, og der er ingen 
eller kun meget små tegn på forandringer. 

Der forekommer typespecifikke forhold og samfund. 

God tilstand (II) 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 
pågældende naturtype udviser lave niveauer af forandringer 
som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, 
hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte 
forhold. 

Moderat tilstand (III) 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 
pågældende naturtype afviger i moderat grad fra, hvad der 
normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold. 
Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af 
menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end 
under forhold med god tilstand. 

Ringe tilstand (IV) 

Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne 
for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende 
naturtype, og hvori de relevante biologiske samfund afviger 
væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågældende 
naturtype under uberørte forhold. 

Dårlig tilstand (V) 

Naturområder, der viser tegn på alvorlige ændringer i 
værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den 
pågældende naturtype, og hvori store dele af de relevante 
biologiske samfund, der normalt karakteriserer den 
pågældende naturtype under uberørte forhold, ikke 
forekommer. 

 

I forbindelse med feltarbejdet er der for alle undersøgte lokaliteter lavet en foreløbig 
vurdering af, om arealet er omfattet af § 3-beskyttelsen. 

For alle undersøgte lokaliteter er der endvidere lavet en vurdering af behovet for 
afværgeforanstaltninger. Denne vurdering tager afsæt i, hvorvidt det vurderes, at 
anlægsarbejde vil medføre en væsentlig påvirkning af lokaliteten (se afsnit 3.4). På 
baggrund heraf er lokaliteterne inddelt i enten GRØN, GUL eller RØD kategori. Disse 
defineres som følger: 

- Kan naturværdierne genskabes hurtigt (inden for ca. 5 år) uden særlige 
forholdsregler i anlægsperioden, så tilhører lokaliteten GRØN kategori. 

- Kan naturværdierne genskabes hurtigt (inden for ca. 5 år) MED implementering 
af særlige forholdsregler i anlægsperioden, så tilhører lokaliteten GUL kategori. 

- Kan naturværdierne IKKE genskabes hurtigt (inden for ca. 5 år) uanset 
implementering af særlige forholdsregler i anlægsperioden, så tilhører lokaliteten 
RØD kategori. 

 

De enkelte lokaliteter kan inddeles i flere kategorier, hvis naturværdierne  ikke er 
homogent fordelt inden for lokaliteten. Hvis der er dele af lokaliteten, som vurderes 
særligt værdifulde og derfor skal friholdes for anlægsarbejde, er disse placeret i RØD 
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kategori. Voksesteder for særligt sjældne, rødlistede eller bevaringsværdige arter er tillige 
markeret i RØD kategori.  

For yderligere angående definitionen af de tre kategorier henvises til afsnit 5.4. 

For hver lokalitet er der taget mindst ét repræsentativt billede. 

Fredskove 
For skove er der foretaget en registrering af beskyttede småbiotoper. Uanset størrelse er 
småbiotoper i skovene med § 3-tilstand naturtypebestemt og markeret på kortbilag 
(beskyttet efter Skovlovens § 28). Der er ikke optaget artslister fra disse lokaliteter, men 
lokaliteternes fysiske tilstand er beskrevet kortfattet.  

Småbiotoperne er navngivet som hovedlokalitetens nummer med fortløbende 
nummerforlængelse fx XXX_01 osv. 

Undersøgelserne i fredskove er fokuseret geografisk i forhold til, hvilke muligheder der er, 
for at linjeføringen ændres. Således er undersøgelsesområdet ved skovpassagerne 
væsentligt begrænset i flere situationer. 

Natura 2000-områder 
De steder, hvor der planlægges jordarbejde inden for Natura 2000-områder er der udført 
en skærpet botanisk undersøgelse med fokus på lokal forekomst af naturtyper på 
Habitatdirektivets bilag I, de såkaldte habitatnaturtyper. 

Disse undersøgelser er kun udført i den vestligste del af undersøgelsesområdet i 
Blåbjerg Klitplantage. Én lokalitet (nr 44825, grid 2 på 1,83 ha) omfatter de arealer, der 
kan blive gennemgravet, inden for habitatområdegrænsen (se nedenstående kort). 

For denne lokalitet er der foretaget en detaljeret botanisk registrering med angivelse af 
naturtyper fra habitatdirektivets bilag I.  

For hver registreret habitatnaturtype er reetableringstiden efter endt anlægsarbejde 
blevet vurderet, og forslag til reetableringsmetoder angives på skemaet for 
afværgeforanstaltninger. 

 

Figur 9. Inden for lokaliteten med lokalitet 44825 (1,83 ha) kortlægges forekomsten af 
habitatnaturtyper. Arealet vest for den blå linje ligger inden for habitatområdet. 
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5.4 Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger 

Planlægningsområdet og ledningstracé vises på kortbilag. Ved vurdering af konflikter og 
behov for afværgeforanstaltninger, tages der udgangspunkt i det fremsendte forslag til 
placering af gasledning og højspændingskabel.  

Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger for lokaliteter, der berøres direkte af 
anlægsarbejdet udføres for lokaliteten i hele planlægningsområdet. Dette er udført fordi, 
der senere kan opstå behov for at flytte ledningens placering. Behovet for 
afværgeforanstaltninger er derfor vurderet ud fra, at den enkelte lokalitet i 
planlægningsområdet vil blive direkte berørt af anlægsarbejdet.  

For søer er behov for afværgeforanstaltninger dog vurderet ud fra andre kriterier, da 
projektbeskrivelsen forudsætter, at søer aldrig vil blive berørt af anlægsarbejdet. Behov 
for afværgeforanstaltninger for søer vurderes derfor kun i forhold til anlægsperiodens 
potentielle påvirkning af de bilag IV-padder, der har søen eller søens umiddelbare 
nærhed som levested. Vurderingen tager afsæt i den indbyrdes placering af søen, 
ledningsgraven og relevante terrestriske habitater for de pågældende arter. Derfor 
forholder vurderingen sig kun til det konkrete forslag til placering af gasledningen som vist 
på kortbilag. Hvis ledningsgraven flyttes, må der derfor påregnes behov for at opdatere 
vurderingerne.  

I tabellen med afværgeforanstaltninger (Bilag 2) angives det, hvilken farvekategori den 
enkelte lokalitet placeres i. Kategorierne baseres på behovet for afværgeforanstaltninger. 
Der anvendes tre forskellige kategorier (grøn, gul og rød). En enkelt lokalitet kan desuden 
indeholde flere forskellige farvekategorier, hvis det pågældende areal varierer i sårbarhed 
overfor projektets påvirkninger. I det følgende defineres de forskellige kategorier. 

5.4.1 Grøn kategori 
På lokaliteter i denne farvekategori vil projektet ikke medføre væsentlige påvirkninger af 
naturværdierne, og der er intet behov for afværgeforanstaltninger, hvis anlægsarbejdet 
påvirker lokaliteten. Naturværdierne knyttet til lokaliteten vurderes at kunne genskabes 
inden for ca. 5 år, selv om ingen afværgeforanstaltninger implementeres. 

Søer vil pr. definition ikke blive berørt af anlægsarbejdet. Søer placeres derfor som 
udgangspunkt altid i grøn kategori, medmindre anlægsarbejdet nær søen kan påvirke 
bilag IV-paddearter, som måtte yngle i søen. Den grønne farve for søer illustrerer 
således, at der ikke forventes væsentlige naturpåvirkninger ved planlægningsområdets 
passage forbi søen.   

5.4.2 Gul kategori 
På lokaliteter i denne farvekategori er der på baggrund af den tilgængelige viden risiko 
for, at projektet i sin nuværende udformning kan medføre væsentlige påvirkninger af 
naturværdierne. Disse væsentlige påvirkninger kan minimeres ved hjælp af 
afværgeforanstaltninger. 

Vurderinger af projektets mulige påvirkninger af lokaliteterne kan måske ændre sig, hvis 
der foretages yderligere undersøgelser. Hvis ikke yderligere undersøgelser foretages, er 
det nødvendigt at implementere afværgeforanstaltninger for at undgå væsentlig 
påvirkning af naturværdierne på lokaliteten. 

I nogle tilfælde er afværgeforanstaltninger relevante, selv hvis anlægsbæltet blot 
passerer forbi lokaliteten (det gælder for søer samt lokaliteter for birkemus). I øvrige 
tilfælde er afværgeforanstaltningerne kun relevante, hvis lokaliteten påvirkes direkte af 
anlægsarbejdet. 

Søer placeres i gul kategori, hvis det vurderes, at det konkrete ledningstracé kan medføre 
en væsentlig påvirkning af en bestand af bilag IV-padder på grund af risikoen for, at 
mange individer fanges i ledningsgraven i forbindelse med sæsonbestemte vandringer. I 
disse tilfælde kan en negativ påvirkning undgås ved at implementere passende 
afværgeforanstaltninger korrekt. 

5.4.3 Rød kategori 
Hvis lokaliteter i denne kategori påvirkes af anlægsarbejdet, vurderes det ud fra den 
aktuelle viden, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af naturværdierne.  
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For disse lokaliteter vurderes det, at det ikke er muligt at implementere 
afværgeforanstaltninger, der afbøder en væsentlig påvirkning fra projektet. Derfor bør 
disse lokaliteter helt friholdes for anlægsarbejde, enten ved at undgå at lokaliteten ligger i 
anlægsområdet, eller ved at underbore lokaliteten.  

Vurderingen af projektets påvirkning af lokaliteten kan måske ændre sig, hvis der 
foretages yderligere undersøgelser. Dette skyldes, at en del undersøgelser er udført på 
en uhensigtsmæssig årstid. 

5.4.4 Kombination (rød, gul, grøn) 
I de tilfælde, hvor forskellige dele af en lokalitet har forskellige behov for 
afværgeforanstaltninger, er der på baggrund af feltbesigtigelsen fremstillet et kort, der 
skitserer de dele af lokaliteten, der omfattes af rød, gul og/eller grøn kategori. Disse kort 
er indsat i teksten og suppleret med en kort ledsagende tekst og/eller indsat i Bilag 4. 
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5.5 Placering af lokaliteter ifht. arbejdsbælte 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten.  

Enkelte lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, hvis projektet passerer 
forbi lokaliteten. Dette kan skyldes, at anlægsarbejdet skaber forstyrrelser. Det kan også 
skyldes, at væsentlige dele af en bestand af en given bilag IV-art på lokaliteten risikerer 
at omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se tabel herunder). 

 

Tabel 5.4. Lokalitetstypernes potentielle væsentlige påvirkning hvis arbejdsbæltet berører 
lokaliteten direkte eller blot passerer forbi. For lokalitetstyperne ”Eng” og ”Mose” 
kan der være væsentlige påvirkninger, hvis områderne fx indeholder 
uregistrerede søer og temporære vandansamlinger, der kan fungere som 
ynglesteder for beskyttede padder. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Direkte berørt 

Kan påvirkes væsentligt, 
hvis arbejdsbæltet berører 

lokaliteten direkte 

Passage forbi 

Kan påvirkes væsentlig, hvis 
arbejdsbæltet passerer forbi 

lokaliteten13 

Sø=Vandhul Ikke relevant14 JA 

Overdrev JA NEJ 

Mose JA JA 

Eng JA JA 

Hede JA NEJ 

Fredskov JA NEJ 

Dige/Levende hegn JA NEJ 

Vandløb JA NEJ 

Birkemus JA JA 

Hasselmus JA JA 

 

  

                                                      

13 Se også forudsætninger som fremgår af projektbeskrivelse. Bl.a. skal det sikres at 
anlægget ikke medfører afledte eftekter på vandstanden i nabolokaliteter. 
14 Søer berøres ikke af anlægsarbejdet jf. projektbeskrivelsen. 
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6 DELPROJEKT JYLLAND VEST (RESULTATER) 

6.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det forventede tracé for gasledningen på 
tidspunktet for undersøgelserne. Samtidig vises det grid der er udlagt over 
planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt ved feltarbejdet og for 
automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt Jylland Vest omfatter grid nr. 1-23 og 378 (se Bilag 1). 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for delprojekt Jylland Vest er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitets-
typer, som fremgår af nedenstående Tabel 6.1. De undersøgelsestyper, der er udført på 
hver lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29).  

Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Jylland Vest 
passerer Natura 2000-område N83; ”Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds 
Klitter”. Vurdering i forhold til Natura 2000-området fremgår af kapitel 3.1. 

Tabel 6.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Jylland Vest). Der henvises til 
detaljer, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø 7 

Birkemus 14 

Dige/levende hegn 1 

Eng 5 

Fredskov 8 

Hede 3 

Mose 5 

Vandløb 4 

Total 47 

 

6.2 Gennemgang af resultater 

6.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at 
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 5.4, side 37).    

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Jylland Vest fremgår af Tabel 6.2 
herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte 
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. 
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De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  

Derudover kan der være problemer, når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, mose, eng, birkemus og hasselmus). 

Tabel 6.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Jylland Vest. 
Tal i parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af 
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til 
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 3 (1) 4 (0) 0 0 7 (1) 

Dige/levende hegn 0 0 0 1 (0) 1 (0) 

Eng 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 5 (5) 

Fredskov 7 (7) 1 (1) 0 0 8 (8) 

Mose 1 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (1) 5 (2) 

Hede 0 3 (3) 0 0 3 (3) 

Vandløb 4 (4) 0 0 0 4 (4) 

Birkemus 7 (4) 3 (3) 0 4 (3) 14 (10) 

Total 23 (16) 14 (10) 3 (2) 7 (5) 47 (33) 

 

6.2.2 Padder 
I den vestlige del af Blåbjerg Klitplantage passerer linjeføringen tværs gennem flere 
potentielle leve- og ynglesteder for spidssnudet frø (grid 2 og 9). Bestanden er næppe 
truet men der mangler viden om udbredelse og status for arten. Planlægges arbejde 
udført i vinterhalvåret i den vestlige del af Blåbjerg Klitplantage vil påvirkningen af 
spidssnudet frø være minimal. Der blev ved genbesøg i 2018 fundet spidssnudet frø på 
lokalitet 30425 (grid 2) og 25225 (grid 3).   

Ved Nybro (grid 21-23 og 378) er der flere egnede leve- og ynglesteder for spidssnudet 
frø i form af § 3-beskyttede moser/enge, som kan blive berørt af projektet. Det vides dog 
ikke med sikkerhed, om spidssnudet frø findes i området. På det aktuelle grundlag 
anbefales implementering af afværgeforanstaltninger for padder på disse lokaliteter. 
Derfor bør det også anbefales at foretage yderligere undersøgelser af paddefaunaen på 
den optimale årstid, inden detailprojektering af afværgeforanstaltninger påbegyndes (se 
Figur 10). 

6.2.3 Markfirben 
Linjeføringen passerer i Jylland Vest igennem og forbi ét område, hvor markfirben 
forekommer og forventes at forekomme i oplandet omkring linjeføringen. Det er i 
klitlandskabet ved kysten og i dele af Blåbjerg Klitplantage (lokalitet 45, 48, 44825 og 
24826 – grid 1-5). Det vurderes dog, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger 
direkte rettet mod markfirben på disse lokaliteter. Det skyldes, at projektets indgreb er af 
begrænset omfang i forhold til størrelsen af de berørte lokaliteter, der er egnede for arten. 
Derfor vurderes det, at projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af bestanden. 
Yderligere forventes det, at området efter endt anlægsarbejde hurtigt får samme eller 
bedre værdi som levested for markfirben. 
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Figur 10. Området ved Nybro (grid 21-23+378). 

6.2.4 Flagermus 
Der er kun en enkelt lokalitet i delprojekt Jylland Vest, hvor der er fundet potentielle 
rastesteder for flagermus. Lokaliteten 32032 (grid 23) er et levende hegn på ca. 870 
meter. Ca. midt på lokaliteten er markeret et træ, hvor der er observeret et spættehul (se 
Figur 11). Dette træ bør så vidt muligt bevares, men såfremt træet ikke kan bevares, skal 
det fjernes i overensstemmelse med bestemmelserne i Artsfredningsbekendtgørelsen § 
5. Området ved træet placeres derfor i gul kategori. 

I resten af læhegnet er der ikke problemer forbundet med potentielle forekomster af 
flagermus. 

 

Figur 11. Detailkort over lokalitet 32032. 
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6.2.5 Birkemus 
Der er i delprojekt Jylland Vest i alt besigtiget 14 lokaliteter for birkemus. På 7 af disse 
lokaliteter blev det vurderet, at der er behov for afværgeforanstaltninger (se Tabel 6.3). 
For 2 af disse er der kun behov for afværgeforanstaltninger på dele af lokaliteterne (se 
Figur 12). 

 

Figur 12. Detailkort for lokalitet 11 og 12 (grid 2). 

 

Tabel 6.3. Oversigt over birkemus-lokaliteter i Jylland Vest, hvor væsentlig påvirkning 
ikke kan undgås, medmindre der implementeres afværgeforanstaltninger på hele 
eller dele af lokaliteten. 

Lokali-
tetsnr 

Grid 
Direkte 
berørt 

Kategori af 
behov 

Foreslåede afværgeforanstaltninger 

10 1 x Gul 

- Det anbefales, at det sikres, at mus som 
falder ned i afgravningen kan komme op 
igen 

- Tidsrummet hvor kabelgraven står åben 
forkortes til det mindst mulige 

11 2 x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

- Reduktion af anlægsbælte til 15 - 20 m 

12 2 x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

- Reduktion af anlægsbælte til 15 - 20 m 

85 3 x Gul 
- Muld genplaceres øverst efter 
gennemgravning 

19 12 x Gul 
- Muld genplaceres øverst efter 
gennemgravning 

38826 22 x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

- Muld genplaceres øverst efter 
gennemgravning 

- Reduktion af anlægsbælte til 15 - 20 m 

- Tidsrummet hvor kabelgraven står åben 
forkortes til det mindst mulige 
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Lokali-
tetsnr 

Grid 
Direkte 
berørt 

Kategori af 
behov 

Foreslåede afværgeforanstaltninger 

64433 22  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

- Muld genplaceres øverst efter 
gennemgravning 

- Reduktion af anlægsbælte til 15 - 20 m 

- Tidsrummet hvor kabelgraven står åben 
forkortes til det mindst mulige 

 

6.2.6 Vandløb 
For ingen af de 4 undersøgte vandløbsstrækninger i delprojekt Jylland Vest er der 
vurderet at være behov for afværgeforanstaltninger. 

6.2.7 Botanik 
For i alt 11 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af 
de botaniske værdier, medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der 
implementeres afværgeforanstaltninger. 

For 3 af disse lokaliteter vurderes det, at gennemgravning vil medføre en væsentlig 
påvirkning af de botaniske forhold. Disse lokaliteter bør derfor undgås eller underbores 
(rød kategori). Disse lokaliteter er: 

- 24825 (grid 2) - § 3-beskyttet mose ved Blåbjerg Klitplantage. 

- 64431 (grid 22) og 64432 (grid 21), som er hhv. en § 3-beskyttet eng og mose 
beliggende ved Nybro. 

For 8 lokaliteter kan arealet gennemgraves, hvis der gennemføres afværgeforan-
staltninger (gul kategori). To lokaliteter er kombinationslokaliteter (se Figur 13 og Figur 
14). Både kombinationslokaliteterne og lokaliteterne i gul kategori fremgår af Tabel 6.4. 

 

Tabel 6.4. Oversigt over botaniske lokaliteter i Jylland Vest, hvor væsentlig påvirkning 
ikke kan undgås, medmindre der implementeres afværgeforanstaltninger på hele 
eller dele af lokaliteten. 

Lokalitetsnr Grid 
Lokalitetstype 
(note 2) 

Direkte 
berørt 

Kategori af behov 

44825 1 Hede x Gul 

44 2 Hede x Gul 

24826 2 Hede x Gul 

25226 5 Hede x Gul 

25625 9 Eng x Gul 

24426 12 Mose x Kombination af rød/gul/grøn 

24429 21 Eng x Gul 

64430 21 Mose  Gul 

65230 21 Eng x Kombination af rød/gul/grøn 
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Figur 13. Detailkort over kombinationslokalitet 24426. Som det fremgår af kortet, er det 
meste af lokaliteten placeret i grøn kategori, mens den østlige del har høj 
botanisk værdi og placeres i rød kategori. 

 

 

Figur 14. Detailkort over kombinationslokalitet 65230. Som det fremgår af kortet, er det 
meste af lokaliteten placeret i gul kategori, men pletter med høj botanisk værdi er 
placeret i rød kategori og bør underbores eller undgås ved anlægsarbejdet. 
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6.3 Sammenfatning 

De potentielle konflikter med naturforhold på delprojekt Jylland Vest fordeler sig især på 
to forskellige delområder i hver sin ende af delprojektets udstrækning. Ud af de 
potentielle konflikter med naturforhold udgør botanisk undersøgte lokaliteter 46 % af de 
totalt 24 lokaliteter med potentielle konflikter. Birkemus-lokaliteter og søer udgør hhv. 29 
% og 17 % af lokaliteterne med potentielle konflikter. 

I nedenstående to områder vurderes der at være den største koncentration af potentielle 
konflikter i forhold til naturforhold. 

6.3.1 Arealer ved Blåbjerg Klitplantage (grid 1-2) 
Inden for en strækning på ca. 2,8 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 8) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst én af disse to kategorier 
indgår (se Figur 15). Således er der inden for strækningen én § 3-beskyttet mose, 2 § 3-
beskyttede heder, 3 birkemuslokaliteter, én fredskov og én sø, hvor der enten skal 
implementeres afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales 
undgået eller underboret. Den ene af hederne ligger inden for Natura 2000-område N83 
”Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter” og vegetationen kan henføres til 
habitatnaturtypen ”2140 – klithede”. 

6.3.2 Området omkring Nybro (grid 21-23 og 378) 
Inden for et område på ca. 16 ha er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 9) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier 
indgår (se Figur 16). Således er der inden for strækningen 5 § 3-beskyttede arealer, 2 
birkemuslokaliteter, én sø og ét dige/levende hegn, hvor der enten skal implementeres 
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller 
underboret. 

I området omkring Nybro (grid 21-23 og 378) passerer linjeføringen fx igennem flere enge 
og moser, der er potentielle rastesteder for spidssnudet frø og egnede levesteder for 
birkemus. 

 

 

Figur 15. Kort over lokaliteterne placeret omkring ilandføringen ved Blåbjerg Klitplantage. 
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Figur 16. Kort over området ved Nybro. 
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7 DELPROJEKT JYLLAND ØST (RESULTATER)  

7.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig 
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt 
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt Jylland Øst omfatter grid nr. 24-87, 369-383 og 419-431 (dog ikke 378) (se 
Bilag 1). 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for delprojekt Jylland Øst er der udført undersøgelser af lokaliteter og 
lokalitetstyper, som fremgår af nedenstående Tabel 7.1. De undersøgelsestyper, der er 
udført på hver lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29).  

Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Jylland Øst 
passerer forbi Natura 2000-områder ét sted – nemlig område N226 – ”Svanemosen”. 
Dette er nærmere omtalt i kapitel 3.1. 

Tabel 7.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Jylland Øst). Der henvises til 
detaljer, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø 86 

Birkemus 35 

Dige/levende hegn 17 

Eng 14 

Eng/mose/overdrev 1 

Fredskov 15 

Mose 2 

Overdrev 4 

Vandløb 25 

Total 199 

 

7.2 Gennemgang af resultater 

7.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at 
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 5.4, side 37).  

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Jylland Øst fremgår af Tabel 7.2 
herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte 
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. 
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De væsentligste konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  

Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus). 

 

Tabel 7.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for Jylland Øst. Tal i 
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af 
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til 
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 64 (7) 22 (4) 0 0 86 (11) 

Birkemus 4 (3) 20 (19) 3 (1) 8 (8) 35 (31) 

Dige/levende hegn 2 (2) 3 (1) 4 (3) 8 (6) 17 (12) 

Eng 5 (3) 3 (2) 0 6 (5) 14 (10) 

Eng/mose/overdrev 0 0 0 1 (0) 1 (0) 

Fredskov 4 (4) 0 3 (2) 8 (7) 15 (13) 

Mose 0 1 (1) 0 1 (0) 2 (1) 

Overdrev 1 (0) 1 (0) 0 2 (1) 4 (1) 

Vandløb 9 (8) 5 (3) 7 (6) 4 (2) 25 (19) 

Total 89 (27) 55 (30) 17 (12) 38 (29) 199 (98) 

 

7.2.2 Padder 
Spidssnudet frø forventes ikke at være vidt udbredt i områderne inden for eller nær 
planlægningsområdet i Jylland Øst. Arten forekommer dog i planlægningsområdet vest 
for Husted Mose (grid 28 og 29), hvor et potentielt ynglested kan blive påvirket, og hvor 
der kan forekomme større vandringsaktivitet. Området rummer desuden potentiale for 
løgfrø og strandtudse. I ådalen omkring Åkær Å ved Frisendal (grid 47), vurderes det, at 
spidssnudet frø kan forekomme. Spidssnudet frø forekommer sandsynligvis i 
Svanemosen syd for Kolding, men det vurderes ikke, at en eventuel bestand i 
Svanemosen vil blive påvirket af projektet. Syd for Sønder Stenderup (grid 81) vurderes 
det ligeledes, at spidssnudet frø kan forekomme på en eng (lokalitet 53634, grid 81). 

Stor vandsalamander findes eller forventes at være udbredt inden for eller nær 
planlægningsområdet gennem hele traceet i Jylland Øst. Dog vurderes det samtidig, at 
påvirkningen de fleste steder, hvor stor vandsalamander forekommer eller forventes at 
forekomme, vil være minimal. Der er dog især tre områder, hvor det vurderes, at der kan 
ske en væsentlig påvirkning af bestande af stor vandsalamander: 

I og omkring skovområdet ved Rosenlund sydøst for Gelballe (grid 380/381), landskabet 
med småskove nordøst for Fovslet Skov (grid 57 og 58) samt i et område ved Hedehuse 
øst for E45 (grid 372). Stor vandsalamander blev ved genbesøg i juni 2018 fundet på 
lokaliteter ved både Rosenlund sydøst for Gelballe og nordøst for Fovslet skov. Ved 
genbesøg i juni 2018 i området øst for E45 (lokalitet 54427 og 54428, grid 372) var begge 
lokaliteter udtørret og stor vandsalamander kunne derfor ikke findes. Det vurderes dog 
fortsat at disse lokaliteter er egnet for arten.  

Linjeføringen passerer desuden igennem/forbi flere steder, hvor løvfrø tidligere er fundet, 
og hvor arten vurderes at kunne forekomme, øst for E45. Muligvis findes arten også øst 
for Hjarup i og omkring området ved Fovslet Skov og Svanemosen (grid 57, 58 og 369). 
Det vurderes, at der kan ske en væsentlig påvirkning af løvfrø nær Kobbelskovgård 
mellem Sønder Bjert og Sønder Stenderup (grid 78, lokalitet 33227). Undersøgelsen i juni 
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2018 peger imidlertid på, at arten ikke forekommer på stedet. Stedvist kan der ske en 
påvirkning uanset årstid, hvis rasteområder i linjeføringen rammes. 

I ca. en fjerdedel af søerne i Jylland Øst er der vurderet et behov for at implementere 
afværgeforanstaltninger. På baggrund af genbesøg i juni 2018 er behovet for 
afværgeforanstaltninger reduceret fra ca. en tredjedel til en fjerdedel af lokaliteterne.  

7.2.3 Markfirben 
I Jylland Øst er der inden for planlægningsområdet kun ét sted, hvor der er egnede leve- 
og ynglesteder for markfirben, og hvor det vurderes, at arten kan forekomme. Det er ved 
Frisendal på de sydvendte skrænter og overdrevsarealer nord for den dobbeltsporede 
jernbane, nord for Åkær Å (grid 47). 

De potentielle leve- og ynglesteder omfatter lokaliteterne 26030 (overdrev), 54830 
(overdrev) og 60026 (fredskov), alle i grid 47. Det vurderes, at anlægsarbejdet kan 
gennemføres uden at skade bestanden af markfirben, hvis potentielle ynglesteder ikke 
berøres, og hvis der indarbejdes visse hensyn.  

7.2.4 Flagermus 
For i alt 7 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af 
områdets økologiske funktion for bestande af flagermus, medmindre hele lokaliteten 
enten undgås eller underbores (rød kategori). Disse er lokaliteterne 19228/19629 (grid 
32), 64831/74833 (grid 47), 20029 (grid 73), 53631 (grid 377) og  81005 (grid 420). 

For 2 lokaliteter skal der for at undgå risiko for væsentlig påvirkning af lokaliteternes 
økologiske funktion for flagermus implementeres afværgeforanstaltninger. Disse er 19224 
(grid 25) og 20428 (48). 

For yderligere 16 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning, 
medmindre dele af lokaliteterne undgås eller underbores. Disse lokaliteter er alle 
kombinationslokaliteter med flere farvekategorier inden for den enkelte lokalitet. Disse 
fremgår af Tabel 7.3. Detailkort for disse 16 lokaliteter fremgår af Bilag 4. 

 

Tabel 7.3. Oversigt over lokaliteter, hvor dele af arealet har værdi for flagermus 
(kombinationslokaliteter) i Jylland Øst. 

Lokalitet Grid Lokalitetstype (note 2) 
Direkte 
berørt 

Kategori af behov 

19625 29 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

52 32 Dige/levende hegn  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

19229 32 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

19230 33 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

56 36 Dige/levende hegn  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

60026 47 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

72836 60 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

53628 372 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

53629 372 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

54825 372 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 
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Disse lokaliteter er centreret omkring områderne (grid 25-36) ved Veerst og Egholt skov, 
nordpå vest for Husted mose (grid 47) i området omkring Åkær Å og til slut området øst 
for Svanemosen (grid 372-381). Det anbefales, at der tages højde for ældre træer med 
spættehuler og hulheder samt, at arbejdsbæltet i disse områder indskrænkes til 10 meter 
gennem diger og levende hegn. 

7.2.5 Birkemus  
For 3 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af den 
økologiske funktion for bestande af birkemus medmindre hele lokaliteten enten undgås 
eller underbores (rød kategori). Disse er lokalitet 27 (grid 38), 103 (grid 36) og 28 (grid 
47). 

For 19 lokaliteter skal der for at undgå risiko for væsentlig påvirkning af lokaliteternes 
økologiske funktion for birkemus implementeres afværgeforanstaltninger ved 
gennemgravning af lokaliteten. 

For yderligere 8 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning, 
medmindre dele af lokaliteterne undgås, underbores eller i nogle tilfælde udsættes for 
afværgetiltag. Disse lokaliteter er alle såkaldte kombinationslokaliteter med flere 
farvekategorier inden for de enkelte lokaliteter. Disse fremgår af Tabel 7.4. Detailkort for 
disse 8 lokaliteter fremgår af Bilag 4. 

Tabel 7.4. Oversigt over birkemus-lokaliteter i Jylland Øst, hvor arealet er delt op i 
forskellige farvekategorier (kombinationslokaliteter). Detailkort med disse 
lokaliteter ses i Bilag 4. 

 

Linjeføringen passerer meget tæt på en § 3-eng (lokalitet 92, grid 29), som på sydsiden 
er flankeret af en skråning. Skråningen og engen udgør tilsammen et potentielt levested 
for birkemus, hvor skråningen er det sandsynlige yngle- og overvintringssted. Idet 
linjeføringen passerer i udkanten af området, anbefales det at skråningen undgås (den er 

54826 373 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

64830 381 Fredskov  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

73623 420 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

73232 423 Fredskov x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

73636 431 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

72434 431 Dige/levende hegn x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

Lokalitet Grid 
Lokalitetstype 

(note 2) 

Direkte 
berørt 

Kategori af behov 

92 29 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

54831 47 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

29 49 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

82 59 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

33 60 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

42 81 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

106 371 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 

104 426 Birkemus x Kombination af rød/gul/grøn 



www.amphi-consult.dk 50 

markeret med rød). Dette ser ud til at være muligt, hvis man begrænser anlægsområdet 
til den østlige side af udgravningen. På denne strækning bør man desuden sikre, at 
birkemus kan komme op af kabelgraven. 

De vigtigste  birkemuslokaliteter findes omkring Kolding, hvor arten i forvejen kendes fra 
flere lokaliteter (se Figur 17). Fire områder, som vurderes særligt vigtige for arten, skal 
fremhæves her: 

- Passage gennem Åkær Ådal (grid 47) 

- Passage gennem området syd for Åkær Ådal (grid 48+49) 

- Området ved Tanggård Bæk (grid 38) 

- Område øst for Svanemosen (grid 60, 61 og 370) 

I det følgende beskrives ovenstående områder separat. 

Åkær Ådal (grid 47) 
En af de meget fine, kendte levesteder for birkemus gennemskæres i Åkær Ådal (lokalitet 
28 og 54831). Arten er fundet adskillige gange på lokaliteten inden for de seneste år. 
Ådalen rummer alle de parametre, som kendetegner de formentlig bedste 
birkemuslokaliteter i Danmark; kuperet terræn med kildevæld, flora med stor diversitet, 
lang kontinuitet og ekstensiv afgræsning. Området kan meget vel fungere som en 
”source”-lokalitet for lokalområdet. Der kendes kun et ganske begrænset antal 
birkemuslokaliteter i Danmark af denne kvalitet, og vi har endnu ikke den viden og 
erfaring der skal til for at skabe velfungerende erstatningsbiotoper. Området bør derfor 
beskyttes mest muligt. Det betyder at det bør prioriteres enten at undgå eller om muligt at 
underbore hele eller dele af arealet. Lokalitet 54831 indeholder et græsareal, som med 
mellemrum har været pløjet indtil ca. 2008 (så vidt det kan bedømmes ud fra luftfotos). 
Disse arealer har ikke den samme sandsynlighed for at rumme yngle- og rastesteder som 
de omgivende græsarealer med længere kontinuitet. Dette delområde vises derfor med 
grøn farve på kort (se grid 47, Bilag 3). 

Syd for Åkær Ådal (grid 48) 
Umiddelbart syd for Åkær Ådal – og i direkte spredningsøkologisk forbindelse hermed – 
ligger to overdrevsarealer med lang kontinuitet (lokalitet 29). De har ikke været 
opdyrkede så lang tid, som de tilgængelige luftfotos går tilbage (dvs. år 1945). Der 
vurderes at være meget stor sandsynlighed for forekomst af birkemus her. Særligt det 
sydligste areal synes at være velegnet som yngle- og overvintringssted for birkemus. Det 
anbefales derfor, at dette areal underbores, hvis det berøres af anlægsarbejdet. På det 
andet græsareal og på de nærliggende diger foretages gravearbejdet så skånsomt som 
muligt, dvs. med restriktioner i anlægsperioden og med størst mulig indskrænkning af 
anlægsområdet (max 15 - 20 m, og 4m ved krydsning af diger). Se detailkort i Bilag 4. 

Linjeføringen passerer igennem et potentielt levested (lokalitet 29) for birkemus, som 
ligger tæt på og i direkte forbindelse med det kendte levested i Åkær Ådal. Det sydlige 
overdrevsareal er det mest oplagte redested, og har derfor en rød markering. Det øvrige 
område er markeret med gult. 

Tanggård Bæk og øvre Åkær Ådal (grid 36 og 38) 
Lidt nord for Åkær Ådal og lige syd for Egholt Skov er et område (lokalitet 103) der udgør 
et typisk habitat for birkemus. Området er formentlig intensivt græsset om sommeren og 
der er mange yngle- og rastesteder i alle dele af området, men mest sandsynligt i diget 
eller overdrevsbakken. Området havde på besigtigelsestidspunktet mange synlige 
musegange og tegner derfor til at være et godt sted til mus generelt.  

Et stykke nord for Åkær ådal ligger en lille ådal omkring Tanggård bæk (lokalitet 27). 
Bækken står i forbindelse til Åkær Å, og den lille ådal har uden tvivl tidligere været del af 
et større, godt sammenhængende levested. I dag er der stadig rimelig god 
sammenhæng, dog krydses vandløbssystemet flere steder af veje. Lokaliteten er et 
sandsynligt levested for birkemus, men er af begrænset størrelse. Det anbefales derfor at 
den lille ådal underbores. 

Område øst for Svanemosen (grid 60, 61 og 370) 
Linjeføringen passerer bl.a. relativt tæt op ad Svanemosen, som ligger vest for 
planlægningsområdet, og er et Natura 2000-område (N226). Omkring Svanemosen er 
der mange egnede levesteder for birkemus. Derfor anbefales det specielt i dette område, 
at diger og levende hegn gennemgraves med en indsnævring til kun 10 m. Ligeledes er 
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det for hele området omkring Svanemosen vigtigt, at der sørges for, at birkemus der 
eventuelt måtte falde i kabelgraven, kan komme op igen. Dette kan sikres ved at placere 
ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende ned i ledningsgraven for hver 25 m i de 
relevante områder. Brædderne må maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der 
er vand i afgravningen, skal brædderne placeres med 10 meters mellemrum i 
kabelgraven. Disse afværgeforanstaltninger skal benyttes på alle uopdyrkede og ikke 
græssede arealer omkring N226 – Svanemosen. 

 

Figur 17. Hotspot-områder for birkemus. 

7.2.6 Vandløb 
I delprojekt Jylland Øst blev der i alt besigtiget 25 vandløbsstrækninger. For 7 af disse er 
det vurderet, at der er risiko for væsentlig påvirkning af naturtilstanden, medmindre 
strækningerne underbores. Det drejer sig om lokaliteterne: 

- Tanggård Bæk (lokalitet 20426 og 69231, grid 38) 

- Åkær Å (lokalitet 59625 og 26032, grid 47) 

- Binderup Mølleå (lokalitet 20033, grid 74) 

- Binderup Mølleå syd for Binderup Vesterskov (lokalitet 53630, grid 377) 

- Tilløb til Åkær Å sydøst for Gejsing Skov (lokalitet 73233, grid 423) 

For 5 vandløbsstrækninger bør der implementeres afværgeforanstaltninger i form af en 
reduktion i anlægsbæltets bredde. Det drejer sig om lokalitet 20026 (grid 54), 54432 (grid 
81), 72833 (grid 426), 73631 (grid 420) og 74834 (grid 47). 

For 4 lokaliteter er den undersøgte strækning delt op i forskellige farvekategorier inden 
for den enkelte lokalitet (kombinationslokaliteter). Disse fremgår af det følgende. 

Lokalitet 26031 (grid 47) 
Vandløbsstrækningen ligger er en grøft ved Åkær Å med stillestående vand (se Figur 18). 
Lokaliteten er delt op i en gul og en grøn strækning. Den vestlige del af lokaliteten udgør 
den grønne delstrækning, mens den østlige udgøres af et mere regulært naturvandløb 
med sten, grus og god vandbevægelse. Hvis gasledningen placeres i den østlige del, 
vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger, hvorfor delstrækningen er 
placeret i gul kategori. 
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Figur 18. Kort over lokalitet 26031, der er et vandløb omkring Åkær Ådal. Den vestlige del 
er placeret i grøn kategori og den østlige del er i gul kategori. 

 

Lokalitet 20430 (grid 66) 
Dalby Møllebæk er på den undersøgte strækning et kanaliseret vandløb (se Figur 19). 
Der er dog forekomst af både sten og grus. Der hvor linjeføringen passerer på 
nuværende tidspunkt er lokaliteten vurderet uden behov for afværgeforanstaltninger 
(grøn kategori), men flyttes tracéet mod syd, bør der implementeres 
afværgeforanstaltninger (gul kategori).  

 

Figur 19. Kort over lokalitet 20430, som er en strækning på vandløbet Dalby Møllebæk. 
Den nordlige del er placeret i grøn kategori og den sydlige del i gul kategori. 
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Lokalitet 54828 (grid 376) 
Vandløbsstrækningen er en del af Binderup Mølleå (se Figur 20). Midt på strækningen er 
der flere gamle, bevaringsværdige elletræer, som skal underbores ved passage (rød 
kategori). Længst mod hhv. nord og syd kan strækningen gennemgraves uden væsentlig 
påvirkning, hvis der gennemføres afværgeforanstaltninger (gul kategori). 

 

Figur 20. Kort over lokalitet 54828. Den midterste del af vandløbsstrækningen er placeret 
i rød kategori, mens den nordlige og sydlige del er placeret i gul kategori. 

 

Figur 21. Kort over lokalitet 81003. 
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7.2.7 Botanik 
For i alt 15 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af 
naturtilstanden medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der 
implementeres afværgeforanstaltninger. 

For fem lokaliteter kan arealet gennemgraves, hvis der gennemføres 
afværgeforanstaltninger (gul kategori). Disse er lokalitet 19226 (grid 28), 19231 (grid 36), 
20023 (grid 38), 54429 (grid 373) og lokalitet 74832 (grid 47). 

For yderligere 10 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning, 
medmindre dele af lokaliteterne undgås eller underbores. Disse lokaliteter er alle såkaldte 
kombinationslokaliteter med flere farvekategorier inden for de enkelte lokaliteter. Disse 
fremgår af Tabel 7.5. Detailkort for disse lokaliteter fremgår af Bilag 4. 

Tabel 7.5. Oversigt over botanisk undersøgte lokaliteter i Jylland Øst, hvor dele af arealet 
bør undgås/underbores, hvis væsentlig påvirkning skal undgås 
(kombinationslokaliteter). 

 

Især Åkær Ådal (grid 47) rummer store naturværdier såvel landskabeligt som 
naturmæssigt. Overdrevs-arealerne (26030 og 54830) langs og på nordsiden af ådalen er 
voksested for flere karakterarter for overdrev. 

7.3 Sammenfatning 

Flere steder i Jylland Øst ligger der lokaliteter, hvor der er potentielle konflikter med 
naturforhold. Birkemus-lokaliteter udgør ca. 28 % af de totalt 110 lokaliteter med 
potentielle konflikter, mens lokaliteter med potentielle forekomster af flagermus udgør ca. 
hver fjerde. 

I nedenstående områder vurderes der at være den største koncentration af potentielle 
konflikter i forhold til naturforhold (se desuden oversigtskort - Figur 22): 

 

Lokalitet Grid 
Lokalitetstype 

(note 2) 

Direkte 
berørt 

Kategori af behov 

26030 47 Overdrev  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

54830 47 Overdrev x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

60025 47 Eng x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

75231 47 Eng  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

74835 47 Eng/Mose  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

20429 64 Eng x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

53634 81 Eng x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

54025 370 Eng x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 

69 377 Mose  
Kombination af 
rød/gul/grøn 

72832 420 Eng x 
Kombination af 
rød/gul/grøn 
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7.3.1 Arealer på vestsiden af Husted Mose (grid 28-29) 
Markering nr. 1 på Figur 22. 

Inden for en strækning på ca. 1,3 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 8) 
placeret i gul kategori eller hvor lokaliteten huser en kombination af flere kategorier. 
Således er der inden for strækningen én § 3-beskyttet eng, 2 birkemuslokaliteter, ét 
egnet levested for flagermus (fredskov) og 4 søer, hvor der enten skal implementeres 
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller 
underboret. 

7.3.2 Øvre Åkær Ådal/Egholt Skov (grid 32-39) 
Markering nr. 2 på Figur 22. 

Inden for en strækning på ca. 5 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 18) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier 
indgår. Således er der inden for strækningen 2 § 3-beskyttede arealer, 4 
birkemuslokaliteter, 6 egnede levesteder for flagermus (diger/levende hegn), 4 søer og 2 
vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller 
hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller underboret. 

I området ved Veerst Skov/Egholt Skov (grid 32, 33 og 36) passerer linjeføringen fx 
igennem flere jorddiger med store, ældre løvtræer med potentiale som rastesteder og 
spredningskorridorer for flagermus og stor vandsalamander. Det vestvendte skovbryn 
langs Veerst Skov (19228) rummer flere ældre træer med spættehuller og hulrum og dødt 
ved. Desuden er der flere mindre vandhuller i skovbrynet.  

7.3.3 Området omkring Gejsing Skov (grid 420 og 423) 
Markering nr. 3 på Figur 22. 

I disse to områder omkring Gejsing Skov er der i alt 10 lokaliteter placeret i rød eller gul 
kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier indgår. Således er er 
der inden for strækningen 1 § 3-beskyttet eng, 2 birkemuslokaliteter, 4 egnede levesteder 
for flagermus (fredskov) og 3 vandløb. 

I området omkring Gejsing Skov passerer linjeføringen igennem grid 420, hvor der er i alt 
7 lokaliteter placeret i rød eller gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse 
to kategorier indgår. På alle disse lokaliteter anbefales det, at der implementeres 
afværgeforanstaltninger eller også anbefales flere delområder undgået eller underboret. 

Sydøst for Gejsing Skov i grid 423 er et vandløb, en birkemus lokalitet og en fredskov, 
hvor der ligeledes bør implementeres afværgeforanstaltninger eller også anbefales flere 
delområder undgået eller underboret.  

7.3.4 Hesselvad og Drabæks Mølleå (grid 426-428) 
Markering nr. 4 på Figur 22. 

Et område af Åkær Ådal med flere lokaliteter der er placeret i gul kategori eller 
kombination, hvor rød kategori også indgår (i alt 4). Således er der på strækningen 2 
birkemuslokaliteter, ét vandløb og én sø. 

Da birkemus er fundet i andre dele af Åkær Ådal, vurderes det, at der er høj 
sandsynlighed for, at arten også forekommer på disse lokaliteter. Drabæks Mølleå løber 
sammen med Åkær Å ca. en kilometer nedstrøms for grid (428) og den ene af de to 
birkemuslokaliteter ligger i spredningsøkologisk forbindelse med det kendte fund ved 
Åkær Å. Drabæks Mølleå er fint grusbelagt på vandløbsbunden og omgivet af 
naturbeskyttet eng/mose. I grid 427 er der i juni 2018 gjort fund af stor vandsalamander i 
Spidshøj Sø (lokalitet 73234). Søen er klarvandet, med flade kanter og det forventes at 
der er flere raste- og overvintringssteder langs søen. Det anbefales derfor, at der 
opsættes paddehegn såfremt arbejdet udføres i forår eller efterår. Anlægsarbejde i 
vinterhalvåret vurderes til ikke at udgøre et problem.  

7.3.5 Landskabet omkring nedre Åkær Ådal (grid 47-48+379) 
Markering nr. 5 på Figur 22. 



www.amphi-consult.dk 56 

Inden for en strækning på ca. 2,5 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 18) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier 
indgår. Således er der inden for strækningen 6 § 3-beskyttede arealer, 4 
birkemuslokaliteter, 4 egnede levesteder for flagermus (diger/levende hegn og fredskov) 
og 4 vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, 
eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller underboret. 

Landskabet ved og i den nedre del af Åkær Ådal (grid 47) rummer store naturværdier 
såvel landskabeligt som naturmæssigt. Overdrevsarealerne (26030 og 54830) langs og 
på nordsiden af ådalen kan være levested for markfirben og er voksested for flere 
karakterarter for overdrev. Især fredskovsarealet syd for jernbanen (64831) rummer et 
stort antal gamle træer med hulrum, hulheder og spættehuller og henligger reelt som 
urørt skov. Langs Åkær Å (lokalitet 26031, 26032 og 59625) vokser elletræer, hvoraf flere 
er potentielle rastesteder for flagermus.  

7.3.6 Nordlig strækning syd for Kolding (grid 60, 64-69, 70-81) 
Markering nr. 6 på Figur 22. 

Inden for en strækning på ca. 12 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 11) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier 
indgår. Således er der inden for strækningen ét § 3-beskyttet areal, 6 birkemuslokaliteter, 
ét egnet levested for flagermus (dige/levende hegn), én sø og 2 vandløbsstrækninger, 
hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af 
lokaliteten anbefales undgået eller underboret. 

7.3.7 Sydlige strækning syd for Kolding (grid 61+77+81+369-377) 
Markering nr. 7 på Figur 22. 

Inden for en strækning på ca. 14 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 23) 
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier 
indgår. Således er der inden for strækningen 4 § 3-beskyttede enge, 7 
birkemuslokaliteter, 4 egnede levesteder for flagermus (dige/levende hegn og fredskov), 
4 søer og 3 vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere 
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller 
underboret. 

Linjeføringen passerer bl.a. relativt tæt op ad Svanemosen, som ligger vest for 

planlægningsområdet, og er et Natura 2000-område (N226). Omkring Svanemosen er 

der mange egnede levesteder for birkemus.  

Et andet fint naturområde på strækningen findes syd for Binderup Vesterskov (grid 377). 
Området udgøres bl.a. af et fredsovsareal (53631) med en del ældre løvtræer med 
hulrum og huller med potentiale for spætter og flagermus og som et potentielt 
rasteområde for stor vandsalamander. Det lille skovområde henligger reelt som urørt 
skov. Mellem fredskovsarealet og Binderup Mølleå, er der en ellesump (lokalitet 69) med 
en del ældre elletræer, hvoraf flere har potentiale som rastesteder for flagermus. Mod syd 
afgrænses fredskovsarealet af et vandløb (53630), som er et tilløb til Binderup Mølleå. 
Langs dette vandløb vokser der gamle elletræer, som ligeledes er potentielle rastesteder 
for flagermus.    
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Figur 22. Oversigtskort over de strækninger, hvor der er størst koncentration af potentielle 
konflikter med naturforhold i Jylland Øst.  
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8 DELPROJEKT FYN (RESULTATER) 

8.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig 
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt 
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt Fyn omfatter grid nr. 88-215 (se Bilag 1). 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for delprojekt Fyn er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, som 
fremgår af nedenstående Tabel 9.1. De undersøgelsestyper, der er udført på hver 
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29)  

Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Fyn passerer 
Natura 2000-område N114 – ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”. 
Vurderinger i forhold til Natura 2000-området fremgår af kapitel 3.1. 

Tabel 8.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Fyn). Der henvises til detaljer, som 
fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø=Vandhul 69 

Dige/levende hegn 4 

Eng 16 

Fredskov 21 

Mose 13 

Overdrev 6 

Vandløb 29 

Total 158 

 

8.2 Gennemgang af resultater 

8.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme, når de 
færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 5.4, side 37). 

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Fyn fremgår af Tabel 8.2 herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte 
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. 

De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  
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Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus). 

 

Tabel 8.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Fyn. Tal i 
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af 
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til 
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 63 (7) 6 (1) 0 0 69 (8) 

Dige/levende 
hegn 

2 (2) 2 (2) 0 0 4 (4) 

Eng 10 (6) 2 (0) 0 3 (3) 16 (9) 

Fredskov 9 (7) 4 (3) 1 (1) 7 (7) 21 (18) 

Mose 7 (3) 3 (3) 1 (1) 0 13 (6) 

Overdrev 3 (3) 2 (2) 0 1 (1) 6 (6) 

Vandløb 18 (17) 6 (5) 3 (3) 2 (1) 29 (26) 

Sum 112 (45) 25 (16) 8 (5) 13 (12) 158 (78) 

 

8.2.2 Padder 
Af Figur 23 fremgår et oversigtskort der markerer de vigtigste områder med  
paddelokaliteter i delprojekt Fyn. 

 

 

Figur 23. Oversigtskort over områder med flest potentielle konflikter i forhold til padder i 
delprojekt Fyn. 
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På Fyn er stor vandsalamander tyndt udbredt i landbrugslandskabet og forekommer 
pletvist, hvor der er rimeligt lysåbne vandhuller med undervandsvegetation og ingen fisk. 
Springfrø forekommer på Fyn kun kystnært indtil omkring 5-10 km fra kysten. Begge arter 
er skovlevende og knyttet til løvtræsbevoksninger med dødt ved, men kan også findes 
knyttet til levende hegn og gamle haver m.v. Spidssnudet frø er meget sjælden på Fyn. 
Arten forekommer kun i moser og er ikke kendt fra undersøgelsesområdet. Grønbroget 
tudse og strandtudse forekommer på strandenge på Fyn. Strandtudse forekommer også i 
enkelte indlandsbestande i grusgrave. De to arter er dog ikke kendt fra områderne nær 
planlægningsområdet. 

Generelt var langt de fleste af de undersøgte vandhuller i en meget dårlig tilstand og blev 
dermed vurderet som værende langt fra optimale i forhold til at kunne være ynglesteder 
for bilag IV-padder. Navnlig tilgroning og dermed overskygning af vandfladen med 
pilebuske, dunhammer og tagrør var stærkt begrænsende for potentialet i de besøgte 
vandhuller. Ganske mange vandhuller benyttes til jagtformål, og der fodres med korn i 
vandet eller på bredden. Resultatet var næringsberigelse, dårlig vandkvalitet og fravær af 
undervandsvegetation. Endvidere var de fleste vandhuller meget stejlkantede, hvorfor 
den for padder vigtige lavvandede bredzone som oftest var fraværende eller af meget lille 
udbredelse. 

Tilgroningen af bredderne og omgivende arealer med pilebuske, elletræer m.v. betyder 
dog, at vandhullernes omgivelser kan tjene som levested for både stor vandsalamander 
og springfrø. I mange tilfælde, hvor vandhullerne blev vurderet som uegnede ynglesteder, 
blev de til gengæld vurderet egnede som mulige terrestriske levesteder for stor 
vandsalamander og evt. springfrø. Om vandhullernes omgivelser reelt fungerer som 
terrestriske levesteder for bilag IV-padder afhænger dog af tilstedeværelsen af 
ynglevandhuller i nærområdet. Dette har ikke været muligt at undersøge, da 
planlægningsområdet er smalt set i forhold til paddernes spredningsafstande. 

I det relativt skovrige område mellem Glamsbjerg og Tommerup-Tommerup Stationsby er 
der mange vandhuller nær linjeføringen (grid 135-157). 15 af vandhullerne er vurderet 
som måske egnede levesteder for bilag IV-padder, mens seks er vurderet som egnede 
ynglevandhuller. Ved genbesøg i juni 2018 er 6 lokaliteter besigtiget i dette område og  
stor vandsalamander fundet i to lokaliteter (22826, grid 138 og 34032, grid 151). Ved 6 
lokaliteter på denne strækning vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger 
for padder. Det er også i dette område, at der findes den tætteste koncentration af 
vandhuller, hvor der foreslås afværgeforanstaltninger.  

I skovområdet syd for Gelsted (grid 119-121)  er der et enkelt vandhul (28026, grid 121), 
hvor der anbefales at implementere afværgeforanstaltninger for stor vandsalamander. 

I området ved Skalkendrup (grid 212-213) er der ligeledes et enkelt vandhul, hvor 
afværgeforanstaltninger er anbefalet (22424, grid 212).  

8.2.3 Flagermus 
De undersøgte levende hegn har i de fleste tilfælde bestået af små træer og buske uden 
oplagte huller, hvor flagermus kan raste. En enkelt allé med selje-røn, hvor de fleste af 
træerne har hulheder (20434, grid 89), viser et større potentiale. På grund af 
beliggenheden i et åbent landbrugsland forventes de tilhørende flagermusbestande at 
være beskedne og primært at være af den relativt almindelige art, dværgflagermus. 
For de undersøgte skovområder gør det samme sig gældende, altså at de fleste er uden 
oplagte rastesteder for flagermus, idet disse hovedsageligt er produktionsskove med 
meget få træer af potentiel betydning for flagermus. Dele af arealerne er nyere 
beplantninger af nåle- og løvskov, mens de store træer gennemgående er i god stand, og 
dermed uden de skavanker, som giver rastemuligheder for flagermus. 
Generelt er det største potentiale for flagermus konstateret i forbindelse med skovbryn og 
ellesumpe. I flere skovbryn er der således ældre egetræer og i enkelte tilfælde er der 
registreret epifytiske bevoksninger på stammer i skovbryn med potentiale for 
rasteforekomster. I ellesumpene har høj vandstand og svampeangreb typisk svækket 
træerne, hvilket har resulteret i forekomst af spættehuller samt hule stammer og grene, 
der kan anvendes som rastesteder for flagermus. Endeligt er der i enkelte større træer 
(overstandere fra tidligere skovbevoksning) registreret huller. 
 
Af Figur 24 fremgår et oversigtskort over områder med særligt potentiale for forekomst af 
flagermus på Fyn. 
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Figur 24. Kort, der viser områder med særligt potentiale for rastende flagermus på Fyn. 

 
Følgende områder vurderes især at have et højt potentiale i forhold til rasteområder for 
flagermus: 
 

Skovområder vest og sydvest for Gelsted (se Figur 25 og Figur 26) 
Vest for Gelsted passeres ved Tellerup Bjerge et område med lavt potentiale (20443, grid 
114). 
 

 

Figur 25. Detailkort over lokalitet 20443 vest for Gelsted (grid 114). 
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Figur 26. Detailkort over lokalitet 41225 sydvest for Gelsted. 

 

I det sydlige skovbryn findes dog gamle krogede egetræer og spredte høje fyrretræer, 
hvor der er set huller. Disse træer må anses som potentielt rasteområde for flagermus. 
Nord for hovedlandevejen ses en enkelt overstander (fyr) i en yngre beplantning, hvor der 
er et hul med åben udflyvning for flagermus. Ved krydsningen af Brænde Å sydvest for 
Gelsted passeres nord for åen en ellesump med spættehuller og andre hulheder (41225, 
grid 118). Hele området med ellesump må betragtes som potentielt rasteområde for 
flagermus. 

Skovområder ved Tommerup Stationsby (se Figur 27 og Figur 28): 
Sydvest for Tommerup Stationsby skærer traceen ind igennem et større skovområde. 
Den østlige del af dette (28032, grid 149) er intensivt drevet produktionsskov, hvor der 
kun findes få potentielle rastesteder i en birkebevoksning langs et mindre vandløb/grøft 
(rød markering).  I den vestlige del af skovområdet følger traceen et vandløb, som til dels 
løber i en dyb kløft i landskabet (28031, grid 146). De mindre skovpartier langs dette 
vandløb er ikke så hårdt forstligt drevne. På det stærkt skrånende terræn langs vandløbet 
vokser flere bøgetræer med store hulheder (rød kategori). I de tilgrænsende skovområder 
findes flere hule træer, og traceen må her forventes at passere et betydningsfuldt område 
med yngle-kolonier af flagermus. Ved savværket i Skovstrup sydvest for Tommerup 
Stationsby passeres ældre ege- og bøgeskov (28427, grid 144). Særligt i det østlige 
skovbryn ses træer med hulheder. Dertil kommer lokalitet 62434 (Kohave), som er ret 
lille, men varieret skov med forskellige bevoksningstyper, herunder både højskov 
(eg/bøg), stævningsskov og nåleskovsplantninger. I denne skov er der desuden enkelte 
steder registreret strukturer, der er egnede i forhold til rastesteder for flagermus. I samme 
område er der i forbindelse med besigtigelserne af fredskove registreret en del 
småbiotoper (søer, enge og moser). Det drejer sig om lokaliteterne 28032, 28033, 28427, 
33628, 62433 og 62434. Placeringen af disse fremgår ligeledes af Figur 27 og Figur 28. 
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Figur 27. Detailkort over det østlige område syd for Tommerup Stationsby, bl.a. med 
lokaliteter med potentielle levesteder for flagermus. 

 
 

 

Figur 28. Detailkort over det vestlige område syd for Tommerup Stationsby, bl.a. med 
lokaliteter med potentielle levesteder for flagermus. 

 

Hakkehave sydvest for Langeskov (20844, grid 189). 
Området rummer især i skovbrynet flere store egetræer (se Figur 29). Rastemulighederne 
for flagermus er især knyttet til tykke stængler af vedbend (epifyt) der vokser op ad 
egetræernes stammer. 
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Figur 29. Detailkort over lokalitet 20844 og omgivelser. 

 

8.2.4 Vandløb 
Naturtilstanden (beregnet efter modificeret fysisk indeks) var for omkring 40 % af 
vandløbsstrækningerne moderat til høj (DFI > 35). For fire af i alt 29 vandløbsstrækninger 
er det vurderet, at gennemgravning vil medføre en væsentlig påvirkning af 
naturtilstanden: 

- Brende Å øst for Håre (lokalitet 34031, grid 118) 

- Borreby Møllebæk nord for Brylle (lokalitet 21232, grid 157) 

- Lindved Å sydøst for Højby (lokalitet 20839, grid 172) 

- Vindinge Å, opstrøms strækning med §3-beskyttelse syd for Rønninge (lokalitet 
21245, grid 196) 

Selve Lindved Å har på den undersøgte en ringe fysisk tilstand (DFI=7), men løber 
gennem en ellesump af høj naturværdi, hvorfor hele området anbefales underboret og 
lokaliteten (20839) er placeret i rød kategori. Vandløbsstrækningen i Vindinge Å er ved 
vurderingen opdelt i hhv. en rød delstrækning (opstrøms) og gul delstrækning 
(nedstrøms) (se Figur 30). Både lokalitet 34031, 21232 og 21245 rummer gydeområder 
for ørreder, hvilket peger på god økologisk tilstand. 

For syv øvrige vandløbsstrækninger er det vurderet, at der er behov for 
afværgeforanstaltninger, såfremt en væsentlig påvirkning skal undgås.  

Det drejer sig om følgende: 

- Vandløb syd for Svenstrup (77, grid 91) 

- Viby Å, syd for Viby (20441, grid 100) 

- Hybæk, vest for Tellerup (20041, grid 114) 

- Tilløb til Pugemølle Å, øst for Kaslund (63237, grid 129) – kombination, gul/grøn 
(se Figur 31) 

- Vandløb nord for Tommerup (21230, grid 154) 

- Vejrup Å ved Davinde (21239, grid 189), 
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- Vindinge Å, syd for Ullerslev (20850, grid 203) 

 

 

Figur 30. Detailkort, lokalitet 21245. 

 

Figur 31. Detailkort, lokalitet 63237. 

8.2.5 Botanik 
I alt er der foretaget botaniske besigtigelser af 35 lokaliteter. Det drejer sig om 16 § 3-
beskyttede enge, 13 § 3-beskyttede moser og 6 § 3-beskyttede overdrev. 

For 4 lokaliteter (28033-01, 33628-01 og 33628-02 (grid 149) samt 20840 (grid 172)) blev 
det vurderet, at det ikke er muligt at foretage gennemgravning uden en væsentlig 
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påvirkning af områdets naturværdier, og at man bør underbore dem eller flytte tracéet. 
Disse fire lokaliteter beskrives i det nedenstående: 

28033-01 (grid 149) 
Lokalitet 28033-01 er et område med mosevegetation med arter såsom lav ranunkel, 
kærtidsel, lysesiv og angelik. Det er blevet vurderet, at området er beskyttet af 
skovlovens § 28, og at det fugtige område bidrager væsentligt til skovens variation. Det 
vil klart være bedre at undgå end at forsøge på, at afværge med forskellige tiltag. Ved en 
eventuel gennemgravning vil påvirkningen af arealets naturværdier have en varighed på 
over 5 år. 

33628-01 og 33628-02 (grid 149)  
Lokalitet 33628-01 er et mindre areal med mosevegetation der vurderes til at være 
beskyttet af skovlovens § 28. Af arter kan der nævnes lav ranunkel, lysesiv og smalbladet 
mangeløv. Dette område er i sig selv så småt mellem 50-100 m2 og vil derfor ikke kunne 
overleve anlægsarbejdet. Derfor anbefales det, at området undgås.  

Lokalitet 33628-02 er en lysning med engvegetation. Der blev ved besigtigelsen bl.a. 
fundet angelik, smalbladet mangeløv, bredbladet dunhammer, engnellikerod. Skråningen 
mod stien domineres af ørnebregne. Området vurderes ikke at være omfattet af 
skovlovens § 28, men naturværdierne vil have en genetableringstid der overstiger 5 år. 

20840, grid 172 
Denne lokalitet er en ellesump med moderat naturtilstand (III) beliggende nord for Nørre 
Lyndelse. Det vurderes, at et indgreb i form af kabelnedgravning gennem lokaliteten vil 
medføre en påvirkning af dette beskyttede areals naturværdier i mere end 5 år. 
Ledningstracéet ligger ved siden af en tidligere gasledning. Området er desuden egnet 
som rasteområde for stor vandsalamander og flagermus. 

For 10 lokaliteter er det vurderet, at der er behov for afværgeforanstaltninger, såfremt en 
væsentlig påvirkning skal undgås (se Tabel 8.3). 

Tabel 8.3. Oversigt over lokaliteter, hvor det vurderes at være behov for 
afværgeforanstaltninger, såfremt en væsentlig påvirkning ved gennemgravning 
skal undgås. 

GRID Mose Eng Overdrev 

91 20435   

98  20440  

104 37626   

118   33626 

119  69234 70031; 69233 

120  28028  

149 28033-01; 33628-01 33628-02  

160  36428  

 

For 4 af ovennævnte 10 lokaliteter varierer naturværdierne i væsentlig grad inden for 
lokalitetsafgrænsningen, og de fire lokaliteter blev derfor opdelt i delområder som 
kombinationslokaliteter. Det drejer sig om følgende lokaliteter: 

Lokalitet 20440 (grid 98) 
Kvæggræsset kultureng langs strækning af genslynget Viby Å, lige syd for Viby (se Figur 
32). Estimeret naturtilstand ringe (IV). Arealet er påvirket af trykvand. Dele af det står 
tidvist under vand. Ledningstracéet berører i overvejende grad den mindst værdifulde del 
af arealet. Det vurderes, at vegetationen vil blive genskabt i løbet af en kortere årrække 
på størstedelen af arealet. 

Gul: Afværgeforanstaltninger implementeres ved en eventuel gennemgravning af dette 
delområde. Her rummer vegetationen den største artsdiversitet.  

Grøn: Ingen særlige hensyn nødvendige. 
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Figur 32. Detailkort, lokalitet 20440. 

 

Lokalitet 69234 (grid 119)  
Trykpåvirket eng i bunden af slugt beliggende nordøst for Tanderup (se Figur 33). 
Fremstår relativ artsrig og upåvirket, afgræsset. Estimeret naturtilstand moderat (III). 
Denne vurdering er baseret på en besigtigelse i vinterperioden (uden for vækstsæsonen) 
og dermed en ukomplet planteliste. Lokaliteten anbefales til genbesøg i vækstperioden 
(fra maj måned). Lokaliteten opdeles i et gult område mod hhv. nord og syd samt i et rødt 
område midt på lokaliteten. Det røde område udgøres af den bredeste del af engen i 
slugten og er den mest trykvandspåvirkede del af lokaliteten. 

 

Figur 33. Detailkort, lokalitet 69234 og 70031. 



www.amphi-consult.dk 68 

Lokalitet 70031 (grid 119)  
Østvendt kalkoverdrev på skrænt beliggende nordøst for Tanderup (se Figur 33). 
Vurderingen er baseret på besigtigelse foretaget i vinterperioden (uden for 
vækstsæsonen), hvormed der ikke kunne optages en komplet planteliste. Lokaliteten 
anbefales til genbesøg i vækstperioden (fra maj måned). Lokaliteten opdeles derfor i røde 
og gule delområder: 

Gul: Nordlige del ca. 40% tilgroet med slåen, tæt på dige mod dyrket mark. På den 
sydlige del er over 50 % tilgroet med slåen, brombær og stor nælde. 

Rød: Mest karakteristisk, velafgræsset del af overdrevet med græsser og høj andel af 
rosetplanter. 

Lokalitet 36428 (grid 160) 
Stærkt trykpåvirket eng langs Odense Å, syd for Bellinge (se Figur 34). Lokaliteten ligger 
langs Natura 2000-område N114 - Odense Å med Hagerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. 

Gul: Vestlig del hårdt afgræsset og delvist optrampet af heste. Mindre artsrig del 
domineret af græsser (ringe naturtilstand). Tilløb af drænvand fra nord som fuldstændig 
oversvømmer og dermed eutrofierer den lavtliggende del af engen. 

Rød: Østlig del af engen, mere artsrig, moderat afgræsset og i mindre grad optrampet, 
med estimeret moderat naturtilstand. 

 

 

Figur 34. Detailkort, lokalitet 36428 (grid 160). 

 

8.3 Sammenfatning 

Jævnt henover Fyn er der placeret lokaliteter, hvor der er potentielle konflikter med 
naturforhold. Botanisk undersøgte lokaliteter udgør ca. 1/3 af det samlede antal af disse 
lokaliteter, mens både lokaliteter med potentielle forekomster af flagermus samt 
vandløbsstrækninger hver udgør ca. 1/4 af lokaliteterne. 

I nedenstående tre områder vurderes der at være den største koncentration af potentielle 
konflikter i forhold til naturforhold (se desuden kort - Figur 35): 
 
Skovområder vest og sydvest for Gelsted på det vestlige Fyn (grid 111-121): 
Inden for denne strækning på ca. 6 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 
11) placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to 
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kategorier indgår. Således er der inden for strækningen 5 §3-beskyttede lokaliteter, 2 
vandløbsstrækninger, 3 egnede levesteder for flagermus (fredskove) og 1 sø, hvor der 
enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten 
anbefales undgået eller underboret. 

Skovområder syd for Tommerup Stationsby sydvest for Odense (grid 142-157): 
På strækningen syd for Tommerup Stationsby på ca. 9 km er der en stor koncentration af 
lokaliteter (i alt 16) placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af 
disse to kategorier indgår. Således er der inden for strækningen 2 vandløbsstrækninger, 
5 egnede levesteder for flagermus (fredskove), 5 § 28-områder (beskyttet natur i skove) 
og 4 søer, hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller 
dele af lokaliteten anbefales undgået eller underboret. 

Område syd for Langeskov på det østlige Fyn (grid 189-196): 
På strækningen syd for Langeskov på ca. 4 km er der er i alt 3 lokaliteter der enten er 
placeret i gul kategori eller er kombinationslokaliteter. Således er der inden for 
strækningen ét egnet levested for flagermus (fredskov) og to vandløbsstrækninger, hvor 
der enten skal implementeres afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af 
lokaliteten anbefales undgået eller underboret. I følge oplysninger fra Dansk Ornitologisk 
Forening skulle området nær lokalitet 20843 (grid 189) desuden være ynglested for 
lærkefalk. Lærkefalk er rødlistet i kategorien "moderat truet" med en bestand på ca. 20 
par i Danmark. Arten er endvidere kun kendt fra denne ene lokalitet på Fyn. Inden 
anlægsarbejdet påbegyndes, bør der undersøges nærmere, hvor reden er placeret, og 
der bør foretages en analyse af, hvordan man kan minimere projektets påvirkning af 
arten.  
 

 

Figur 35. Oversigt over de vigtigste potentielle konflikter i forhold til natur på strækningen 
over Fyn. 
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9 RESULTATER (DELPROJEKT SJÆLLAND) 

9.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig 
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt 
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt Sjælland omfatter grid nr. 216-368 (se Bilag 1). Følgende grid udgår på grund 
af ændringer i ledningstracéet: 323, 324, 327-329, 331-333, 335-368). 

Dele af grid på det østlige Sjælland er udlagt langt fra planlægningsområdet. Det skyldes 
at planlægningsområdet er ændret efter at undersøgelserne er påbegyndt. 
Undersøgelserne afrapporteres kun fra de områder, der ligger omkring 
planlægningsområdet. På den baggrund er 47 undersøgte lokaliteter udtaget af 
afrapporteringen og samtidig fjernet fra kort og bilag. 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for delprojekt Sjælland er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, 
som fremgår af nedenstående Tabel 9.1. De undersøgelsestyper, der er udført på hver 
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29). 

Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Sjælland 
passerer Natura 2000 områder to steder. Ved begge passager er det område N163 der 
passeres. Dette er nærmere omtalt i kapitel 3.1. 

 

Tabel 9.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Sjælland). Der henvises til detaljer 
som fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø=Vandhul 70 

Mose 3 

Eng 3 

Strandeng 1 

Overdrev 1 

Klint 2 

Dige/Levende hegn 3 

Skov 1 

Vandløb 16 

Hasselmus 6 

SUM 106 

 
 

9.2 Gennemgang af resultater 

9.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
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forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme, når de 
færdes i området nær lokaliteten (Se Tabel 5.4, side 37).    

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Sjælland fremgår af Tabel 9.1 
herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 2x16 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte 
berørte lokaliteter fundet ved en GIS analyse. 

De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  

Derudover kan der være problemer, når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).  

Tabel 9.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Sjælland. 
Tal i parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af 
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til 
detaljer om de enkelte lokaliteter som fremgår af tabellen i Bilag 2. Lokaliteternes 
placering fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 58 (4) 12 (1) 0 0 70 (5)  

Mose 0 1 (0) 0 2 (2) 3 (2) 

Eng 0 1 (0) 0 2 (2) 3 (2) 

Strandeng 1 (1) 0 0 0 1 (1) 

Klint 0 0 0 2 (2) 2 (2) 

Overdrev 0 0 1 (0) 0 1 (0) 

Dige/Levende 
hegn 

0 1 (1) 3 (2) 0 3 (3) 

Fredskov 0 0 0 1 (1) 1 (1) 

Vandløb 6 (6) 3 (3) 7 (7) 0 16 (16) 

Hasselmus 4 (2) 0 1 (1) 1 (1) 6 (4) 

Sum 69 (12) 18 (5) 11 (10) 8 (5) 106 (32) 

 
For gennemgang af behov for afværgeforanstaltninger henvises dels til de generelle 
beskrivelser (kapitel 4), samt til bilag med systematisk gennemgang af alle lokaliteter 
(Bilag 2). 

I de følgende gennemgås de største konflikter for hver af undersøgelsestyperne i 
separate delafsnit og til sidst opsummeres konflikterne samlet (se delafsnit 9.3). I 
gennemgangen inddrages detailkort af alle lokaliteter i kombinations-kategorien, 
lokaliteter i forbindelse med Natura 2000-områder og andre lokaliteter med særligt 
relevante problemstillinger.  

9.2.2 Padder 
For i alt 12 søer vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 
bestande af bilag IV-paddearter. Disse fordeler sig på følgende strækninger: 

- Grid 257-266: På strækning syd for Fuglebjerg er der 3 vandhuller, hvor 
afværgeforanstaltninger anbefales i forhold til bilag IV-padder. 

- Grid 270-284: På strækningen nord om Næstved (fra Kyse til Gangesbro) er der 
5 vandhuller, hvor afværgeforanstaltninger anbefales i forhold til bilag IV-padder. 
Ved Kyse kendes en forekomst af løgfrø, som er fulgt med vandhulspleje 
igennem en årrække (se oversigt i Figur 36). Arten blev eftersøgt med negativt 
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resultat i juni 2018, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at arten ikke længere 
forekommer på lokaliteten. 

- Grid 296: Sydvest for Holme-Olstrup ligger der 2 vandhuller med forekomst af 
bilag IV-padder, hvor der samtidig anbefales afværgeforanstaltninger. 

- Grid 308-309: På strækningen syd for Dylsted er der 2 vandhuller med verificeret 
forekomst af bilag IV-padder, hvor afværgeforanstaltninger anbefales. 

 

 

Figur 36. Områder på Sjælland med særligt store koncentrationer af verificerede 
lokaliteter for bilag IV-padder, lilla markeringer. 

De resterende søer, som er besigtiget, anses for ikke at være egnede som ynglesteder. 
Linjeføringen er som udgangspunkt lagt udenom § 3-beskyttede søer og dermed uden 
om de fleste potentielle ynglesteder for bilag IV-padder. For 5 søer berører arbejdsbæltet 
sø-lokaliteter. Det forudsættes, at linjeføringen også vil blive lagt uden om disse 
lokaliteter. Søerne vurderes generelt kun på den eventuelle påvirkning i forhold til 
paddevandringer på tværs af anlægsområdet (jf. projektets forudsætninger, se kapitel 
5.4). 

Inddragelse af eksisterende viden om paddeforekomster langs linjeføringen ligger uden 
for denne opgave. Der kendes imidlertid et par væsentlige forhold, som skal fremhæves. 

- Linjeføringen ved Kyse vest for Næstved passerer tæt på en ynglelokalitet for 
løgfrø. Denne lokalitet udgør den eneste kendte bestand af løgfrø på 
Sydsjælland ud over på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Pågældende 
ynglelokalitet er lokalitet 31428 (grid 270) (se Figur 37). Ynglestedet ligger syd for 
linjeføringen, der passerer på dyrket mark imellem søen og en tidligere grusgrav. 
Løgfrøen raster uden for yngletiden nedgravet i løs jord, herunder på sandede 
marker og i gamle grusgrave. Marken, som gasledningen skal graves igennem, 
kan være rasteområde, ligesom der kan være rastende eller overvintrende dyr 
nedgravet i jorden i grusgraven eller i en sandet del af marken nord for 
linjeføringen. Bestanden er meget lille og stærkt truet. Det er afgørende, at 
bestanden ikke belastes med ekstra dødelighed. Derfor skal arbejdet helst 
udføres uden for frøernes aktive periode. Da der kan være dyr som overvintrer 
indenfor anlægstraceen, tilrådes desuden minimering af planlægningsområdets 
bredde. Det kan også overvejes derudover at anvende vandhulsgravning og 
vandhulspleje som afværgeforanstaltning for at sikre artens forekomst på stedet 
på længere sigt.  
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- Lidt øst for Vasegrøften nord for Næstved ligger der to nyopdagede søer (70 og 
71, grid 284). På begge lokaliteter er der inden for de seneste 5 år registreret 
yngleforekomst af bilag IV-padder. For lokalitet 70 (grid 284) går linjeføringen 
direkte igennem lokaliteten (se Figur 40). Lokaliteten husede i 2012 både 
springfrø og stor vandsalamander. Lidt syd herfor ligger lokalitet 71, der er gravet 
som afværgeforanstaltning i forbindelse med anlæg af Næstved Omfartsvej i 
2014. Allerede i marts 2015 blev der fundet ynglende springfrø. Lokaliteten ligger 
på afgræsset område, og den ser i januar 2018 ud som en meget velegnet 
ynglelokalitet for padder. Det kan blive svært at undgå begge disse søer, idet 
passage af området yderligere besværliggøres ved, at ådalen ved Vasegrøften er 
Natura 2000-område. Under alle omstændigheder vil en linjeføring forbi disse to 
lokaliteter medføre behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandrende bilag 
IV-padder medmindre anlægsarbejdet gennemføres om vinteren (1/11-31/1). 

Det må forventes at yderligere undersøgelser i paddernes yngletid i nogle tilfælde kan 
medføre en ændret vurdering af de potentielt væsentligt påvirkede lokaliteter. Dette vil 
være tilfældet, hvis undersøgelserne viser, at søerne ikke huser yngleforekomster af bilag 
IV-arter, som er væsentlige for opretholdelse af områdets økologiske funktion. 

Alle moser og enge, der krydses af linjeføringen, anses som potentielle rasteområder for 
bilag IV-padder. Det er f.eks. fugtige enge og områder med pile- eller ellesump. 
Derudover er et enkelt engområde (lokalitet 26825, grid 284) så fugtigt, at spidssnudet 
frø/springfrø ville kunne yngle i vandsamlinger inden for det undersøgte område. 

Der blev i meget begrænset omfang fundet padder ved besigtigelserne, og kun ved 
besøgene i september. Af bilag IV-arter er kun fundet en enkelt larve af stor 
vandsalamander (lokalitet 23626, grid 322). 

 

Figur 37. Kendt forekomst af løgfrø i lokalitet 32428 (grid 270). 

 

9.2.3 Flagermus 
De fleste undersøgte diger og levende hegn er bevokset med mindre træer uden 
hulheder hvor flagermus kan raste. Træer med potentiale som rastested for flagermus 
udgør typisk enkelttræer, f.eks. gamle popler, selje-pil eller egetræer. 

Langs enkelte vandløb vokser galleriskov med store selje-pile og lignende træer, der kan 
være rastested for flagermus. Dertil kommer enkelte andre relevante træer. 

Lokaliteter med størst potentiale for rasteforekomst vurderes til at være følgende 
lokaliteter: 

- 60 (grid 266): Enkelte popler med hulheder 
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- 63 (grid 284): Galleriskov bestående af en række store piletræer langs Vasegrøften, 
der er et tilløb til Susåen. Svampevækst tyder på forekomst af hule stammer, men 
der sås ikke hulheder i de grene, der var brækket i stormvejr. Det er muligt, at der 
ikke er egnede hulheder på nuværende tidspunkt. Højt placerede huller kan ikke 
udelukkes, og træerne har i hvert fald mulighed for at få stor værdi for flagermus 
indenfor en kort årrække. 

- 64 (grid 305): To bevoksninger med skadede asketræer langs et mindre vandløb. 

- 97 (grid 334): Kystnær skov på skrænt ned mod Faxe Bugt. Den vestlige del af 
lokaliteten består af urørt skov med store, ca. 200 år gamle ege med efeu voksende 
op ad stammerne. Endvidere er der døde grene på træerne, og der både står og 
ligger dødt ved samt er stubbe med spættehuller. Stort potentiale som rastested for 
flagermus." 

9.2.4 Vandløb 
Naturtilstand beregnet efter modificeret fysisk indeks varierer meget imellem de under-
søgte vandløbsstrækninger. Ud af totalt 16 vandløbsstrækninger er det for de 7 vurderet, 
at gennemgravning af disse vandløb vil have væsentlig indvirkning på naturtilstanden.  

Det drejer sig om følgende: 

- Harrested Å ved Sludstrup sydøst for Slagelse (20027 og 70432, grid 240) 

- Delvist rørlagt tilløb til Jydebæk fra Dysted (opstrøms strækning med § 3-
beskyttelse) (65, grid 305) 

- To vandløbsstrækninger af Krobækken ved Tågeskov Hestehave lige øst for 
Sydmotorvejen (26831 og 26028, grid 314/315) 

- Natura 2000-området Susåen (21627, grid 280). Strækningen kunne pga. høj 
vandføring ikke undersøges i tilstrækkeligt omfang til at beregne fysisk indeks, 
men en realistisk vurdering af de ikke- undersøgte parametre tyder på en 
moderat naturtilstand. 

- Natura 2000-området Vasegrøften (69633, grid 284), der er et tilløb til Susåen. 
Kombinationen af gamle træer, våd eng og vandløb gør tilsammen ådalen til et 
værdifuldt naturområde, hvor påvirkningen bør minimeres. 

Flere af ovennævnte vandløb er kendt som gydeområder for ørreder og dermed højt 
målsatte. For alle disse vandløb anbefales underboring/underskydning (rød kategori). 

For yderligere 3 vandløb skal der implementeres afværgeforanstaltninger ved 
gennemgravning (gul kategori). Disse er 69632 (grid 245), 70433 (grid 251) og 21624 
(grid 265). 

9.2.5 Hasselmus 
I alt blev seks lokaliteter undersøgt for forekomster af hasselmus. To af disse lokaliteter 
blev vurderet til at kunne huse en hasselmusbestand: 

Lokalitet 41227 (grid 312) 
På denne lokalitet, som ligger i Kohave nord for Everdrup, blev der fundet en hassel-
musrede. Skoven udgør den sydlige del af et større skovområde, der huser en bestand af 
hasselmus. Det vurderes, at en linjeføring gennem lokaliteten vil medføre væsentlig 
påvirkning, der ikke med sikkerhed vil kunne afbødes ved implementering af 
afværgeforanstaltninger. Derfor er lokaliteten placeret i kategorien rød, og skal undgås 
eller underbores (se Figur 38).  

Ledningstracéet ligger meget nær lokaliteten (nærmere end 16 meter). Lokaliteten anses 
derfor som potentielt direkte berørt af anlægsarbejdet. Det anbefales derfor, at tracéet 
forskydes mod syd, så anlægsarbejdet ikke kommer tættere end 10 m på skovbrynet, 
som er lokalitetens afgrænsning. 
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Figur 38. Detailkort over lokalitet 41227 (grid 312). 

 

Lokalitet 41228 (grid 314) 
Ligger umiddelbart syd for den sydlige del af Svennerup-skovene. De grønne områder på 
Figur 39 består af landbrugsarealer mv. uden værdi for hasselmus. I disse områder vil 
projektet ikke kunne medføre væsentlig påvirkning af hasselmus. De gule områder på 
Figur 39 udgøres dels af den sydligste del af et større skovparti og dels af flere levende 
hegn. Lokaliteten huser afvekslende, hasselmusegnede føde-/opholds- og ynglepladser, 
med stor artsdiversitet af frø- og frugtbærende småbuske i flere af de levende hegn. 
Lokaliteten kan dermed fungere både som permanent levested og som 
spredningskorridor for hasselmus. På undersøgelsestidspunktet blev der ikke fundet 
direkte spor efter hasselmus (forladte sommerreder), men det vurderes, at det vil være 
muligt at påvise sådanne ved supplerende undersøgelser (efter løvfald). 

Hasselmus er særligt sårbar over for anlægsarbejde på levesteder i sommerperioden 
(1/7-30/9). Dette skyldes, at det kan have store konsekvenser, hvis træfældning og 
buskrydning i forbindelse med anlægsarbejdet medfører, at ungekuld af hasselmus går 
tabt. Arten har en meget lav populationstæthed og yngler kun en gang årligt, og er 
således væsentlig mere sårbar i forhold til mislykket yngel end andre småpattedyr. 

Anlægsarbejde på levesteder for hasselmusens vinterdvaleperiode (1/11-30/4) kan også 
være problematisk, idet eventuelle overvintrende individer kan omkomme ved 
gravearbejdet. Årstiden er relativt set dog mindre problematisk end sommerperioden. 

For at undgå væsentlig påvirkning af den økologiske funktion af bestanden af hasselmus 
i området bør der derfor implementeres en række afværgeforanstaltninger: 

• Indskrænkning af ledningsgraven mest muligt ved passage gennem de 
levende hegn markeret på kort (Figur 39). 

• At der inden anlægsarbejdets begyndelse suppleres med plantning af 
bærbuske uden for anlægsbæltet. 

• Udlægning af kvasdynger på hver side af anlægsbæltet for at afhjælpe 
en uforstyrret overvintring. Derved kan det forhåbentlig undgås, at 
hasselmus vælger steder til vinterdvale inden for anlægsbæltet. 

Implementering af ovenstående afværgeforanstaltninger skal igangsættes, inden 
anlægsarbejdets påbegyndes. Dette er især vigtigt, da hasselmusen etablerer sig meget 
langsomt, har en ringe spredningsevne og ydermere er meget stabile, når det kommer til 
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valg af levested. Desuden er bestandstætheden typisk lav (2-4 individer pr. ha) samt 
reproduktionsraten så lille, at en lokal enkeltbestand meget nemt risikerer at uddø, hvis 
kvaliteten som levested af artens i forvejen få og udsatte biotoper forringes yderligere. 

På Figur 39 fremgår endvidere to røde områder. Disse markerer undersøgte 
vandløbsstrækninger (lokalitet 26028 og 26831), der anbefales underboret. 

 

 

Figur 39. Detailkort, lokalitet 41228 (grid 314 og 315). På kortet ses også to 
vandløbsstrækninger (lokalitet 26028 og 26831).  

 

9.2.6 Botanik 
I alt er der undersøgt ti lokaliteter for botaniske forhold. Det drejer sig om tre § 3-
beskyttede enge, tre § 3-beskyttede moser, to klintarealer, en småbiotop med overdrev 
beliggende i skov samt et område, der er vejledende registreret som § 3-beskyttet 
strandeng. Sidstnævnte areal blev i felten vurderet til ikke at være strandeng, men 
derimod blot en stenet strandkant uden videre naturværdier. 

For de resterende ni lokaliteter er det vurderet, at der enten er behov for 
afværgeforanstaltninger, hvis såfremt en væsentlig påvirkning skal undgås, eller at dele 
eller hele lokaliteten bør fritages for anlægsarbejde. 

Tre af lokaliteterne (26425, 26427 og 26825, grid 284) ligger i ådalen ved Vasegrøften, 
som indgår i Natura 2000-område nr. 163 ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 
Holmegårds Mose og Porsmose”. Dette areal vil som udgangspunkt blive underboret (se 
nærmere omtale i afsnit 3.1). Lokaliteterne 26425 og 26825 ligger på hver sin side af 
vandløbet Vasegrøften. Begge lokaliteter består af både gule og røde delområder, hvilket 
indikerer, at de registrerede naturværdier varierer inden for de forskellige dele af 
lokaliteterne. For begge lokaliteter gælder, at naturværdierne er størst i den nordlige del 
af lokaliteterne. Disse områder er markeret med rødt på Figur 40. I de røde delområder 
vurderes det, at det ikke er muligt at foretage gennemgravning uden en væsentlig 
påvirkning af områdets naturværdier. I de gule delområder vurderes det derimod, at 
gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede 
afværgeforanstaltninger implementeres. 
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Figur 40. Detailkort, lokalitet 26425 og 26825. 

 

To andre lokaliteter (21625, grid 278 og 21626, grid 280) ligger på hver sin side af 
Susåen, der udgør en del af et Natura 2000-område (N163). For begge lokaliteter 
gælder, at der er delområder med høj botanisk værdi, hvor gennemgravning skal undgås. 
Således består begge lokaliteter af både gule og røde delområder. For langt størstedelen 
af lokalitet 21625, der er en trykvandspåvirket mose på sydsiden af Suså, vurderes det, 
at gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede 
afværgeforanstaltninger implementeres. På et mindre areal er der dog registeret så 
værdifulde botaniske forhold i form af et lysåbent kildevæld, at det ikke vil være muligt at 
undgå væsentlig påvirkning ved gennemgravning. Derfor bør linjeføringen gå udenom 
dette delområde. Generelt anbefales det derfor, at anlægsarbejdet foretages længst mod 
sydøst på lokaliteten, dvs. i det tørreste område. Lokalitet 21626 er en § 3-beskyttet eng, 
hvor der centralt er et botanisk godt område med trævlekrone. Derfor bør anlægsarbejdet 
ikke berøre denne del af lokaliteten. For den resterende del af arealet vurderes det, at 
gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede 
afværgeforanstaltninger implementeres. Begge lokaliteter planlægges underboret. 

Den sidste lokalitet 41226 (grid 291) har en moderat estimeret naturtilstand (III). Det 
vurderes, at gennemgravning af lokaliteten ikke vil medføre en væsentlig påvirkning, 
såfremt de anbefalede afværgeforanstaltninger implementeres. 

Allerøstligst passerer undersøgelseskorridoren et område med klint umiddelbart inden 
Faxe Bugt (grid 334 – se Figur 42). Klinten er opdelt i to separate lokaliteter hhv. lokalitet 
95 og 96. For lokalitet 95 er dele af lokaliteten placeret i gul kategori, idet det som 
afværgeforanstaltning anbefales, at store døde træer fjernes midlertidigt og genplaceres i 
tilfælde af anlægsarbejde gennem lokaliteten. For lokalitet 96 anbefales den vestlige del 
undgået og placeres i rød kategori, idet området er levested for flere 
bemærkelsesværdige skovplanter bl.a. skov-fladbælg. 

Uden for det nuværende undersøgelsesområde, allervestligst i skoven, der udgøres af 
lokalitet 97, ligger lokalitet 97-001, der et mindre område med en fin overdrevsvegetation. 
Denne lokalitet bør undgås i forbindelse med anlægsarbejde og placeres derfor i rød 
kategori. 
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Figur 41. Detailkort, lokalitet 21625 og 21626. 

  
 

 

Figur 42. Detailkort, lokalitet 95-98 samt 97-001 (grid 334). 

 

9.3 Sammenfatning 

De største udfordringer findes følgende fire steder (se desuden oversigtskort - Figur 44): 
 
1) Løgfrø-bestand nordvest for Næstved (Figur 37): 

I dette område findes en af Sydsjællands meget få forekomster af løgfrø. 
Landskabet er naturrigt, med ådale og skove, hvor padder kan finde levesteder uden 
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for yngleperioden. Det er yderst vigtigt at følge den anbefalede anlægsårstid på 
denne strækning. Således anbefales det at anlægsarbejde udføres i perioden 15/10-
15/3 for at minimere risikoelementerne for den følsomme løgfrøbestand. Dette er 
helt sikkert den bedste måde at undgå en væsentlig påvirkning af områdets 
økologiske funktion for arten. Artens tilstedeværelse blev ikke påvist ved genbesøg i 
juni 2018. På baggrund af tidligere undersøgelser vides det dog, at arten findes i 
området. Derfor bør de beskrevne afværgeforanstaltninger i dette tilfælde udføres 
uanset undersøgelsens resultat. 
 

2) Passage af Natura 2000-vandløbet Suså (Figur 41): 
Udover passage af selve Susåen ligger der i tilknytning til åen to lokaliteter med 
beskyttet § 3-natur med delområder, der bør undgås. Endvidere vil gennemgravning 
af de lavtliggende områder nær Susåen skabe potentielle konflikter i forhold til bilag 
IV-padder, der især bruger arealerne som terrestriske levesteder. 
 

3) Ådalen ved Vasegrøften (Figur 43): 
Selve ådalen indgår i et Natura 2000-område og byder på et komplekst naturområde 
med en kombination af flere forskellige naturværdier, der kan blive påvirket af 
projektet. Således er der et vandløb i god naturtilstand, to lokaliteter med beskyttet § 
3-natur med delområder, der bør undgås, samt gamle træer med potentiale som 
rastesteder for flagermus. Dertil kommer, at der ligger to søer med bilag IV-padder 
umiddelbart øst for ådalen.   
 

4) Område ved Krobækken (Figur 39): 
Både selve Krobækken samt et tilløb gennemskæres af den planlagte linjeføring. 
Begge strækninger er vandløb i god naturtilstand og sandsynligvis ynglested for 
ørreder. Området ved Krobækken er desuden det eneste sted, hvor den konkrete 
linjeføring skærer igennem egnede levesteder for hasselmus, idet linjeføringen 
passerer tæt forbi den sydlige del af skovkomplekset Svennerup-skovene. 
Det anbefales, at anlægsarbejdet på denne strækning lægges i perioden 1/10-30/6 
for at undgå sommeryngleperioden, hvor hasselmus er immobile. Det bedste vil dog 
være, hvis også overvintringsperioden kan udgås, således at anlægsarbejdet 
gennem lokaliteten kan udføres i perioden 1/5-30/6. Anbefalingerne angående 
perioder for anlægsarbejdet på denne strækning vurderes at være den næst 
vigtigste på Sjælland (efter anbefaling under pkt 1). 

 

 

Figur 43. Kort over område ved Vasegrøften. 
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Figur 44. Oversigt over de vigtigste potentielle konflikter i forhold til natur på strækningen 
henover Sjælland. 
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10 ELTRACÉ BLANGSLEV (RESULTATER) 

10.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for højspændingskablet. 
Samtidig vises det grid, der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid 
er anvendt ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt Blangslev omfatter grid nr. 405-417 + 312 (se Bilag 2). 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for delprojekt Blangslev er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, 
som fremgår af nedenstående Tabel 10.1. De undersøgelsestyper, der er udført på hver 
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29).  

Tabel 10.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (Eltracé Blangslev). Der henvises til detaljer, 
som fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø=Vandhul 9 

Dige/levende hegn 1 

Eng 1 

Mose 1 

Overdrev 1 

Vandløb 1 

Total 14 

 

10.2 Gennemgang af resultater 

10.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper, 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme, når de 
færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 5.4, side 37).    

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i eltracé Blangslev fremgår af Tabel 10.2 
herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 18 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte 
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. 

De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  

Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus). 

 

Tabel 10.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for eltracé Blangslev. Tal 
i parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (9 m på hver side af 
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tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til 
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. 
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 8 (1) 1 (1) 0 0 9 (2) 

Dige/levende hegn 0 0 1 (0) 0 1 (0) 

Eng 0 0 0 1 (1) 1 (1) 

Mose 0 0 1 (1) 0 1 (1) 

Overdrev 0 0 0 1 (1) 1 (1) 

Vandløb 0 1 (1) 0 0 1 (1) 

Sum 8 (1) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 14 (6) 

 

10.2.2 Padder 
Det er kun et fåtal af de passerede søer, som umiddelbart vurderes at være velegnede 
som ynglesteder for padder. Størsteparten af søerne er enten helt eller delvist tilgroet og 
skygget af pilekrat mv. 

For i alt 3 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af 
bilag IV-padder, medmindre der enten implementeres afværgeforanstaltninger, eller 
lokaliteten undgås/underbores. 

For sø-lokaliteten 62825 (grid 417) bør der implementeres afværgeforanstaltninger ved 
en linjeføring forbi lokaliteten (gul kategori). Dertil kommer, at der nær lokalitet 62825 
ligger to § 3-beskyttede arealer, hvor der ved gennemgravning også potentielt kan være 
væsentlig påvirkning af bilag IV-padder. Disse to er lokalitet 62826 (mose) og 62425 
(eng). 

10.2.1 Markfirben 
På nordsiden af Snesere Ådal ligger et langt, gammelt, forholdsvis velplejet stendige, der 
giver landskabet karakter (lokalitet 94, grid 417). Stendiget er de fleste steder lysåbent og 
udgør et potentielt levested for markfirben og andre krybdyr. Diget anbefales underboret 
(rød kategori). Samme lokalitet er desuden omtalt under afsnit 10.2.4. 

10.2.2 Flagermus 
Der er ikke registreret potentielle rastesteder for flagermus inden for delprojektet eltracé 
Blangslev. 

10.2.3 Vandløb 
Der er undersøgt én vandløbsstrækning i eltracé Blangslev (63225, grid 417). 
Vandløbsstrækningen huser tilsyneladende ingen gydebanker for ørreder og har en 
beregnet DFI på 16, hvilket indikerer en dårlig økologisk tilstand. Det vurderes, at 
vandløbet kan gennemgraves uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, såfremt de 
foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres. 

10.2.4 Botanik 
Der er lavet botaniske undersøgelser af 3 lokaliteter (hhv. § 3-beskyttet overdrev, eng og 
mose – alle beliggende i Snesere Ådal i grid 417). På alle lokaliteter er der registreret 
arealer, hvor anlægsarbejde vil medføre en væsentlig påvirkning af de botaniske værdier 
og derfor bør undgås eller underbores (rød kategori). 

For mose-lokaliteten 62826 gælder dette hele arealet, mens de to andre lokaliteteter 
62425 (eng) og 62827 (overdrev) kun delvist er placeret i rød kategori, mens de 
resterende dele er gul kategori (se Figur 45). 

På nordsiden af Snesere Ådal (også grid 417) ligger et langt, gammelt, forholdsvis 
velplejet stendige (lokalitet 94), der giver landskabet karakter. Diget er ikke besigtiget 
med henblik på botaniske værdier, men ved besigtigelsen for markfirben/flagermus kunne 
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det konstateres, at stendiget er vært for et utal af mosser, laver (bægerlav og skorpelav), 
bregner samt flere bemærkelsesværdige plantearter, fx stivhåret kalkkarse, liden klokke 
og almindelig engelsød. Dette gælder især for en skygget strækning øst for 
planlægningsområdet, hvor diget står som et gærde langs nordkanten af et træbevokset 
moseområde. Samme lokalitet er omtalt under afsnit 10.2.1. 

 

Figur 45. Detailkort over lokaliteter i grid 417. 

  

10.3 Sammenfatning 

I delprojekt eltracé Blangslev er der i alt registreret 6 lokaliteter, hvor projektet ikke kan 
gennemføres uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, medmindre der enten 
implementeres afværgeforanstaltninger eller specifikke arealer undgås eller underbores. 

Generelt passerer eltracé Blangslev igennem et herregårdslandskab med en høj tæthed 
af skove, enge og søer. Særligt i grid 417 er der en høj tæthed af lokaliteter med højt 
naturindhold. Således ligger alle 6 ovennævnte ”problem-lokaliteter” i dette grid, hvor 
landskabet består af en ådal med enge, moser, søer og vandløb. Denne ådal må 
desuden forventes at være levested og spredningskorridor for bilag IV-paddearter. 
Botanisk udmærker især denne ådal sig og pga. forekomst af et markant stendige med 
stor naturværdi. 

Det er kun et fåtal af de passerede søer, som umiddelbart vurderes at være velegnede 
som ynglesteder for padder. Størsteparten af søerne er enten helt eller delvist tilgroet og 
skygget af pilekrat mv. På baggrund af eftersøgning af padder ved genbesøg i juni 2018 
vurderes det, at der minimalt behov er for hensyntagen til paddebestande i Elprojekt 
Blangslev ud over en af de i alt to direkte berørte søer, hvor der er et verificeret fund af 
springfrø.  
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11 ELTRACÉ HASLEV (RESTULTATER) 

11.1 Undersøgelser udført 

Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også 
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for højspændingskablet. 
Samtidig vises det grid, der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid 
er anvendt ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort. 

Delprojekt eltracé Haslev omfatter grid nr. 384-405 + 311 (se Bilag 2). 

Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.   

Inden for etracé Haslev er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, som 
fremgår af nedenstående Tabel 11.1. De undersøgelsestyper, der er udført på hver 
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5.2, side 29).  

Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i etracé Haslev passerer 
Natura 2000-områder ét sted – nemlig område N161 – ”Torup Sø og Ulse Sø”. Dette er 
nærmere omtalt i kapitel 3.1. 

Tabel 11.1. Antal undersøgte lokalitetstyper (eltracé Haslev). Der henvises til detaljer, 
som fremgår af tabellen i Bilag 2. 

Lokalitetstype (Note_2) Antal undersøgte lokaliteter  

Sø 18 

Dige/levende hegn 1 

Eng 3 

Fredskov 1 

Mose 3 

Overdrev 1 

Vandløb 2 

Hasselmus 3 

Markfirben 1 

Total 32 

 

11.2 Gennemgang af resultater 

11.2.1 Oversigt 
På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de 
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper 
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se 
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at 
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige 
påvirkninger). 

De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet 
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, 
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber 
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at 
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 5.4, side 37). 

Gruppering af de undersøgte lokaliteter i eltracé Haslev fremgår af Tabel 11.2 herunder. 

På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring 
ledningstracéet er maximalt 2x9 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte 
berørte lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. 
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De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de 
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret 
kategori.  

Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul, 
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter 
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus). 

Tabel 11.2. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for eltracé Haslev. Tal i 
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (9 m på hver side af tracéet). 
Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til detaljer om 
de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. Lokaliteternes placering 
fremgår af Bilag 3. 

Lokalitetstype 
(Note_2) 

Grøn Gul Rød Kombination SUM 

Sø 16 (0) 2 (1) 0 0 18 (1) 

Eng 1 (1) 1 (1) 0 1 (0) 3 (2) 

Fredskov 0 0 0 1 (1) 1 (1) 

Hasselmus 0 1 (1) 2 (2) 0 3 (3) 

Mose 0 2 (1) 0 1 (1) 3 (2) 

Overdrev 1 (1) 0 0 0 1 (1) 

Vandløb 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 3 (3) 

Sum 19 (3) 7 (5) 3 (3) 3 (2) 32 (13) 

11.2.2 Padder 
For i alt 7 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af 
bilag IV-padder, medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der 
implementeres afværgeforanstaltninger. To af disse lokaliteter er søer, hvor der bør 
implementeres afværgeforanstaltninger ved linjeføringen forbi lokaliteterne af hensyn til 
paddevandringer. Disse er lokalitet 58033 (grid 387) og 62430 (grid 391). 

Herudover er der tale om 5 terrestriske arealer fordelt på 2 § 3-beskyttede enge og 2 § 3-
beskyttede moser samt en § 28-beskyttet mose (69634-01) beliggende i fredskov. 
Lokalitet 63230 (grid 397), 62428-01 (grid 401) og 69634-01 (grid 401) placeres i gul 
kategori. De to resterende lokaliteter (62429, grid 397 og 69634-01, grid 401) er 
kombinationslokaliteter, hvor dele af lokaliteterne enten skal undgås eller underbores (se 
Figur 46 og Figur 48). 

11.2.3 Flagermus 
For alt 3 lokaliteter vurderes der at kunne være potentielle konflikter i forhold til 
forekomster af flagermus. To af disse er beliggende i den østlige udkant af Denderup 
Vænge vest for Rønnede. Her er der både en fredskov (69634) og en skovbevokset 
mose (62428-02), hvor der vurderes at være delområder med flere potentielle rastesteder 
for flagermus. Hvilke arealer inden for de to lokaliteter, der anbefales undgået eller 
underboret fremgår af Figur 46. 

Derudover er der langs en vandløbsstrækning (lokalitet 58434, grid 392) fundet flere 
træer med hulheder, hvor der er potentielle rastemuligheder for flagermus. Det anses 
som meget sandsynligt, at vandflagermus og måske også andre flagermusarter har 
ynglebestande i træer langs vandløbet. Lokaliteten er placeret i gul kategori, idet det 
anbefales, at behovet for træfældning minimeres mest muligt, fx ved at begrænse 
arbejdsbæltet til 10 m tæt på vandløbet. 
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Figur 46. Detailkort over lokalitet 69634 og 62428-02. 

11.2.4 Vandløb 
Der er i eltracé Haslev i alt undersøgt tre vandløbsstrækninger. For to af disse vurderes 
det, at projektet vil kunne medføre en væsentlig påvirkning. Den ene af disse, der 
udgøres af Susåen (58831, grid 398), anbefales derfor underboret (rød kategori). For den 
anden lokalitet (Møllebækken, lokalitet 58434, grid 392) kan der foretages 
gennemgravning, såfremt arbejdsbæltet indskrænkes (gul kategori). 

11.2.5 Hasselmus 
I alt blev tre lokaliteter (72 (grid 311), 81006 (grid 401) og 73 (grid 405)) undersøgt for 
forekomst af hasselmus i eltracé Haslev. Begge lokaliteter blev vurderet til at kunne huse 
en hasselmusbestand, hvoraf der på den ene lokalitet blev gjort et fund af 
hasselmusrede. Lokalitet 72 og 73 anbefales begge underboret (rød kategori), da de 
begge er en del af et større skovkompleks, der vurderes vigtigt for hasselmus. For 
lokalitet 81006 kan der foretages gennemgravning af lokaliteten, såfremt der 
implementeres afværgeforanstaltninger. 

11.2.6 Botanik 
Der er i eltracé Haslev blevet foretaget botaniske besigtigelser af i alt 7 lokaliteter. 

For tre af disse 63230 (grid 397), 69634-01 (grid 401) og 62428-01 (grid 401) vurderes 
det, at gennemgravning kan ske under forudsætning af implementering af passende 
afværgeforanstaltninger (gul kategori). 

For to andre lokaliteter vurderes det, at dele af lokaliteterne bør undgås eller underbores, 
dvs. at de er kombinationslokaliteter: 

- Lokalitet 62429 (grid 397) huser som sådan ikke nogen nævneværdige botaniske 
værdier, men to centrale områder i lokaliteten placeres i rød kategori med henblik 
på at undgå hhv. et stort, solitært egetræ og en stor død træstamme (se Figur 
47). Resten af lokaliteten placeres i gul kategori grundet anbefaling om 
afværgeforanstaltninger rettet mod forekomst af bilag IV-padder.  

- Lokalitet 62428-02 (grid 401) er en § 3-beskyttet mose, hvor den sydlige del, der 
består af en gammel ellesump, bør undgås eller underbores (rød kategori). Den 
øvrige del af lokaliteten har en lavere naturværdi og kan gennemgraves, såfremt 
der implementeres afværgeforanstaltninger (gul kategori) (se Figur 46). 
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Figur 48. Detailkort over lokalitet 62429, hvor der er to delområder, der bør undgås. 

11.3 Sammenfatning 

I delprojekt eltracé Haslev er der i alt registreret 12 lokaliteter, hvor projektet ikke kan 
gennemføres uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, medmindre der enten 
implementeres afværgeforanstaltninger eller specifikke arealer undgås eller underbores.  

Eltracéet Haslev passerer igennem et herregårdslandskab med en høj tæthed af skove, 
enge og søer. 

De potentielle konflikt-lokaliteter ligger jævnt spredt ud over planlægningsområdet for 
delprojektet, men særligt to områder huser en større koncentration af lokaliteter med højt 
naturindhold: 

- I et område vest for Rønnede (grid 397-398) er 3 lokaliteter, hvor projektet kan 
medføre væsentlig påvirkning af naturværdierne. 

- I Hestehave i den østlige del af Denderup Vænge (grid 401) er der på et mindre 
område i alt 5 lokaliteter, hvor projektet kan medføre væsentlig påvirkning af 
naturværdierne. 
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12 PRIORITERING AF YDERLIGERE UNDERSØGELSER 

Som det fremgår indledningsvist (kapitel 1), så er mange af lokaliteterne besigtiget første 
gang på en årstid, hvor der er begrænsede muligheder for at indsamle relevant biologisk 
information. 

Vurderingerne er derfor lavet på baggrund af de data, som det har været muligt at 
indsamle ved feltarbejde udført efterår/vinter. I mange tilfælde er vurderingerne derfor 
baseret på de bedst mulige ekspertantagelser om, hvilke arter der KAN forekomme på en 
konkret lokalitet. Det er tilstræbt, at beskyttelseskrævende arter antages at forekomme 
alle de steder, hvor det er sandsynligt, at de kan forekomme. 

Vurderingerne er således lavet ud fra et forsigtighedsprincip, der skal minimere risikoen 
for utilsigtet påvirkning af de beskyttede arter og naturtyper. Konsekvensen af dette er, at 
der sandsynligvis anbefales flere afværgeforanstaltninger end relevant, hvis alle 
anbefalingerne var baseret på kortlægning af arternes aktuelle forekomst. På den 
baggrund kan dele af afværgeforanstaltningerne måske undlades, hvis der på et senere 
tidspunkt laves undersøgelser, som ændrer på de forekomster af beskyttede arter, der er 
antaget i denne rapport. 

Alle undersøgte lokaliteter er på baggrund af den første besigtigelse prioriteret mht., hvor 
effektive yderligere undersøgelser vil være i forhold til at ændre vurderingen af behovet 
for afværgeforanstaltninger. Lokaliteterne inddeles i det følgende i tre prioriteringer. 
Prioritering af hver enkelt lokalitet fremgår af tabellen i Bilag 2. En oversigt over 
fordelingen af de forskellige prioriteringskategorier fordelt på delprojekter fremgår af 
Tabel 12.1.  

Alle søer som er placeret i 1. og 2. prioritet på baggrund af den første besigtigelse er 
udvalgt til genbesøg i juni 2018. På baggrund af resultaterne fra genbesøget er alle data 
for disse lokaliteter opdateret både i rapportens tekst og i tabellen i Bilag 2. 

 

12.1 1. prioritet 

Lokaliteterne i denne kategori er især søer, der i forbindelse med feltundersøgelserne er 
vurderet som måske egnede i forhold til forekomst af bilag IV-padder. Tracéet er 
samtidigt placeret på en måde i forhold til lokaliteterne, så det er vurderet, at der er behov 
for afværgeforanstaltninger ved passage forbi lokaliteten. Det kunne også være lokaliteter 
eller dellokaliteter med forventet forekomst af beskyttede arter (fx flagermus, hasselmus 
og birkemus), som er placeret i rød kategori på baggrund af en forventet forekomst i 
tracéet, som måske kan bortfalde efter en undersøgelse. 

Det må forventes, at flere af disse lokaliteter ved yderligere undersøgelser på den rette 
årstid vil kunne afskrives som levesteder for bilag IV-arter, og de anbefalede 
afværgeforanstaltninger dermed kan undlades. 

Botanisk undersøgte lokaliteter der er placeret i rød kategori (eller kombinationslokaliteter 
med indhold af røde arealer), er generelt IKKE prioriteret højt i forhold til yderligere 
undersøgelser. Hvis det ikke er muligt at undgå eller underbore disse lokaliteter, så 
anbefales at sikre, at disse lokaliteter undersøges i vækstsæsonen (maj-oktober). 

12.2 2. prioritet 

Lokaliteterne i denne kategori omfatter dels søer, der er vurderet egnede for bilag IV-
padder og dels lokaliteter, der er vurderet som egnede for flagermus. Desuden er det for 
alle lokaliteter vurderet, at der ud fra det nuværende vidensniveau er behov for 
afværgeforanstaltninger. 

Det må forventes, at enkelte af disse lokaliteter ved yderligere undersøgelser af de 
relevante biologiske forhold på den rette årstid vil kunne afskrives som levesteder for 
bilag IV-arter, og de anbefalede afværgeforanstaltninger dermed kan undlades. 

12.3 3. prioritet 

De resterende lokaliteter placeres i denne kategori. For disse lokaliteter gælder, at det 
ikke forventes, at yderligere undersøgelser vil kunne medføre væsentlige ændringer i de 
foreslåede afværgeforanstaltninger. Af den årsag er alle lokaliteter, hvor det vurderes, at 
projektet ikke kræver afværgeforanstaltninger, placeret i denne kategori. Således er et 
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betydeligt antal lokaliteter, der er egnede eller måske egnede for bilag IV-arter ikke 
undersøgt yderligere i sommeren 2018. 

Det må dog understreges, at det altid anbefales, at vurderinger og planlægning af 
afværgeforanstaltninger baseres på aktuel viden om forekomster af beskyttet natur og 
beskyttede arter. 

Botanisk undersøgte lokaliteter der er placeret i rød kategori (eller kombinationslokaliteter 
med indhold af røde arealer), er generelt prioriteret lav i forhold til yderligere 
undersøgelser. Hvis det ikke er muligt at undgå eller underbore disse lokaliteter, så 
anbefales at sikre, at disse lokaliteter undersøges i vækstsæsonen (maj-oktober). 

 

Tabel 12.1. Oversigt over fordelingen af de forskellige prioriteringskategorier fordelt på de 
forskellige delprojekter. Bemærk at alle søer som er placeret i 1. og 2. prioritet på 
baggrund af den første besigtigelse er genbesøgt i juni 2018. I alt 98 lokaliteter er 
genbesøgt i juni. På baggrund af genbesøget er alle data for disse lokaliteter 
opdateret. 

Delprojekt 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 

Jylland Vest 0 4 43 

Jylland Øst 8 37 101 

Fyn 14 25 119 

Sjælland 14 15 72 

Eltracé Blangslev 4 6 10 

Eltracé Haslev 9 4 16 

Samlet (497) 49 87 361 
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BILAG 1. OVERSIGTSKORT (KORT) 
 

Kortbilag (se separat fil) 
 

BILAG 2. UNDERSØGELSER OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (TABEL) 

 
Se samlet tabelbilag for alle delprojekt (se separat fil i PDF og xlsx format) 

 

 
BILAG 3. LOKALITETSNR OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (KORT) 

 

Kortbilag for hvert delprojekt (se separate filer) 
 

BILAG 4. DETAILKORT FOR KOMBINATIONSLOKALITETER (KORT) 

 

Kortbilag (se separat fil). Der er indsat skillesider for hvert delprojekt 

 

BILAG 5. SIDENUMMERERING AF KORT I BILAG 3 (TABEL) 

 
Tabel der viser sidenummereringen for hvert grid nummer i kortbilag 3 (se separat fil) 
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Bilag G: Detailkort til kapitel 17 om bilag IV 
arterne birkemus og flagermus. 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 1 

Birkemus ............................................................................................................................................................ 2 

Flagermus ........................................................................................................................................................ 16 

Indledning 
I dette bilag vises detailkort af lokaliteter med egnede levesteder for flagermus og birkemus, som kan blive 
påvirket af projektet.  

Egnede lokaliteter kan være beskyttede yngle- og rasteområder for bilag IV arter, hvis forekomst af arterne 
er påvist ved en undersøgelse udført med passende grundighed. Resultatet af udførte undersøgelser er 
nævnt i figurteksterne, hvis projektet medfører påvirkninger af egnede områder. Hvis bilag IV-arternes 
forekomst ikke er undersøgt må det antages, at egnede levesteder kan være beskyttede yngle- og 
rasteområder.  

Kortene viser følgende temaer udover lokaliteterne: 

• ”Projektområde for Baltic pibe”: Viser det område, som har indgået i planlægningen af det aktuelle
projekt.

• ”Linjeføring”: Viser placeringen af ny gasledning efter detailprojektering er udført.
• ”Gasledning-Transmission”: viser den eksisterende gasledning, som på dele af strækningen ligger

parallelt med den nye ledning
• ”Midlertidig arbejdsareal”: Viser det område som Energinet har eksproprieret til midlertidig

arbejdsareal. Det er Ikke nødvendigvis hele det eksproprierede areal som anvendes.
Arbejdsarealet tilpasses og minimeres ved passage af f.eks. naturlokaliteter. Således er arbejdsarealet
maksimalt 20 m bredt ved passage af levende hegn og fredskov, selvom arbejdsbæltet nogle steder
fremgår som 32 m i bredden. Arbejdsarealet er maksimalt 10 m bredt ved passage af diger. Disse
tilpasninger fremgår ikke konsekvent af kortene herunder, kun af detailkort.

• ”Midlertidig depotplads”: Viser areal eksproprieret til midlertidige aktiviteter i anlægsfasen.
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Birkemus 
I det følgende vises detailkort af alle lokaliteter i undersøgelsesområdet med egnede og sårbare levesteder 
for birkemus. På kortene vises det planlagte anlægsområde fra detailprojekteringen, herunder midlertidige 
arbejdsarealer. Det fremgår af kortene om egnede eller sårbare levesteder påvirkes af projektet. Lokaliteter 
der ikke vurderes egnede til birkemus fremgår ikke. Lokaliteter der ikke påvirkes på grund af underboring 
(fx lokalitet 10) eller fordi de ligger ved fravalgte alternativer vises ikke.  Forekomst af birkemus er 
undersøgt i 2019 eller 2021 på alle de lokaliteter hvor projektet medfører anlægsarbejde i egnede eller 
sårbare levesteder for birkemus. De afværgeforanstaltningers om gennemføres er baseret på resultatet af 
den undersøgelse. 
 

 

Figur 1 Lokalitet 11 og 12. Egnede og/eller sårbare områder for birkemus påvirkes ikke af projektet.  
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Figur 2 Lokalitet 85. Egnede områder for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2021. 
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Figur 3. Lokalitet 19. Egnede områder for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2021. 
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Figur 4 Lokalitet 38826 og 64433. Egnede og sårbare områder for birkemus påvirkes af projektet på lokalitet 38826.  Ingen yngle- og 
rasteområder fundet ved undersøgelser i 2019. 
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Figur 5 Lokalitet 21 og 92. Egnede og sårbare områder for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved 
undersøgelser i 2019. 
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Figur 6. Lokalitet 25. Egnede områder for birkemus påvirkes af projektet. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2021. 
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Figur 7 Lokalitet 81005. Egnet område for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2019. Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede 
areal). 
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Figur 8 Lokalitet 72432. Egnet område for birkemus påvirkes af projektet. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2021. 
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Figur 9 Lokalitet 104. Egnet område for birkemus påvirkes af projektet.  Yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2019. 
Afværgeforanstaltninger for at opretholde økologisk funktionalitet skal implementeres. Kortet viser erstatningsbiotop der forbedres 
og sikres permanent som del af projektet. Der er indgået en mundtlig aftale om at inddrage et areal syd for erstatningsbiotopen 
markeret med grøn. Det nye areal vil forbinde eksisterende naturarealer med erstatningsbiotopen 

 

 

Martin Hesselsøe (MHES)
Erik/Anni: Er der aftale om forbindelse fra erstatningsbiotop til levende hegn?Kortet tegnes om af Andreas, og nyt kort indsættes, når Erik sender en ny shape-fil. Der er også behov for same kort i MKR kapitel om birkemus.
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Figur 10 Lokalitet 105. Egnet og sårbart område for birkemus påvirkes af projektet. Yngle- og rasteområder fundet ved 
undersøgelser i 2019. Afværgeforanstaltninger for at opretholde økologisk funktionalitet skal implementeres. Kortet viser 
erstatningsbiotop der forbedres og sikres permanent som del af projektet. 
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Figur 11. Lokalitet 32. Egnet og sårbart område for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved 
undersøgelser i 2021. 
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Figur 12 Lokalitet 106. Egnet område for birkemus påvirkes af projektet. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 
2019. 
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Figur 13. Lokalitet 93. Egnede og/eller sårbare områder for birkemus påvirkes ikke af projektet. 
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Figur 14 Lokalitet 42. Egnet og sårbart område for birkemus påvirkes af projektet.  Ingen yngle- og rasteområder fundet ved 
undersøgelser i 2021. 

  



BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND: Bilag G side: 16 
 

 

Flagermus 
 
I det følgende vises detailkort af lokaliteter undersøgelsesområdet med egnede levesteder for trælevende 
flagermus. På kortene vises det planlagte anlægsområde fra detailprojekteringen, herunder midlertidige 
arbejdsarealer. Det fremgår af kortene om egnede levesteder påvirkes af projektet. Forekomst af flagermus 
er undersøgt i 2020 eller 2021 på de fleste lokaliteter hvor projektet medfører anlægsarbejde i egnede 
levesteder for flagermus. De afværgeforanstaltningers som gennemføres, er baseret på resultatet af 
undersøgelsen fra 2020 og 21. 

 

 

Figur 15 lokalitet 19625. Egnet område for flagermus ikke påvirket. 
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Figur 16 Lokalitet 52. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 
Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 

 

Figur 17 Lokalitet 19629. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 
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Figur 18 lokalitet 19229.  Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 
Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 

 

 

Figur 19. Lokalitet 19230. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2021. . 
Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 

Martin Hesselsøe (MHES)
MHES: Caption opdateres når 2021 undersøgelse afsluttet. FREDAG!!
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Figur 20. Lokalitet 81005. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 
Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 
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Figur 21 Lokalitet 73232. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2021. 

 

 

 

Figur 22 Lokalitet 64830. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 

Martin Hesselsøe (MHES)
MHES: Opdateres når 2021 undersøgelser er afsluttet. FREDAG!
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Figur 23. Lokalitet 72434. Egnet område for flagermus ikke påvirket. Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter 
ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 

 

Figur 24 Lokalitet 73636. Egnet område for flagermus ikke påvirket. Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter 
ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 
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Figur 25. Lokalitet 72836. Egnet område for flagermus ikke påvirket. 
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Figur 26 Lokalitet 53631. Hele lokaliteten er egnet område for flagermus. Lokaliteten påvirkes af projektet. Ingen yngle- og 
rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 

 

Figur 27 Lokalitet 54825 og 53628. Egnet område for flagermus ikke påvirket. 
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Figur 28 Lokalitet 53629 og 54826. Egnet område for flagermus ikke påvirket, da projektet passerer det levende hegn hvor der ikke 
findes egnede træer til flagermus.  

 

 

Figur 29. Lokalitet 20443. Egnet område for flagermus påvirket. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. 

Martin Hesselsøe (MHES)
Andreas: 54826 Både ”Gul” og ”Rød” kategori skal med i egent område til flagermus. ”Egnet område” tilpasses så indgreb i egnet område undgås. Feltbesigtigelsen peger op at det er gjort i virkeligheden også.

Andreas Pedersen
Data er rettet til og ny figur er indsat

Martin Hesselsøe (MHES)
Afhænger de nævnte tilretninger af figur!!!

Andreas Pedersen
Det skulle fremgå af figuren nu
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Figur 30. lokalitet 20844. Egnet område for flagermus påvirkes i meget begrænset omfang. Ingen yngle- og rasteområder fundet 
ved undersøgelser i 2020. 

Martin Hesselsøe (MHES)
Andreas: 20844 Både ”Gul” og ”Rød” kategori skal med i egent område til flagermus. Lokaliteten er undersøgt, så ikke beov for tilpasninger af midlertidig arbejdsarealSådan ser 20844 ud i Amphiafrapporteringen:/

Andreas Pedersen
Ny figur er tilføjet
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Figur 31. Hele lokaliteten er egnet område for flagermus. Lokaliteten ikke påvirket af projektet. Ingen yngle- og rasteområder fundet 
ved undersøgelser i 2020 

 

Figur 32 Lokalitet ”Træ ved Rønninge”. Lokaliteten ikke vurderet 2018 og derfor ikke nummereret. Egnet område for flagermus 
påvirkes. Ingen yngle- og rasteområder fundet ved undersøgelser i 2020. Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 
meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det eksproprierede areal). 
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Figur 33 Lokalitet 60. Hele lokaliteten er egnet område for flagermus. Lokaliteten ikke undersøgt nærmere inden træer blev fældet. 
Det må antages yngle- og rasteområder kan være påvirket. Afværgeforanstaltninger for at opretholde økologisk funktionalitet skal 
implementeres. Midlertidigt arbejdsareal indskrænkes til maksimalt 20 meter ved passage af lokaliteten (kortet viser hele det 
eksproprierede areal). 
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1 Baggrund 

Dette notat er en opdatering af Rambøll’s beregninger fra maj 20181. Siden denne 
rapport er der sket ændringer i designet af det nye energianlæg, herunder effekt og 

temperatur. Derudover er det nye anlæg omfattet af den nye bekendtgørelse om 
mellemstore fyringsanlæg, i stedet for listepunkt G 201 som tidligere. 
 
Ørsted har siden 1984 drevet en terminal for gasmodtagelse og gasbehandling på 
adressen; Nybrovej 185, 6851 Janderup (jf. Bilag A). Miljøgodkendelse 
af anlægget indeholder en nærmere beskrivelse af det eksisterende anlæg samt vil-
kårene for driften.  

  
I forbindelse med Etablering af Baltic Pipe projektet etableres en ny terminal for 

modtagelse af naturgas på Nybro Gasbehandlingsanlæg. På det nye modtageanlæg 
skal etableres et nyt fyringsanlæg, der skal indgå i driften af modtageanlægget.  
  
Der etableres tre nye naturgaskedler i separate bygninger, hver med en indfyret ef-

fekt på 12,2 MW og en varmeproduktion på 11,6 MW. Kedlerne fyres med naturgas 
og har hver deres eget afkast. Layoutet ses af Bilag B.  
  
Der i dette notat konservativt regnet på en afkasthøjde, der sikrer at B-værdierne 
er overholdt i alle mulige receptorpunkter uden for skel. 
 
Derfor udføres en beregning af den krævede skorstenshøjde ved hjælp af OML-

modellen. På baggrund af et ønske fra Energinet, er der beregnet immissioner for 
det nye anlæg alene, samt ved samtidig drift med de eksisterende kedler på Nybro 
Gasbehandlingsanlæg. 

 
  

  

 
1 OML-beregning for Baltic Pipe terminal inden for Ørsteds anlæg i Nybro, Rambøll til Energinet, Maj 2018. 
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2 Metode 

2.1 Immissionsberegning 

For virksomheder udføres spredningsberegningerne i OML Multi 6.2 og følger den 

eksisterende vejledning i OML Multi 6.2 og Luftvejledningen. Der er regnet særskilt 

for hver enkelt virksomhed og sammenlignet med gældende B-værdi. Der foretages 

beregninger for den eksisterende situation, for det nye anlæg alene og for det sam-

lede fremtidige anlæg.  

For at sikre genkendeligheden er der anvendt UTM koordinater hele vejen igennem 

beregningerne og terrænhøjderne er indsat via funktionen med .asc-filer fra Kort-

forsyningen. 

Der regnes med en receptorhøjde på 1,5 m, da der ikke er identificeret etagebyg-

gerier i området. Der regnes i et forholdsvist fintmasket net op til 1.000 m, da hø-

jeste koncentration forventes at ligge inden for denne afstand. For nuværende og 

fremtidige scenarie vil L2, som har den højeste kildestyrke være midtpunkt for re-

ceptornettet, hvor afstanden til skel fra L2 er cirka 125 m. For de nye afkast alene 

er NY2 midtpunkt med 75 m til nærmeste skel. 

DCE anbefaler at man bruger højeste immission af alle retninger (konservativ mo-

del) i en given afstand, da der anvendes 1-års meteorologiske data fra Kastrup (In-

stitut for Miljøvidenskab 2018).  

Der anvendes højst tre betydende cifre i resultaterne, pga. usikkerheden indbygget 

i OML, herunder 1 års meteorologi data. 

Input til modellen tager udgangspunkt i virksomhedernes vilkår det vil sige der reg-

nes på fuld drift hele året rundt med fuld udnyttelse af emissionsgrænseværdierne.  

Beregningsresultatet af OML-modellen er den maksimale månedlige 99 % fraktil, 

hvilket betyder at det er den 8. højeste time immissionskoncentration. Denne sam-

menlignes med B-værdien.  

2.2 Depositionsberegning 

Beregninger er udført i OML Multi 6.2, heraf deposition på baggrund af vejledning 

fra DCE af 20142. 

Der henvises til notatet: ”Vurdering af kvælstofdeposition for Nybro Gasbehand-

lingsanlæg” af 1. feb. 2019.  

 
2 Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler 

i relation til VVM. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 28. januar 

2014. 
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3 Input data 

3.1 Eksisterende anlæg 

På det eksisterende gasbehandlingsanlæg er der i dag emission af forbrændings-

gasser fra to gasfyrede kedler og et kraftvarmeværk.   

Emissionskilderne er:  

› Kedelanlægget bestående af 2 kedler, hver med en indfyret effekt på 15 MW 

og en fælles 40 m høj skorsten (L1) med to separate røgrør.   

› Kraftvarmeværket (samlet 29,7 MW) bestående af en gasturbine med en indfy-

ret effekt på 13,6 MW, efterbrænder - frisk luft med en indfyret effekt på 12 

MW og efterbrænder – tilsatsfyr med en indfyret effekt på 4,14 MW og en fæl-

les 26 m høj skorsten (L2) med to separate røgrør. Efterbrænder - frisk luft 

med en indfyret effekt på 12 MW er mølposet, og indgår ikke i den daglige drift 

af Nybro Gasbehandlingsanlæg. I denne beregning indgår den samlede indfy-

rede effekt for kraftvarmeværket, som en worst case betragtning.   

Som nævnt ovenfor antages det, at anlæggenes emissioner svarer til emissions-

grænserne. Emissionsgrænser gældende for de eksisterende anlæg fremgår af an-

læggets miljøgodkendelse af 27. oktober 2009.  

Emissionsgrænseværdierne er samlet i Tabel 1.  

Tabel 1 Emissionsgrænseværdier for det eksisterende anlæg. 

Parameter Emissionsgrænseværdi, 

L1 mg/Nm³, 10% O₂,  

tør røggas 

Emissionsgrænseværdi, 

L2 mg/Nm³, 5% O₂,  

tør røggas 

CO 75  150  

NOx regnet vægtmæssigt 

som NO₂. 
65 200  

  

Emissionsgrænseværdierne til gasturbinen (L2) stammer tilbage fra gasmotorbe-

kendtgørelsen fra 2005. Den nugældende gasmotorbekendtgørelse stiller skærpede 

emissionskrav i forhold til bekendtgørelsen fra 2005. Det er derfor konservativt, at 

anvende de gamle emissionsgrænseværdier. 

Der er senest i 2011 foretaget en skorstenshøjdeberegning for de eksisterende af-

kast, hvor kedelanlæggene er indsat med hver sin skorsten og gasturbinen uden ef-

terbrænder - frisk luft med en indfyret effekt på 12 MW.  

De i 2011 anvendte afkastdata fremgår af Tabel 2. Emissionerne bliver i modellen 

lagt sammen til en kilde for hhv. de to 15 MW kedler i L1, hele kraftvarmeværket i 

L2 og de tre nye kedler i NY.  
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Tabel 2 Input data for de eksisterende kedler, baseret på tidligere beregninger udført af Ram-

bøll samt OML-beregninger for det eksisterende anlæg fra 2011, *beregnet med en an-

taget iltprocent på 15%, ** estimeret temperatur 

Parameter L1 (kedelanlæg)  

aktuelt 2% O₂ 

L2 (GT+EB tilsats)  

aktuelt 15% O₂ 

L2 (EB-frisk luft)  

aktuelt 15% O₂ 

Indfyret effekt, MW 2 x 15  13,6 + 4,14  12  

Røggasmængde, fugtig røg, Nm³/h 17.000  56.400  37.988*  

Temperatur, °C  200  150  150**  

Afkasthøjde, m  40  26  26  

Afkastdiameter (indre), m 0,6  1,3  1,2  

Afkastdiameter (ydre), m 2  0,5  2,8  

3.2 Nyt kedelanlæg 

Der ønskes etableret tre sammenhængende kedelbygninger, hver med dimensio-

nerne H: 8,6m + 0,6m opkant, B: 8m og L: 13,5m, samt tre nye naturgaskedler, 

hver med en indfyret effekt på 12,2 MW og hver med et særskilt afkast. Røggassen 

nedkøles til ca. 30 grader ved kondensering og genopvarmes herefter til minimum 

40 grader. Kedlernes data er angivet i Tabel 3. 

Tabel 3  Data for de nye kedelanlæg, værdierne er for hver 

enkel kedel.  

Parameter Værdi Enhed 

Røggasmængde, fugtig gas  3,87 Nm³/s ( 1,0 % O₂) 

Afkastdiameter (indre)  0,5 m 

Afkastdiameter (ydre)  0,55 m 

Temperatur  40 °C 

 

Det nye kedelanlæg antages at blive omfattet af Bekendtgørelse om mellemstore 

fyringsanlæg3, da der er tale om et nyt anlæg, der sættes i drift den 20. december 

2018 eller derefter.  

Det antages derfor, at de nye kedler har en maksimal emission svarende til emissi-

onsgrænseværdierne, som er angivet i Tabel 4.  

Tabel 4 Emissionsgrænseværdier for de nye 

afkast. 

Parameter  
Emissionsgrænseværdi 

mg/Nm³ ved 3% O₂ , tør røggas 

CO  125 

NOx  100 

 

 
3 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 751 af 28. maj 2018 
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4 Skorstensberegning 

Placeringen af de nuværende afkast, samt den valgte (for denne beregning) place-

ring af de tre fremtidige afkast fremgår af Figur 1.  

 

Figur 1 Placering af afkast i modellen. De tre nye afkast er nummeret 1-3 fra nord øst til sydøst. 

 

De samlede kildedata fremgår af Tabel 5, hvori alle røggasser fra de tilhørende 

energianlæg er samlet i luftstrøm for hvert afkast. 

Tabel 5 Input data for de fem fremtidige afkast. 

Parameter L1 L2 NY1 NY2 NY3 Enhed 

X koordinator (UTM) 460444 460434 460338 460334 460330 m 32U 

Y koordinator (UTM) 6169727 6169713 6169478 6169472 6169465 m 32U 

Terrænhøjde/kote for afkast 9,5 9,5  9,5   9,5   9,5  m 

Afkasthøjde 40 26 20 20 20 m 
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Parameter L1 L2 NY1 NY2 NY3 Enhed 

Indre diameter 0,85 1,77  0,50   0,50   0,50  m 

Ydre diameter 2,0 2,8  0,55   0,55   0,55  m 

Temperatur 200 150  40   40   40  °C 

Iltindhold ref 10 5 3 3 3 vol% 

Volumenstrøm, aktuel våd 9,42 26,12  3,87   3,87   3,87  Nm³/s 

Volumenstrøm, ref 13,5 9,2 3,53 3,53 3,53 Nm³/s 

Generel bygningshøjde 10 8,1  9,2   9,2   9,2  m 

Retningsbestemt bygningshøjde Nej Nej Nej Nej Nej m 

 

Volumenstrømmen i Tabel 5 beregnet på basis af den termisk indfyrede effekt om-

regnet til et naturgasforbrug (nedre brændværdi på 48,6 MJ/kg) og herefter omreg-

net til et røggasvolumen jf. supplement til kap 6 i luftvejledningen. 

På baggrund af ovenstående kan kildestyrken og spredningsfaktorerne beregnes for 

CO og NO₂. NO₂ er sat til 50 % af NOX jf. Luftvejledningen. Værdierne herfor frem-

går af Tabel 6 og viser at NO₂ er dimensionerende for afkastet, hvorfor der i spred-

ningsmodellen kun regnes på NO₂. 

 

Tabel 6 Emissionsgrænseværdier fra vilkår, kildestyrke og den be-

regnede spredningsfaktor. 

Stoffer L1 L2 NY1-3 Enhed 

Emissions- 
grænseværdi 

CO 75 150 125 

mg/Nm³ NOx 65 200 100 

NO₂ 32,5 100 50 

Kildestyrke 

CO 1.010 1.376 442 

mg/s NOx 875 1.834 353 

NO₂ 437 917 177 

B-værdi 

CO 1 1 1 

mg/m³ NOx - - - 

NO₂ 0,125 0,125 0,125 

Sprednings- 
faktor 

CO 1.010 1.376 442 

m³/s NOx - - - 

NO₂ 3.500 7.336 1.413 

 

  



 

 

     

 8  OML-BEREGNING FOR EPII TERMINAL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_15.09.21/OML notat okt 2021/OML-beregning for EPII 

Terminal - opdateret dec2021.docx 

5 Resultater 

5.1 Skorstensberegning 

Resultaterne fremgår af Bilag C og viser at ved en afkasthøjde på 20 m, for de nye 

afkast, er B-værdien for NO₂ på 125 µg/m³ overholdt. Både i beregningen for det 

nye anlæg alene (Bilag C.1) og den kumulative effekt af alle afkast (Bilag C.2).  

Der er grundet en fejl i den anvendte volumenstrøm i OML-beregningerne for det 

nye anlæg lavet en ny beregning for C.2. Resultatet af den nye beregning fremgår 

af version 3.0 af dette notat. Fejlen giver anledning til et lidt mindre beregnet mak-

simalt immissionskoncentrationsbidrag. Fejlen giver ikke anledning til ændring i 

konklusionerne.  

Som det ses af de tre scenarier, kommer størstedelen af påvirkningen fra de nye 

afkast, da de eksisterende anlæg er stærkt overdimensioneret, hvilket ses af bereg-

ningen i Bilag C.1, hvor den maksimale værdi er 17 µg/m³ i en afstand af 300 m.  

Når de 3 nye kedler tilføjes bliver det samlede NO₂ bidrag ca. 50 µg/m³ (se bilag 

C.3), hvilket er væsentlig under B-værdien på 125 µg/m³. 
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Bilag A Oversigtskort 
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Bilag B Layout kedelbygninger 
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Bilag C OML-udskrift skorstensberegning 

C.1 Eksisterende anlæg 
  Dato: 2018/10/03                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   1 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  

 

  

 

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra: Kastrup      

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =     2 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     460434.,   6169713. 

    og radierne (m):         25.         50.         75.        100.        125. 

                            150.        175.        200.        250.        300. 

                            400.        500.        600.        800.       1000. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2018/10/03                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   2 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 

    Terrænhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600   800  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        9.4   9.3   8.9   8.9   9.0   8.9   8.9   9.0   8.8  10.3   6.7   7.4   8.0  10.0  10.9 

      10        9.5   9.4   9.2   9.0   9.1   9.1   9.2   9.3   9.5   8.8   7.1   7.7   8.2  10.6  10.7 

      20        9.5   9.5   9.4   9.4   9.4   9.4   9.5   9.3  10.4   8.0   6.9   7.3   7.9  11.3  10.1 

      30        9.5   9.5   9.4   9.5   9.5   9.5   9.5   9.8   9.9   9.1   8.3   6.3   7.4  11.4   8.9 

      40        9.5   9.5   9.6   9.4   9.5   9.5  10.1  10.2  10.4   9.7   7.4   6.2   6.2   6.6   7.3 

      50        9.5   9.4   9.4   9.6   9.8  10.0  10.1  10.1  10.1  10.1   8.5   7.1   7.8   9.4  10.9 

      60        9.5   9.6   9.9   9.9  10.0  10.0  10.5  10.5  10.6  10.4   8.1   9.3   9.1  11.7  11.6 

      70        9.6   9.7   9.8  10.0  10.1  10.3  10.6  10.9  10.7  10.6   8.1   9.7   7.3  10.4  11.2 

      80        9.6   9.8  10.0  10.0  10.5  10.7  10.9  10.8  10.8  10.3   9.7  10.5  11.2   8.7  11.7 

      90        9.5   9.8  10.0  10.2  10.7  10.9  10.7  10.9  11.1  10.2  10.5  10.3  11.4  11.4  12.0 

     100        9.5  10.1   9.9  10.8  11.1  10.9  10.6  10.7  10.8  10.9  11.4  12.0  11.8   8.6  10.8 

     110        9.8  10.1   9.9  10.7  11.0  10.7  10.7  10.8  10.8  10.9  11.5  12.3  11.9  11.7  10.8 

     120        9.8  10.4  10.5  10.8  11.1  10.7  10.9  11.0  11.1  11.8  11.3  12.3  13.0  12.8  12.2 

     130        9.5  10.4  10.6  10.8  11.1  10.7  10.9  11.5  11.6  12.2  12.1  12.0  12.2  13.0  12.5 

     140        9.7  10.5  10.6  11.0  11.0  11.0  11.0  11.4  11.6  12.0  12.4  12.4  13.2  13.2  12.1 

     150        9.7  10.5  10.6  11.0  11.3  11.6  11.6  11.7  11.9  12.1  13.0  13.0  12.9  11.8  11.1 

     160        9.5  10.2  10.4  11.0  11.0  11.5  11.8  11.7  11.7  11.9  12.5  12.7  11.9  11.1  10.8 

     170        9.5  10.1  10.5  10.7  11.0  11.6  11.2  11.4  11.1  11.2  12.2  12.2  11.1  11.2  10.9 

     180        9.5   9.7  10.1  10.5  10.2  10.6  10.9  10.7  10.8  11.0  11.5  11.7  11.3  11.1  11.6 

     190        9.5   9.4   9.6  10.4  10.1  10.1  10.3  10.5  10.5  10.6  10.8  11.3  11.1  10.9  11.0 

     200        9.5   9.4   9.5  10.0   9.9  10.2  10.0   9.9  10.2  10.1  11.4  10.8  11.2  10.4  10.2 

     210        9.5   9.3   9.4   9.7   9.6   9.9   9.8   9.4   9.7  10.0  10.4  10.9  10.7   8.9  10.4 

     220        9.5   9.4   9.4   9.8   9.6   9.6   9.5   9.4   9.6   9.4   9.8  10.2  10.5   9.3   7.7 

     230        9.4   9.4   9.5   9.8   9.8   9.7   9.5   9.5   9.5   9.4   9.4   9.7  10.0   8.9   8.3 

     240        9.4   9.5   9.4   9.6   9.6   9.5   9.3   9.4   9.3   9.0   9.3   9.1   9.1   7.2   9.7 

     250        9.4   9.4   9.2   9.3   9.5   9.4   9.3   9.3   9.0   9.1   9.5   9.2   8.8   7.5   8.4 

     260        9.4   9.3   9.1   9.2   9.3   9.3   9.0   9.0   9.1   8.9   9.2   8.4   8.2   7.9   7.6 

     270        9.4   9.3   9.0   9.1   9.1   8.9   8.6   8.5   8.6   8.6   8.4   7.8   7.7   9.0   4.9 

     280        9.3   9.2   9.3   8.9   9.0   8.9   8.5   8.5   8.6   8.4   8.3   8.0   7.9   8.5   8.4 

     290        9.3   9.0   9.0   8.9   8.9   8.4   8.5   8.5   8.4   8.6   8.5   7.3   6.9   6.4   4.8 

     300        9.1   8.9   8.9   8.9   8.9   8.5   8.6   8.6   8.2   8.3   7.7   5.6   5.3   9.6   8.0 

     310        9.1   8.9   9.0   8.9   8.9   8.1   8.1   8.3   8.4   8.2   6.9   8.0   8.1   9.3  10.0 

     320        9.3   8.9   9.0   8.9   8.9   8.4   8.1   8.3   8.5   8.4   5.7   9.4   9.6   9.4  11.2 

     330        9.3   8.9   9.1   8.9   8.9   8.8   8.2   8.2   8.2   7.9   6.2   9.6   9.8  10.4  11.0 

     340        9.4   9.0   9.1   8.9   8.9   8.9   8.8   8.1   8.6   8.1   5.8   9.5   9.9  11.2  11.8 

     350        9.4   9.3   8.9   8.9   9.1   8.9   8.9   8.9   8.7  10.2   6.4   9.0   9.6  10.1  11.2 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               NO2      Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 L1         460444.  6169727.   9.5  40.0 200.   9.42  0.85  2.00  10.0   0.4370   0.0000   0.0000 

     2 L2         460434.  6169713.   9.5  26.0 150.  26.12  1.77  2.80   8.1   0.9170   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                28.8                      20.5 

             2                16.4                      41.8 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    NO2      Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder) 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600   800  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0          0     2     5     6     6     6     6     8     9    10    10     9     9     7     6 

      10          0     3     6     8     8     7     7     8    10    12    11    11    11     9     6 

      20          0     3     6     7     7     7     6     7     9    11    12    12    11     9     7 

      30          0     3     6     8     8     8     7     8    10    11    13    12    12    10     7 

      40          0     3     7     9     9     9    10     9    11    13    13    14    13    10     8 

      50          0     3     6     8     9     9     8     9    11    13    14    14    13    10     7 

      60          0     3     7     8     9     9     9     9    10    12    13    13    11     9     7 

      70          0     4     8     9    10    10    10    11    12    14    13    13    12    10     8 

      80          0     3     7     9    10    10    10    11    13    14    14    13    12    10     8 

      90          0     4     7     9    10    11    11    12    14    15    14    13    12     9     7 

     100          0     4     7     9    10    10    12    15    16    17    15    13    11     8     6 

     110          0     4     7     9    10     9    11    13    16    16    15    13    11     8     6 

     120          0     4     7     9     9     9     9    10    11    13    14    13    11     9     7 

     130          0     3     7     8     8     8     8    10    11    10    11    10     8     6     5 

     140          0     4     8     9    10    10    10    11    10    11    12    11     9     6     5 

     150          0     4     7     9     9     9     9     8     8     8     8     9     8     7     6 

     160          0     3     7     8     9     9     9     9     8     9     8     9     9     6     6 

     170          0     3     6     7     7     7     7     9    13    14    13    11     9     7     5 

     180          0     3     5     5     5     5     7     9    12    14    15    14    12    10     8 

     190          0     4     7     9     9     9     8     9    13    15    15    14    12    10     8 

     200          0     4     8     9    10    10    10    10     9    10    12    12    11     9     7 

     210          0     4     7     9     9     9     9     8     8     8     9     8     7     6     5 

     220          0     4     7     9     9     9     8     8     8     8    10    11    11     9     8 

     230          0     3     7     8     8     8     8     8     8     9    11    12    12    10     8 

     240          0     3     7     8     8     8     7     7     7     9    11    12    11    10     8 

     250          0     3     6     8     8     8     8     7     8     9    10    11    11     9     7 

     260          0     3     7     8     8     8    10    13    17    17    16    13    12     9     7 

     270          0     3     6     7     8    10    13    15    16    17    15    13    12     9     7 

     280          0     3     5     7     7     8    10    12    15    15    15    14    12    10     7 

     290          0     3     6     7     7     6     6     6    10    13    14    13    12     9     7 

     300          0     2     4     5     5     4     5     6    10    12    14    14    12    10     8 

     310          0     2     4     5     5     5     5     5     8    11    13    13    12     9     7 

     320          0     3     6     8     8     7     7     7     8     8    11    11    11     9     7 

     330          0     3     5     6     5     4     4     6     9     9    10    10    10     8     7 

     340          0     2     4     4     3     4     5     6     8    10    11    11    10     8     6 

     350          0     2     5     7     7     7     6     7     9    10     9     9     9     8     7 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    17.10 i afstand   300 m og retning 100 grader i måned  1. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 09:03:25 (03-10-2018) 

    Slut  kl. 09:03:27 (03-10-2018) 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII - 

NY - NO2.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII - 

NY - NO2.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII - 

NY - NO2.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII - 

NY - NO2.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 10:53:45 (01-02-2019) 

    Slut  kl. 10:53:50 (01-02-2019) 

  



 

 

     

 18  OML-BEREGNING FOR EPII TERMINAL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_15.09.21/OML notat okt 2021/OML-beregning for EPII 

Terminal - opdateret dec2021.docx 

C.2 NY1-3 alene 
Dato: 2021/10/07                      OML-Multi PC-version 20210122/7.00                      Side   1 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

                          Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous Vej 9, 8000 Aarhus C  

 

  

 

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra: Kastrup      

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =    11 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     460338.,   6169472. 

    og radierne (m):         10.         25.         50.         75.        100. 

                            125.        150.        175.        200.        250. 

                            300.        400.        500.        600.       1000. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2 (Har kun betydning ved VVM-deposition) 
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    Terrænhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       10.0   9.4   9.3   8.9   8.9   9.0   8.9   8.9   9.0   8.8  10.3   6.7   7.4   8.0  10.9 

      10       10.6   9.5   9.4   9.2   9.0   9.1   9.1   9.2   9.3   9.5   8.8   7.1   7.7   8.2  10.7 

      20       11.3   9.5   9.5   9.4   9.4   9.4   9.4   9.5   9.3  10.4   8.0   6.9   7.3   7.9  10.1 

      30       11.4   9.5   9.5   9.4   9.5   9.5   9.5   9.5   9.8   9.9   9.1   8.3   6.3   7.4   8.9 

      40        6.6   9.5   9.5   9.6   9.4   9.5   9.5  10.1  10.2  10.4   9.7   7.4   6.2   6.2   7.3 

      50        9.4   9.5   9.4   9.4   9.6   9.8  10.0  10.1  10.1  10.1  10.1   8.5   7.1   7.8  10.9 

      60       11.7   9.5   9.6   9.9   9.9  10.0  10.0  10.5  10.5  10.6  10.4   8.1   9.3   9.1  11.6 

      70       10.4   9.6   9.7   9.8  10.0  10.1  10.3  10.6  10.9  10.7  10.6   8.1   9.7   7.3  11.2 

      80        8.7   9.6   9.8  10.0  10.0  10.5  10.7  10.9  10.8  10.8  10.3   9.7  10.5  11.2  11.7 

      90       11.4   9.5   9.8  10.0  10.2  10.7  10.9  10.7  10.9  11.1  10.2  10.5  10.3  11.4  12.0 

     100        8.6   9.5  10.1   9.9  10.8  11.1  10.9  10.6  10.7  10.8  10.9  11.4  12.0  11.8  10.8 

     110       11.7   9.8  10.1   9.9  10.7  11.0  10.7  10.7  10.8  10.8  10.9  11.5  12.3  11.9  10.8 

     120       12.8   9.8  10.4  10.5  10.8  11.1  10.7  10.9  11.0  11.1  11.8  11.3  12.3  13.0  12.2 

     130       13.0   9.5  10.4  10.6  10.8  11.1  10.7  10.9  11.5  11.6  12.2  12.1  12.0  12.2  12.5 

     140       13.2   9.7  10.5  10.6  11.0  11.0  11.0  11.0  11.4  11.6  12.0  12.4  12.4  13.2  12.1 

     150       11.8   9.7  10.5  10.6  11.0  11.3  11.6  11.6  11.7  11.9  12.1  13.0  13.0  12.9  11.1 

     160       11.1   9.5  10.2  10.4  11.0  11.0  11.5  11.8  11.7  11.7  11.9  12.5  12.7  11.9  10.8 

     170       11.2   9.5  10.1  10.5  10.7  11.0  11.6  11.2  11.4  11.1  11.2  12.2  12.2  11.1  10.9 

     180       11.1   9.5   9.7  10.1  10.5  10.2  10.6  10.9  10.7  10.8  11.0  11.5  11.7  11.3  11.6 

     190       10.9   9.5   9.4   9.6  10.4  10.1  10.1  10.3  10.5  10.5  10.6  10.8  11.3  11.1  11.0 

     200       10.4   9.5   9.4   9.5  10.0   9.9  10.2  10.0   9.9  10.2  10.1  11.4  10.8  11.2  10.2 

     210        8.9   9.5   9.3   9.4   9.7   9.6   9.9   9.8   9.4   9.7  10.0  10.4  10.9  10.7  10.4 

     220        9.3   9.5   9.4   9.4   9.8   9.6   9.6   9.5   9.4   9.6   9.4   9.8  10.2  10.5   7.7 

     230        8.9   9.4   9.4   9.5   9.8   9.8   9.7   9.5   9.5   9.5   9.4   9.4   9.7  10.0   8.3 

     240        7.2   9.4   9.5   9.4   9.6   9.6   9.5   9.3   9.4   9.3   9.0   9.3   9.1   9.1   9.7 

     250        7.5   9.4   9.4   9.2   9.3   9.5   9.4   9.3   9.3   9.0   9.1   9.5   9.2   8.8   8.4 

     260        7.9   9.4   9.3   9.1   9.2   9.3   9.3   9.0   9.0   9.1   8.9   9.2   8.4   8.2   7.6 

     270        9.0   9.4   9.3   9.0   9.1   9.1   8.9   8.6   8.5   8.6   8.6   8.4   7.8   7.7   4.9 

     280        8.5   9.3   9.2   9.3   8.9   9.0   8.9   8.5   8.5   8.6   8.4   8.3   8.0   7.9   8.4 

     290        6.4   9.3   9.0   9.0   8.9   8.9   8.4   8.5   8.5   8.4   8.6   8.5   7.3   6.9   4.8 

     300        9.6   9.1   8.9   8.9   8.9   8.9   8.5   8.6   8.6   8.2   8.3   7.7   5.6   5.3   8.0 

     310        9.3   9.1   8.9   9.0   8.9   8.9   8.1   8.1   8.3   8.4   8.2   6.9   8.0   8.1  10.0 

     320        9.4   9.3   8.9   9.0   8.9   8.9   8.4   8.1   8.3   8.5   8.4   5.7   9.4   9.6  11.2 

     330       10.4   9.3   8.9   9.1   8.9   8.9   8.8   8.2   8.2   8.2   7.9   6.2   9.6   9.8  11.0 

     340       11.2   9.4   9.0   9.1   8.9   8.9   8.9   8.8   8.1   8.6   8.1   5.8   9.5   9.9  11.8 

     350       10.1   9.4   9.3   8.9   8.9   9.1   8.9   8.9   8.9   8.7  10.2   6.4   9.0   9.6  11.2 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               NO2      Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 NY1        460338.  6169478.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

     2 NY2        460334.  6169472.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

     3 NY3        460330.  6169465.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                22.6                       1.3 

             2                22.6                       1.3 

             3                22.6                       1.3 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    NO2      Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder) 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        0.3   1.4   7.1  18.5  27.2  31.5  33.3  33.6  32.1  28.0  25.7  19.2  13.9  10.3   4.6 

      10        0.4   1.2   7.4  16.8  25.6  31.1  33.8  35.5  34.0  30.0  26.8  18.5  14.7  11.2   5.3 

      20        0.5   1.3   6.5  14.6  27.7  35.7  38.9  38.7  37.6  34.7  28.2  19.6  14.6  11.0   5.3 

      30        0.6   1.4   6.3  14.9  28.4  36.6  38.5  37.8  38.1  33.1  26.9  19.3  14.8  11.9   5.8 

      40        0.3   1.7   7.1  17.8  28.7  36.9  40.1  41.3  38.8  33.1  26.6  18.9  13.4  10.2   4.5 

      50        0.3   1.9   9.4  20.9  29.7  39.0  41.1  40.4  37.5  31.3  25.9  17.6  13.0  10.2   4.6 

      60        0.7   2.2   9.3  21.5  30.0  37.7  39.2  40.2  38.3  33.9  29.0  21.1  15.9  12.6   6.1 

      70        0.4   1.8   9.3  18.2  30.6  38.5  41.5  40.8  38.9  33.3  28.6  19.7  14.4  11.0   5.0 

      80        0.3   2.0   8.0  15.3  28.8  39.2  42.4  42.4  39.8  34.7  28.6  20.2  15.5  12.3   5.6 

      90        0.5   1.6   7.3  15.5  29.1  37.5  39.2  38.0  35.6  31.7  27.1  20.1  14.9  11.3   5.1 

     100        0.2   1.4   7.1  15.5  30.5  36.3  36.4  35.5  33.6  29.3  25.4  18.3  14.2  11.8   5.3 

     110        0.3   1.3   6.3  16.9  30.4  36.4  35.0  35.7  34.5  29.9  25.2  18.6  13.1   9.7   4.5 

     120        0.4   1.2   5.6  19.0  29.5  35.2  35.1  34.0  32.6  27.8  25.7  19.3  14.4  11.0   6.1 

     130        0.4   0.9   5.1  15.1  25.7  32.1  30.7  28.9  27.9  22.9  18.9  14.5  11.0   8.4   4.6 

     140        0.4   0.9   5.6  14.5  26.2  32.0  33.7  33.0  32.6  30.2  27.2  20.0  14.0  10.7   4.9 

     150        0.3   0.8   4.8  11.6  24.0  32.8  35.8  36.0  34.8  30.3  25.9  19.4  14.1  10.4   5.1 

     160        0.2   0.6   4.1  11.0  26.5  36.2  38.7  38.2  36.8  32.4  26.4  18.4  13.5   9.9   4.4 

     170        0.2   0.8   4.6  16.5  30.1  31.8  35.0  34.3  34.2  30.1  26.4  20.6  15.4  11.7   5.1 

     180        0.2   0.6   4.6  20.5  30.7  38.0  41.7  41.6  38.9  32.5  27.7  19.8  14.3  10.4   5.2 

     190        0.2   0.6   5.1  21.1  34.5  38.8  39.4  39.8  37.9  33.2  27.8  19.1  14.5  11.5   5.5 

     200        0.2   0.8   4.6  19.0  29.9  35.2  39.4  38.2  35.8  31.7  26.1  17.7  13.6  10.4   5.4 

     210        0.2   1.0   5.8  15.0  25.6  30.5  31.8  30.9  29.7  26.5  23.5  16.8  12.4   9.8   4.8 

     220        0.2   0.8   5.6  13.1  25.9  34.4  38.8  38.4  37.0  33.1  27.8  20.4  14.4  10.9   5.0 

     230        0.2   0.9   6.2  13.0  26.1  37.7  41.3  40.9  39.1  34.2  29.4  20.8  15.1  11.7   5.0 

     240        0.2   1.1   8.0  14.4  27.5  34.2  38.8  40.0  38.5  33.7  29.1  20.4  15.0  11.7   5.8 

     250        0.2   1.0   5.3  15.4  24.1  31.6  35.8  37.6  37.3  33.8  29.3  20.5  15.0  12.1   5.7 

     260        0.2   0.6   4.9  15.7  23.5  31.4  36.5  37.7  37.3  33.0  28.8  21.8  16.3  12.3   5.8 

     270        0.2   0.4   4.5  12.4  22.1  31.4  36.6  36.9  35.7  32.5  28.6  21.8  16.7  12.8   5.6 

     280        0.2   0.2   3.9   9.4  23.0  32.5  36.4  36.4  35.7  31.4  27.0  19.6  14.1  10.5   4.5 

     290        0.2   0.3   3.2  10.1  23.0  32.2  36.4  36.1  35.2  32.0  27.7  19.8  14.9  11.2   5.4 

     300        0.2   0.4   3.8  12.3  23.2  32.7  37.0  37.7  36.1  31.6  26.9  19.5  13.9  10.3   5.3 

     310        0.2   0.5   4.3  12.7  23.3  32.2  35.8  36.2  35.6  31.5  27.1  19.8  14.5  11.4   4.8 

     320        0.2   0.5   3.9  13.6  26.2  32.2  35.6  35.4  33.7  29.7  25.3  18.1  13.1  10.1   5.3 

     330        0.3   0.6   3.7  18.2  28.2  30.9  33.8  33.8  33.6  30.1  25.7  19.2  15.1  11.8   6.2 

     340        0.4   0.8   4.9  20.5  30.3  33.3  34.0  35.0  34.2  30.2  27.2  20.2  15.5  12.4   7.2 

     350        0.3   1.1   5.5  21.9  28.6  31.1  33.4  35.1  33.7  31.2  28.0  19.3  15.1  12.0   5.9 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    42.44 i afstand   175 m og retning  80 grader i måned 12. 
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C.3 Alle afkast 
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  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra: Kastrup      

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =    11 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     460434.,   6169713. 

    og radierne (m):         10.         25.         50.         75.        100. 

                            125.        150.        175.        200.        250. 

                            300.        400.        500.        600.       1000. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Terrænhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       10.0   9.4   9.3   8.9   8.9   9.0   8.9   8.9   9.0   8.8  10.3   6.7   7.4   8.0  10.9 

      10       10.6   9.5   9.4   9.2   9.0   9.1   9.1   9.2   9.3   9.5   8.8   7.1   7.7   8.2  10.7 

      20       11.3   9.5   9.5   9.4   9.4   9.4   9.4   9.5   9.3  10.4   8.0   6.9   7.3   7.9  10.1 

      30       11.4   9.5   9.5   9.4   9.5   9.5   9.5   9.5   9.8   9.9   9.1   8.3   6.3   7.4   8.9 

      40        6.6   9.5   9.5   9.6   9.4   9.5   9.5  10.1  10.2  10.4   9.7   7.4   6.2   6.2   7.3 

      50        9.4   9.5   9.4   9.4   9.6   9.8  10.0  10.1  10.1  10.1  10.1   8.5   7.1   7.8  10.9 

      60       11.7   9.5   9.6   9.9   9.9  10.0  10.0  10.5  10.5  10.6  10.4   8.1   9.3   9.1  11.6 

      70       10.4   9.6   9.7   9.8  10.0  10.1  10.3  10.6  10.9  10.7  10.6   8.1   9.7   7.3  11.2 

      80        8.7   9.6   9.8  10.0  10.0  10.5  10.7  10.9  10.8  10.8  10.3   9.7  10.5  11.2  11.7 

      90       11.4   9.5   9.8  10.0  10.2  10.7  10.9  10.7  10.9  11.1  10.2  10.5  10.3  11.4  12.0 

     100        8.6   9.5  10.1   9.9  10.8  11.1  10.9  10.6  10.7  10.8  10.9  11.4  12.0  11.8  10.8 

     110       11.7   9.8  10.1   9.9  10.7  11.0  10.7  10.7  10.8  10.8  10.9  11.5  12.3  11.9  10.8 

     120       12.8   9.8  10.4  10.5  10.8  11.1  10.7  10.9  11.0  11.1  11.8  11.3  12.3  13.0  12.2 

     130       13.0   9.5  10.4  10.6  10.8  11.1  10.7  10.9  11.5  11.6  12.2  12.1  12.0  12.2  12.5 

     140       13.2   9.7  10.5  10.6  11.0  11.0  11.0  11.0  11.4  11.6  12.0  12.4  12.4  13.2  12.1 

     150       11.8   9.7  10.5  10.6  11.0  11.3  11.6  11.6  11.7  11.9  12.1  13.0  13.0  12.9  11.1 

     160       11.1   9.5  10.2  10.4  11.0  11.0  11.5  11.8  11.7  11.7  11.9  12.5  12.7  11.9  10.8 

     170       11.2   9.5  10.1  10.5  10.7  11.0  11.6  11.2  11.4  11.1  11.2  12.2  12.2  11.1  10.9 

     180       11.1   9.5   9.7  10.1  10.5  10.2  10.6  10.9  10.7  10.8  11.0  11.5  11.7  11.3  11.6 

     190       10.9   9.5   9.4   9.6  10.4  10.1  10.1  10.3  10.5  10.5  10.6  10.8  11.3  11.1  11.0 

     200       10.4   9.5   9.4   9.5  10.0   9.9  10.2  10.0   9.9  10.2  10.1  11.4  10.8  11.2  10.2 

     210        8.9   9.5   9.3   9.4   9.7   9.6   9.9   9.8   9.4   9.7  10.0  10.4  10.9  10.7  10.4 

     220        9.3   9.5   9.4   9.4   9.8   9.6   9.6   9.5   9.4   9.6   9.4   9.8  10.2  10.5   7.7 

     230        8.9   9.4   9.4   9.5   9.8   9.8   9.7   9.5   9.5   9.5   9.4   9.4   9.7  10.0   8.3 

     240        7.2   9.4   9.5   9.4   9.6   9.6   9.5   9.3   9.4   9.3   9.0   9.3   9.1   9.1   9.7 

     250        7.5   9.4   9.4   9.2   9.3   9.5   9.4   9.3   9.3   9.0   9.1   9.5   9.2   8.8   8.4 

     260        7.9   9.4   9.3   9.1   9.2   9.3   9.3   9.0   9.0   9.1   8.9   9.2   8.4   8.2   7.6 

     270        9.0   9.4   9.3   9.0   9.1   9.1   8.9   8.6   8.5   8.6   8.6   8.4   7.8   7.7   4.9 

     280        8.5   9.3   9.2   9.3   8.9   9.0   8.9   8.5   8.5   8.6   8.4   8.3   8.0   7.9   8.4 

     290        6.4   9.3   9.0   9.0   8.9   8.9   8.4   8.5   8.5   8.4   8.6   8.5   7.3   6.9   4.8 

     300        9.6   9.1   8.9   8.9   8.9   8.9   8.5   8.6   8.6   8.2   8.3   7.7   5.6   5.3   8.0 

     310        9.3   9.1   8.9   9.0   8.9   8.9   8.1   8.1   8.3   8.4   8.2   6.9   8.0   8.1  10.0 

     320        9.4   9.3   8.9   9.0   8.9   8.9   8.4   8.1   8.3   8.5   8.4   5.7   9.4   9.6  11.2 

     330       10.4   9.3   8.9   9.1   8.9   8.9   8.8   8.2   8.2   8.2   7.9   6.2   9.6   9.8  11.0 

     340       11.2   9.4   9.0   9.1   8.9   8.9   8.9   8.8   8.1   8.6   8.1   5.8   9.5   9.9  11.8 

     350       10.1   9.4   9.3   8.9   8.9   9.1   8.9   8.9   8.9   8.7  10.2   6.4   9.0   9.6  11.2 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

 

     

OML-BEREGNING FOR EP II TERMINAL  25  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_15.09.21/OML notat okt 2021/OML-beregning for 

EPII Terminal - opdateret dec2021.docx 

 

  Dato: 2019/02/01                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   3 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 

  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               NO2      Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 L1         460444.  6169727.   9.5  40.0 200.   9.42  0.85  2.00  10.0   0.4370   0.0000   0.0000 

     2 L2         460434.  6169713.   9.5  26.0 150.  26.12  1.77  2.80   8.1   0.9170   0.0000   0.0000 

     3 NY1        460338.  6169478.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

     4 NY2        460334.  6169472.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

     5 NY3        460330.  6169465.   9.5  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.1770   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 

             1                28.8                      20.5 

             2                16.4                      41.8 

             3                22.6                       1.3 

             4                22.6                       1.3 

             5                22.6                       1.3 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr.   1 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    NO2      Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder) 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)     10    25    50    75   100   125   150   175   200   250   300   400   500   600  1000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       31.3  29.9  26.4  24.7  22.5  21.7  20.3  18.6  17.3  15.0  13.8  12.4  12.1  11.1   7.7 

      10       31.5  29.6  27.2  24.2  22.0  20.8  19.5  18.6  18.5  17.2  16.1  15.4  14.6  13.3   8.5 

      20       32.0  28.6  27.0  25.6  24.3  22.7  21.8  20.9  19.9  19.2  18.6  18.7  16.9  15.6   9.9 

      30       32.4  29.0  26.7  24.7  23.3  21.5  20.7  19.9  19.7  18.7  18.2  18.4  17.4  15.7   9.4 

      40       30.0  29.0  26.6  23.7  22.3  21.2  20.0  19.5  18.6  17.7  16.5  17.4  17.0  15.7  10.1 

      50       30.3  29.0  25.6  24.0  22.6  21.2  19.9  18.3  16.8  15.0  14.9  15.6  15.4  13.9   9.3 

      60       32.9  28.5  26.4  24.8  23.3  20.1  19.4  18.9  17.0  14.6  13.2  13.6  13.8  12.8   9.0 

      70       31.7  28.2  27.6  25.5  23.3  22.9  20.6  19.2  18.3  15.7  14.6  13.4  13.2  12.4   8.9 

      80       30.4  27.8  28.2  25.3  25.7  23.5  22.3  21.1  19.3  16.3  15.3  14.0  13.1  12.9   9.1 

      90       33.0  28.4  28.6  27.7  25.7  25.5  24.3  21.6  19.2  18.6  18.2  14.5  12.9  12.5   7.6 

     100       30.5  29.5  29.6  29.4  28.0  27.9  25.2  22.9  22.0  22.1  18.2  16.0  13.9  11.7   7.7 

     110       33.7  30.6  29.8  30.8  29.8  28.9  26.5  24.8  27.2  22.4  20.2  16.9  14.1  11.6   6.9 

     120       34.5  31.1  30.7  32.4  31.0  30.2  29.4  30.0  28.9  26.2  24.5  18.5  14.4  12.2   7.2 

     130       34.9  30.9  31.8  34.0  33.7  32.2  31.2  33.4  31.8  30.4  26.4  20.3  15.3  13.0   6.6 

     140       35.3  31.6  33.2  36.2  36.0  34.7  35.3  35.0  35.4  34.1  28.1  21.4  16.2  13.1   7.3 

     150       34.4  31.3  34.4  37.8  37.5  38.5  39.6  39.0  39.8  37.9  33.6  26.0  19.6  13.6   7.7 

     160       33.9  30.6  36.6  38.7  39.6  41.2  41.9  42.9  44.2  38.2  34.8  27.8  15.7  16.4   8.0 

     170       34.1  31.2  36.5  37.7  42.0  43.8  45.0  45.1  45.0  40.4  37.0  26.2  25.0  18.7   8.9 

     180       34.0  32.1  35.3  39.4  41.5  43.3  42.1  40.0  35.5  31.0  33.8  35.1  29.0  19.4  11.5 

     190       33.7  32.6  34.0  37.4  41.8  40.8  38.9  32.4  20.5  13.2  15.2  33.9  33.3  25.4  12.4 

     200       32.7  32.7  35.1  37.5  38.9  37.9  36.2  23.2  10.8   9.3  10.7  49.8  41.9  31.1  12.6 

     210       32.1  34.7  36.6  38.2  37.3  33.1  31.0  25.1  16.7   7.7   9.9  42.2  37.2  26.8  11.8 

     220       32.8  34.3  35.6  32.6  35.3  37.1  32.1  28.4  30.0  15.9  22.1  36.9  33.3  24.3  11.3 

     230       33.3  33.0  32.6  34.5  37.6  35.2  36.3  32.0  33.4  32.2  35.4  35.2  28.5  21.3  10.0 

     240       33.1  33.1  32.6  32.1  36.1  35.4  35.6  34.7  33.1  36.7  37.7  30.3  25.3  19.8   8.9 

     250       33.0  32.4  32.2  32.8  31.7  34.3  33.9  34.8  33.6  33.4  32.7  27.4  20.5  16.9   8.2 

     260       32.7  31.2  31.2  31.6  30.5  33.2  33.0  32.0  31.5  29.7  29.6  23.4  18.5  14.7   7.9 

     270       32.3  30.9  30.2  31.3  29.5  31.1  31.5  29.7  28.8  26.9  24.3  20.3  15.2  12.2   7.5 

     280       32.0  30.2  30.0  30.3  27.0  27.6  29.1  26.9  27.9  23.9  21.5  17.6  13.9  12.2   7.5 

     290       31.8  29.7  29.2  28.2  26.1  26.1  27.0  27.0  23.8  21.6  19.6  15.0  13.5  12.3   7.5 

     300       31.9  29.5  27.6  28.1  26.4  24.2  22.8  24.3  23.5  20.3  18.2  14.6  13.7  12.4   8.1 

     310       31.7  29.6  27.8  26.9  25.8  24.5  22.2  20.8  20.7  18.0  15.6  13.8  13.5  12.3   7.6 

     320       31.8  29.6  28.4  25.9  24.9  23.9  22.1  19.7  18.0  16.6  15.6  11.9  11.4  11.0   7.8 

     330       32.8  29.9  26.8  25.6  23.4  22.5  22.1  19.8  18.2  14.1  13.8  12.9  11.2  10.9   7.1 

     340       33.6  29.5  27.2  26.0  23.2  21.0  20.3  19.4  18.3  15.3  13.1  12.9  11.8  11.1   7.1 

     350       32.0  29.2  26.6  25.6  23.7  21.5  19.3  18.1  16.7  15.1  13.1  10.8  10.4   9.8   8.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    49.76 i afstand   400 m og retning 200 grader i måned 12. 

 

  



 

 

     

 28  OML-BEREGNING FOR EPII TERMINAL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_15.09.21/OML notat okt 2021/OML-beregning for EPII 

Terminal - opdateret dec2021.docx 

  Dato: 2019/02/01                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   6 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 

  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII 

- NO2.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII 

- NO2.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII 

- NO2.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII 

- NO2.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 10:59:12 (01-02-2019) 

    Slut  kl. 10:59:19 (01-02-2019) 
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1 Indledning 

I forbindelse med Baltic Pipe projektet planlægges etableringen af tre nye natur-

gasfyr på Nybro Gasbehandlingsanlæg. For at vurdere de potentielle miljømæs-

sige konsekvenser ved udvidelsen af gasbehandlingsanlægget er anlæggets 

fremtidige kvælstofemission samt anlæggets nye bidrag til kvælstofdepositionen 

samt til forsuring i nærområdet beregnet. Ved beregningerne er der nu medta-

get kvælstof emissioner fra flaren. I flaren forbrændes den naturgas der ikke 

kan afsættes i naturgasnettet og den bidrager dermed til emission og deposition 

af kvælstof i nærområdet omkring Nybro gasbehandlingsanlæg. 

Det beregnede merbidrag til kvælstofdepositionen lægges til projektets eksiste-

rende bidrag for at få projektets samlede bidrag til kvælstofdepositionen, hvor-

efter baggrundsdepositionen lægges til denne for at få den fremtidige kvælstof-

deposition i de enkelte beskyttede naturområder. Den fremtidige kvælstofdepo-

sition sammenholdes efterfølgende med kvælstoftålegrænsen for den specifikke 

naturtype i det aktuelle beskyttede naturområde, og den potentielle konsekvens 

af det samlede anlægsbidraget vurderes. 

2 Indledende screening af kvælstofdeposition 

Der er udarbejdet en ny beregning af kvælstofdepositionen ved anvendelse af 20 

m skorstene på de tre nye naturgasfyr. Forudsætningerne er angivet i bilag A. 

Beregningen er udført for en række afstande, der svarer til afstanden til forskel-

lige typer af beskyttet og følsom natur. 

Indledningsvis er der foretaget grov screening, hvor kvælstofdepositionen er be-

regnet i udvalgte afstande (300, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.500, 6.500, 

8.000, 10.000 og 12.500 m) fra anlæggets skorsten. Afstandene er valgt med 

udgangspunkt i afstande til beskyttet natur og afstanden til det nærmeste Na-

tura 2000-område. Da beregningerne nu også omfatter den 145 m høje flare er 



 

 

     

EPII TERMINAL - VURDERING AF KVÆLSTOFDEPOSITION FOR NYBRO GASBEHANDLING  3  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_06.12.21/Vurdering af kvælstofdeposition og 

deposition af forsurende stoffer - Nybro Gasbehandlingsanlæg_v5.0.docx 

 

der også foretaget beregninger længere ude end nærmeste Natura 2000 om-

råde. 

I den indledende screening er der som et konservativt udgangspunkt altid reg-

net med den maksimale kvælstofdeposition i en given afstand uafhængigt af de 

dominerende vindretninger og det specifikke naturområdes retningsmæssige 

placering i forhold til Nybro Gasbehandlingsanlæg. 

Beregningen er gennemført af 10 års middelkoncentrationen af NOX, regnet som 

NO₂ (i µg/m³) beregnet i OML (Bilag BD og E). OML beregningen er fortaget med 

OML 7.0 ved brug af WRF meteorologidata fra Billund lufthavn. Denne beregning 

er udført for såvel det projektspecifikke bidrag, dvs. udvidelsen (Tabel 1), samt 

for anlæggets samlede fremtidige bidrag (Tabel 2).  

Emissionen består af en blanding af NO og NO₂ (NOX) hvor NO andelen omdan-

nes gradvist til NO₂ som funktion af afstanden til kilden jf. DCEs notat1 af 28. 

jan. 2014. Der er taget udgangspunkt i grafen for en 10 m skorsten og en mak-

simal emission på 1 µg/m3 (fig. 4.3 i DCEs notat). For afstande over 5 km er der 

anvendt en fordeling på 85% NO₂ og 15% NO.   

Den beregnede middelkoncentration er omregnet til fra NO₂ til N og fordelt på N 

fra NO og N fra NO₂ ved hjælp af molvægtene.  

Der er anvendt depositionshastigheder fra DCEs notat fra 20202. Dette notat in-

deholder nye, lavere depositionsrater for kvælstof end dem der tidligere er an-

vendt. 

Der er desuden til den indledende screening anvendt en ruhedsfaktor på 0,3 og 

depositionshastigheder svarende til mellemhøj natur, dvs. 0,0071 cm/s for NO 

og 0,058 cm/s for NO₂ jfr. DCEs notat fra 2020, tabel 6.1. Depositionen af N er 

herefter beregnet manuelt vha. formlen i DCEs notat i eksemplet side 5 i notatet 

fra 2014. På grund af de nye, lavere depositionsfaktorer i 2020 notatet fra DCE, 

er den samlede deposition faldet betydeligt i forhold til tidligere beregninger, 

også selvom flare bidraget nu er medtaget. 

  

 
1 Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i rela-

tion til VVM. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet. Dato: 

28. januar 2014. http://envs.au.dk/fileadmin/Resour-

ces/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf  
2 Fagligt notat fra DCE, 20. okt. 2020: Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i rela-

tion til OML og VVM. Depositionsestimater med OML-Multi (au.dk) 

http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/deposition
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Tabel 1 Beregning af deposition med opdeling på NO og NO₂. Tabellen viser alene 

bidraget fra de nye anlæg (merbidraget). *Aflæst; **Beregnet vha. OML 

(100 % NO₂ v. emission); ***Beregnet. 

Afstand 

(m) 

NO₂ 

(mol 

%)* 

NO 

(mol 

%)* 

Max. NOx, 

regnet 

som NO2 

(µg/m³)** 

Max. N, 

(µg/m³)*** 

Max. N 

som NO₂ 

(µg/m³) 

Max. N 

som NO 

(µg/m³) 

Depositi-

onsha-

stighed 

NO₂ (m/s) 

Depositi-

onsha-

stighed 

NO (m/s) 

Deposi-

tion N 

som NO₂ 

(kg 

N/ha/år) 

Deposi-

tion N 

som NO 

(kg 

N/ha/år) 

Deposition N 

samlet (kg 

N/ha/år) 

300 45 55 4.26 1.30 0.58 0.71 0.00058 0.00007 0.11 0.02 0.12 

500 55 45 1.94 0.59 0.32 0.27 0.00058 0.00007 0.06 0.01 0.07 

800 60 40 0.79 0.24 0.14 0.10 0.00058 0.00007 0.03 0.00 0.03 

1,000 65 35 0.55 0.17 0.11 0.06 0.00058 0.00007 0.02 0.00 0.02 

2,000 75 25 0.2 0.06 0.05 0.02 0.00058 0.00007 0.01 0.00 0.01 

3,000 80 20 0.13 0.04 0.03 0.01 0.00058 0.00007 0.01 0.00 0.01 

4,500 82 18 0.08 0.02 0.02 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

6,500 85 15 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

8,000 85 15 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

10,000 85 15 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

12,500 85 15 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

 

 

Tabel 2 Beregning af deposition med opdeling på NO og NO₂. Tabellen viser det 

fremtidige bidrag fra det samlede anlæg (det eksisterende + det nye). *Af-

læst; **Beregnet vha. OML (100 % NO₂ v. emission); ***Beregnet. 

Afstand 

(m) 

NO₂ 

(mol 

%)* 

NO 

(mol 

%)* 

Max. NOx, 

regnet 

som NO2 

(µg/m³)** 

Max. N, 

(µg/m³)***  

Max. N 

som NO₂ 

(µg/m³) 

Max. N 

som NO 

(µg/m³) 

Depositi-

onsha-

stighed 

NO₂ 

(m/s) 

Depositi-

onsha-

stighed 

NO (m/s) 

Deposition 

N som 

NO₂ (kg 

N/ha/år) 

Deposition 

N som NO 

(kg 

N/ha/år) 

Deposition N 

samlet (kg 

N/ha/år) 

300 45 55 4.26 1.30 0.58 0.71 0.00058 0.00007 0.11 0.02 0.12 

500 55 45 2.31 0.70 0.39 0.32 0.00058 0.00007 0.07 0.01 0.08 

800 60 40 1.39 0.42 0.25 0.17 0.00058 0.00007 0.05 0.00 0.05 

1,000 65 35 1.04 0.32 0.21 0.11 0.00058 0.00007 0.04 0.00 0.04 

2,000 75 25 0.42 0.13 0.10 0.03 0.00058 0.00007 0.02 0.00 0.02 

3,000 80 20 0.24 0.07 0.06 0.01 0.00058 0.00007 0.01 0.00 0.01 

4,500 82 18 0.14 0.04 0.03 0.01 0.00058 0.00007 0.01 0.00 0.01 

6,500 85 15 0.09 0.03 0.02 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

8,000 85 15 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

10,000 85 15 0.06 0.02 0.02 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

12,500 85 15 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00058 0.00007 0.00 0.00 0.00 

3 Prioritering af naturområder  

Med udgangspunkt i screeningsresultaterne i Tabel 1 og Tabel 2 er det valgt, at 

de detaljerede kvælstofdepositionsberegninger skal fokusere på de § 3-beskyt-

tede naturtyper indenfor 1 km fra skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg og 

habitatnaturtyper i Natura 2000-områder indenfor 5 km fra skorstenen. 

Denne prioritering er foretaget med udgangspunkt i, at anlæggets samlede bi-

drag til kvælstofdepositionen i en afstand af 1.000 m fra skorstenen maksimalt 

udgør 0,04 kg N/ha/år (Tabel 2). I anden lovgivning (§ 26 i 
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husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)3 tillades depositioner af ammoniak på un-

der 0,7 kg N/ha/år som total-deposition fra ét husdyrbrug på ammoniakføl-

somme naturarealer (Kategori 1-natur). Hvis der er én anden kilde, som forårsa-

ger deposition af ammoniak på samme område, er grænsen 0,4 kg N/ha/år og 

0,2 kg N/ha/år, hvis der er to eller flere kilder. 

Da naturen ikke skelner mellem, hvor depositionen stammer fra, antages det, at 

tilsvarende afskæringskriterier kan anvendes ved vurdering af deposition fra an-

dre anlæg end husdyrbrug. Tages der udgangspunkt i en bidragsgrænse på 0,2 

kg N/ha/år, svarende til grænsen for kvælstofdeposition, når der er to eller flere 

andre kvælstofkilder i området allerede, så vil Nybro Gasbehandlingsanlægs bi-

drag til kvælstofdepositionen kunne accepteres for beskyttede naturarealer, 

uanset afstanden fra anlægget.  

Det skal dog bemærkes, at dette er et konservativt udgangspunkt, da den § 3-

beskyttede natur nær Nybro Gasbehandlingsanlæg er Kategori 3-natur og ikke 

Kategori 1-natur (Afstande til Kategori 1-natur: 4,4 km, Kategori 2-natur: 2,8 

km og Kategori 3-natur: 0,5 km). I forhold til godkendelse af husdyrbrug er for-

valtningen betydelig mindre restriktiv end for Kategori 1-natur. Af § 29 i husdyr-

godkendelsesbekendtgørelsen fremgår det således, at: "Ved godkendelse og til-

ladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug vurderer kommunal-

bestyrelsen, jf. § 36, stk. 2-5, om der skal stilles krav til den maksimale merde-

position af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur. Kravet kan dog ikke 

være under 1,0 kg N pr. ha pr. år". 

§ 3-beskyttet natur 

Indenfor 1.000 m fra skorsten på Nybro Gasbehandlingsanlæg findes hede, 

mose, eng, vandløb og vandhuller (Figur 1), der alle er naturtyper beskyttet 

mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens4 § 3.  

Til vurdering af de enkelte terrestriske naturtyper i forhold til kvælstofdeposition 

anvendes DCEs ”Opdatering af empirisk baserede tålegrænser” fra 6. september 

20185. Disse tålegrænser er baseret på senest opdaterede anbefalingerne fra 

FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE 2011). Tålegrænserne for de 

relevante naturtyper fremgår af Tabel 3. 

Vandløb og vandhuller i kulturlandskabet er i større grad påvirket af nærings-

stoffer, der tilføres via afløb fra jordoverfladen og fra drænvand end af kvælstof-

deposition. Derfor ses der bort fra disse naturtyper i de videre vurderinger.  

Da fersk eng er mere robust end mose og hede i forhold til kvælstofdeposition, 

og da arealerne med § 3-beskyttet eng typisk ligger i større afstand fra skorste-

nen på Nybro Gasbehandlingsanlæg end arealerne med hede og mose, så priori-

teres det at fokusere de videre vurderinger på arealer med mere kvælstoffølsom 

 
3 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen) - BEK nr. 2225 af 27/11/2021. 

4 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) - LBK nr. 1986 af 

27/10/2021. 

5Bak, J. L. (2018). Opdatering af empirisk baserede tålegrænser – Notat fra DCE. Aarhus 

Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 
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natur, dvs. § 3-beskyttet mose og hede. De § 3-beskyttede moser og heder er 

nummeret 1-7 på Figur 1. Afstandene til arealerne med disse beskyttede natur-

typer er: 1: 550 m, 2: 590 m, 3: 800 m, 4: 730 m, 5: 620 m, 6: 740 m og 7: 

630 m. 

 

Figur 1 § 3-beskyttet natur i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Cirkler 

med radius på henholdsvis 300, 500, 1.000 og 2.000 m illustrerer rele-

vante afstande, der indgik i den indledende screening af kvælstofdeposi-

tion (Tabel 2). Relevante lokaliteter med kvælstoffølsomme naturtyper er 

nummereret 1-7. 

 

Tabel 3 Kvælstoftålegrænser for relevante naturtyper og habitatnaturtyper inden-

for henholdsvis 1 km og 5 km fra skorstenen på Nybro 
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Gasbehandlingsanlæg. Tålegrænserne kommer fra DCE’s ”Opdatering af 

empirisk baserede tålegrænser” fra 6. september 20186.  

Naturtype Tålegrænse  

(kg N/ha/år) 

Bemærkning 

Hede 10-20 Der kan være klit kortlagt som § 3 hede. 

Fersk eng 15-25  

Mose (og kær) 5-30 Højmoser 5-10, hængesæk, tørvelavninger 10-15, fat-

tigkær og hedemoser 10-20, kalkrige moser og væld, 

rigkær 15-30. 

Løvskov 10-20 Skovbevoksede tørvemoser 10-15. 

Nåleskov 10-20  

Klithede 

(2140) 

10-20  

Søbred med 

småurter 

(3130) 

5-10  

Næringsrig sø  

(3150) 

- Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af 

næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke 

eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de 

øvrige søtyper på 5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er 

kvælstofbegrænset. 

Tør hede  

(4030) 

10-20  

Surt overdrev  

(6230) 

10-15  

 

Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 84, der omfatter habitatområde H73 Kal-

lesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt fuglebe-

skyttelsesområde F56 Fiilsø. Natura 2000-området ligger 4,2 km vest for skor-

sten på Nybro Gasbehandlingsanlæg (Figur 2).  

Udpegningsgrundlaget7 for habitatområde H73 består af naturtyperne strandeng 

(1330), forklit (2110), hvid klit (2120), grå/grøn klit* (2130), klithede* (2140), 

havtornklit (2160), grårisklit (2170), skovklit (2180), klitlavning (2190), ene-

bærklit* (2250), revling-indlandsklit (2320), lobeliesø (3110), søbred med 

småurter (3130), kransnålalgesø (3140), næringsrig sø (3150), brunvandet sø 

(3160), vandløb (3260), våd hede (4010), tør hede (4030), surt overdrev* 

(6230), tidvis våd eng (6410), urtebræmme (6430), hængesæk (7140), 

 
6 Bak, J. L. (2018). Opdatering af empirisk baserede tålegrænser – Notat fra DCE. Aarhus 

Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 
7 Miljøstyrelsen (2020). Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Kallesmærsk 

Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Habitatområde H73. Fug-

lebeskyttelsesområde F56 og F50. 
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tørvelavning (7150), rigkær (7230), bøg på mor med kristtorn (9120), stilkege-

krat (9190), skovbevokset tørvemose (91D0), elle- og askeskov (91E0) samt ar-

ten odder (1355) (* angiver prioriterede naturtyper).  

Af disse findes bl.a. klithede, tør hede, surt overdrev og kransnålalgesø/søbred 

med små urter indenfor 5 km fra Nybro Gasbehandlingsanlæg. Disse habitatna-

turtyper (særligt søbred med småurter) er sårbare overfor kvælstofdeposition 

(Tabel 3). Der er udført specifikke kvælstofdepositionsberegninger for de nær-

meste lokaliteter med disse habitatnaturtyper (A, B, C og D på Figur 1). Afstan-

den til disse lokaliteter er A (surt overdrev): 4,7 km, B (klithede): 4,4 km, C 

(søbred med små urter): 4,85 km og D (tør hede): 4,6 km.  

Habitatnaturtypen urtebræmmer og næringsrig sø findes også indenfor 5 km fra 

Nybro Gasbehandlingsanlæg, men grundet påvirkning fra andre kilder eller da 

naturtyperne er naturligt kvælstofrige, så vurderes de ikke at være sårbar over-

for ændringer i kvælstofdepositionen i den aktuelle størrelsesorden. Der foreta-

ges derfor ikke yderligere vurderinger for habitatnaturtyperne næringsrig sø og 

urtebræmmer. 

 

Figur 2 Habitatområde (H73 i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Områder 

med kortlagte lysåbne habitatnaturtyper er vist med farvekoder, der indi-

kerer det enkelte områdes tilstand. Bogstaverne A-D angiver placeringen 

af udvalgte lokaliteter med kvælstoffølsom habitatnatur (henholdsvis klit-

hede (A), surt overdrev (B), søbred med små urter (C) og tør hede (D). 

Afstande ud til 5 km fra Nybro Gasbehandlingsanlæg er angivet på figuren. 

Skove 

Generelt er tålegrænserne for løvskov og nåleskov 10-20 kg N/ha/år. Afstanden 

til nærmeste skovområder (fredskov) er 1,2 km i nordvestlig retning. Der er tale 

om en forholdsvis ung beplantning, som ikke vurderes at være særlig følsom 

overfor kvælstofdeposition, dvs. tålegrænsen vurderes at være i den høje ende 

af intervallet.  
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Med udgangspunkt i anlæggets relativt lave bidrag til kvælstofdepositionen på 

områder i større afstand end 1 km fra anlægget (Tabel 2), så foretages der ikke 

yderligere vurderinger for skovområder. 

4 Detailvurdering af kvælstofdeposition 

På baggrund af de lave depositioner vurderet ud fra screeningen af anlæggets 

samlede bidrag i Tabel 2 , er det i forbindelse med detailvurdering ikke fundet 

nødvendigt at lave en ny ”skarp” beregning med de konkrete afstande og vinkler 

til naturområderne. Detailvurderingen er derfor meget konservativ, idet den kun 

viser maximal deposition i den aktuelle afstand til naturområdet. 

Hver lokalitets (1-7 + A, B, C og D) placering i forhold til skorstenen på Nybro 

Gasbehandlingsanlæg er målt (både afstand og retning). Afstanden er taget som 

den korteste afstand til lokaliteten, mens retningen er målt som et vinkelinterval 

i forhold til nord. 

Depositionen er herefter angivet som den maksimalt beregnede deposition for 

de beregnede afstande, der ligger nærmere gasbehandlingsanlægget end selve 

naturområdet, j.fr. resultaterne i Tabel 2. 

Tabel 4 Samlet anlægsrelaterede bidrag til kvælstofdepositionen i nærmeste naturområder inden for 1000 

m’s afstand samt til nærmeste Natura 2000-habitatnaturtyper indenfor 5 km’s afstand fra anlæg-

gets receptor 0-punkt.  

ID Naturtype Afstand til lokalitet Overfladetype Vinkeludsnit Maksimal kvæl-

stof-deposition 

j.fr. Tabel 2 

- 
- 

m - Grader (nord=0) kg N/ha/år 

1 

Mose 

550 
Delvist åbent / 

buske 
340-30 0,08 

2 
Mose 

590 Buske / træer 30-60 0,08 

3 
Mose  

800 Buske / træer 50-100 0,08 

4 
Hede 

730 Lyng / græs 90-110 0,05 

5 Mose 620 Træer 230-260 0,05 

6 Mose 740 Træer 270-300 0,05 

7 

Mose 

630 
Delvist åbent / 

buske 
290-320 0,05 

A Surt overdrev 4700 Græs 280-290 0,01 

B Klithede 4400 Lyng 260-290 0,01 



 

 

     

 10  EPII TERMINAL - VURDERING AF KVÆLSTOFDEPOSITION FOR NYBRO GASBEHANDLING 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A113759-project/Shared Documents/03 Pdoc/3.1 Data Work/3.1.08 HSE/Miljø/OML med flare_06.12.21/Vurdering af kvælstofdeposition og deposition af 

forsurende stoffer - Nybro Gasbehandlingsanlæg_v5.0.docx 

C 
Søbred med 

småurter 
4850 Sø 270-270 0,01 

D Tørhede 4650 Lyng 260-280 0,01 
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5 Vurdering af naturpåvirkninger 

5.1 Kvælstof 

Tabel 5 indeholder de elleve lokaliteter for hvilke, det i kapitel 3 blev vurderet, 

at der var behov for en mere detaljeret vurdering af de potentielle konsekvenser 

ved en øget kvælstofdeposition. Tabellen giver samtidig en oversigt over lokali-

teternes tilstande og tålegrænser samt den nuværende og fremtidige kvælstof-

deposition.  

Tabel 5 Tabellen viser de udvalgte lokaliteter, deres naturtyper og naturtypens til-

stand. For hver lokalitet angives desuden tålegrænse, evt. afskæringskrite-

rium for habitatnaturtyper, baggrundsdepositionen for det specifikke 

5.6x5.6 km²-kvadrat som naturtypen er beliggende, det anlægsrelaterede 

bidrag til kvælstofbelastning, bidrag i pct. af baggrundsdeposition samt 

den fremtidige samlede kvælstofdeposition (baggrund + anlægsbidrag). 

Anlægsbidraget stammer fra kolonne #5 i Tabel 4. Tilstandsklasser: II: 

god, III: moderat, IV: ringe. Baggrundsdepositionen, beregnet for 5.6km-

grid kvadrater, er oplyst af ENVS8. 

ID Naturtype Til-

stand 

Tåle-

grænse 

(kg 

N/ha/år)9 

Afskæ-

ringskri-

terium 

(kg 

N/ha/år)10 

Baggrunds-      

deposition 

(kg N/ha/år) 

Maksimalt 

anlægsbi-

drag (kg 

N/ha/år) 

Anlægs-

bidrag 

(%) 

Fremtidig 

deposition 

(kg 

N/ha/år) 

1 § 3-mose 
II 

(2018) 
10-20 

- 
17,5 0,08 0,51 17,58 

2 § 3-mose 
III 

(2017) 
10-20 

- 
17,5 0,08 0,51 17,58 

3 § 3-mose 
III 

(2017) 
10-20 

- 
17,5 0,08 0,51 17,58 

4 § 3-hede 
IV 

(2017) 
10-20 

- 
17,5 0,05 0,32 17,55 

5 § 3-mose 
IV 

(2017) 
10-20 

- 
14,5 0,05 0,32 14,55 

6 § 3-mose 
IV 

(2017) 
10-20 

- 
14,5 0,05 0,32 14,55 

 
8  Data fremsendt på baggrund af pers.komm. med Jesper Heile Christensen, 

Department of Environmental Science, Aarhus Universitet.  

Data er beskrevet i Ellerman et al. (2021). Atmosfærisk deposition 2019. Aarhus 

Universitet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. 
9 DCE (2018). ”Opdatering af empirisk baserede tålegrænser”. Aarhus Universi-

tet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi 
10 Miljøstyrelsen (2017). Udkast til ”Manual for vurdering af deposition i Natura 

2000-områder”. Miljøstyrelsen. 

Pers.komm
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7 § 3-mose 
III 

(2017) 
10-20 

- 
14,5 0,05 0,32 14,55 

A 

Sur over-

drev 

(3130) 

II 10-20 

0,1 

13,7 0,01 0,06 13,76 

B 
Klithede 

(2140) 
III 10-20 

0,1 
13,7 0,01 0,06 13,76 

C 

Søbred 

med små 

urter 

(6230) 

III 5-10 

0,05 

13,7 0,01 0,06 13,76 

D 
Tør hede 

(4030) 
III 10-20 

0,1 
13,7 0,01 0,06 13,76 

 

5.2 Forsurende stoffer 

For forsurende stoffer anbefaler DCE, at der for Natura 2000-områder anvendes 

et afskæringskriterie på 1 % af den laveste beregnede tålegrænse for dansk na-

tur (løvskov)11, dvs. at anlægsdepositionen omregnet til mol-ekvivalenter skal 

være under 1 % af 0,8 keq/ha/år svarende til 0,008 keq/ha/år.  

Mol-ekvivalenten findes ved at dividere depositionen i kg/ha/år med atomvæg-

ten for det pågældende stof, dvs. 14,01 g/mol for kvælstof og 32,06 g/mol for 

svovl, se Tabel 6. 

Selv om emissionen af SOX stiger med knap 60%, fra 800 kg/år til 1.270 kg/år, 

så er emissionen af SOX mange gange mindre end NOX, der vil ligge på 110.000 

kg/år. Der er derfor i de følgende beregninger udelukkende fokuseret på de for-

surende effekter af mer-udledning af kvælstof. Beregning af SO₂ emission frem-

går af Bilag C. 

Tabel 6 Tabellen viser de udvalgte lokaliteter, deres naturtyper og naturtypens til-

stand. For hver lokalitet angives desuden evt. afskæringskriterium for ha-

bitatnaturtyper, baggrundsdepositionen for det specifikke 5.6x5.6 km²-

kvadrat som naturtypen er beliggende i, det anlægsrelaterede bidrag til 

kvælstofbelastning, samt den fremtidige samlede kvælstofdeposition i keq 

(baggrund + anlægsbidrag). Anlægsbidraget stammer fra kolonne #5 i Ta-

bel 4. Tilstandsklasser: II: god, III: moderat, IV: ringe. 

 
11 Miljøstyrelsen (2017). Udkast til ”Manual for vurdering af deposition i Natura 

2000-områder”. Aarhus Universitet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. 
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Baggrundsdepositionen, beregnet for 5.6km-grid kvadrater, er foretaget på 

baggrund af data om depositioner fremsendt af ENVS12. 

ID Natur-

type 

Til-

stand 

Bag-

grunds-      

deposi-

tion N 

(kq 

N/ha/år) 

Bag-

grunds-      

deposi-

tion S 

(kq 

S/ha/år) 

Baggrunds-      

deposition 

(keq/ha/år) 

Maksi-

malt An-

lægstbi-

drag 

(keq 

N/ha/år) 

Afskærings-

kriterium 

(keq/ha/år)13 

Fremtidig 

deposition 

(eq 

N/ha/år) 

1 
§ 3-

mose 

II 

(2018) 

17,5 1,6 1,3 
0,0057 

- 1,31 

2 
§ 3-

mose 

III 

(2017) 

17,5 1,6 1,3 
0,0057 

- 1,31 

3 
§ 3-

mose 

III 

(2017) 

17,5 1,6 1,3 
0,0057 

- 1,31 

4 
§ 3-

hede 

IV 

(2017) 

17,5 1,6 1,07 0,0036 - 1,07 

5 
§ 3-

mose 

IV 

(2017) 

14,5 1,4 1,07 0,0036 - 1,07 

6 
§ 3-

mose 

IV 

(2017) 

14,5 1,4 1,07 0,0036 - 1,07 

7 
§ 3-

mose 

III 

(2017) 

14,5 1,4 1,07 0,0036 - 1,07 

A 

Sur 

over-

drev 

(3130) 

II 

13,7 1,5 1,03 0,0007 0,008 1,03 

B 

Klit-

hede 

(2140) 

III 

13,7 1,5 1,03 0,0007 0,008 

1,03 

C 

Søbred 

med 

små ur-

ter 

(6230) 

III 

13,7 1,5 1,03 0,0007 0,008 1,03 

D 

Tør 

hede 

(4030) 

III 

13,7 1,5 1,03 0,0007 0,008 1,03 

 
12 Beregnet på baggrund af data fremsendt i forbindelse med pers.komm. med 

Jesper Heile Christensen, Department of Environmental Science, Aarhus Univer-

sitet.  

Data er beskrevet i: Ellermann et al. (2021). ”Atmosfærisk deposition 2019”. 

Aarhus Universitet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. 
13 Miljøstyrelsen (2017). Udkast til ”Manual for vurdering af deposition i Natura 

2000-områder”. Miljøstyrelsen. 
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5.3 § 3-beskyttet natur 

Lokalitet 1 

Lokalitet 1 ligger ca. 550 m nord for skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg, 

og det er den lokalitet, som ligger nærmest skorstenen. Af feltregistreringen fra 

den 26. januar 2018 fremgår det, at der er tale om en mose, som vurderes at 

have god naturtilstand (vurderet efter fugtig krat), mens det af besigtigelse d. 

13. juli 2017 fremgår, at arealet (vurderet efter højstaudesamfunde) har ringe 

naturtilstand. Mosen omfatter hængesæk, kildevæld, højstaude-/rørsump og 

fugtig krat. Okker er angivet som en trussel. Artslisten indeholder ti arter: ange-

lik, mose-bunke, skov-kogleaks, smalbladet mangeløv, alm. mjødurt, grå-pil, 

lyse-siv, høj sødgræs, tagrør og sødgræs.  

Grundet den høje baggrundsdeposition på 17,5 kg N/ha/år, og med et anlægsre-

laterede bidrag på maksimalt 0,08 kg N/ha/år, dvs. 0,46 % af baggrundsdeposi-

tionen, så vurderes det usandsynligt, at den øgede kvælstofdeposition som følge 

af projektet vil medføre væsentlige ændringer i mosens naturtilstand. 

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag resultere i en meget lille 

stigning, 0,0057 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 1,3 

keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,44 %. Det vurderes derfor som usandsyn-

ligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

Lokalitet 2 

Lokalitet 2 er ligeledes en mose. Af feltregistrering fra den 14. juli 2017 fremgår 

det, at der er tale om en mose som vurderes at have moderat naturtilstand 

(vurderet efter fugtig krat). Mosen er beskrevet som krattilvokset mose med 

moderat fugtig bund og under udvikling mod birkemose med hindbær for det 

nordvestlige delareal, mens den sydøstlige del som våd og stærkt overvokset 

med pilekrat. Artslisten fra besigtigelsen indeholder 38 arter, bukkeblad, lodden 

dueurt, græsbladet fladstjerne, almindelig fredløs, korsknap, kragefod, sump-

kællingetand, stor nælde, ager-padderok, femhannet pil, vand-pileurt, rørgræs, 

lyse-siv, kær-snerre, almindelig star, grå star, næb-star, kær-tidsel, muse-

vikke, dun-birk, hindbær, brombær, bævreasp, angelik, mose-bunke, eng-for-

glemmigej, dusk-fredløs, kær-høgeskæg, eng-kabbeleje, smalbladet mangeløv, 

almindelig mjødurt, eng-nellikerod, dynd-padderok, grå-pil, almindelig rapgræs, 

tagrør, almindelig røn og bredbladet mangeløv. 

På luftfotos fra 2002 og frem til 2018 ses det, at mosen har været under fortsat 

tilgroning i vedplanter. På baggrund af områdets artssammensætning vurderes 

det, at mosens kvælstoftålegrænse ligger i den mellem del af tålegrænseinter-

vallet. Da anlægsbidraget på maksimalt 0,08 kg N/ha/år er relativt lav i forhold 

til baggrundsdepositionen på 17,5 kg N/ha/år, svarende til 0,46 %, så vurderes 

den øgede kvælstofdeposition ikke at ville medføre en ændring af mosens til-

stand.  

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0057 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,3 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,44 %. Det vurderes derfor som 
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usandsynligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projek-

tet vil medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

Lokalitet 3 

For lokalitet 3, der er en § 3-beskyttet mose, foreligger der feltregistrering fra d. 

5. september 2017. Af feltregistreringen fremgår det, at fremgår det, at der er 

tale om en mose som vurderes at have moderat naturtilstand (vurderet efter 

fattigkær). Centralt i lokaliteten er et § 3-beskyttet vandløb. Mosen er beskrevet 

som stort, langstrakt og uensartet moseområde langs et lille vandløb, hvor den 

centrale, langsgående del fremstår våd og domineret af pilekrat, mens der en-

kelte steder er mere åbne partier med Sphagnum. Randområderne hælder ind-

efter fra begge sider og er mange steder domineret af blåtop. Som helhed vur-

deredes arealet endnu af være af høj naturmæssig værdi med væsentlige 

mængder femhannet pil mod nordvest. Tilgroning var nævnt som en trussel mod 

lokalitetens naturtilstand. Artslisten omfatter 52 arter angelik, bukkeblad, mose-

bunke, djævelsbid, bredbladet dunhummer, mark-frytle, sumpkællingetand, 

smalbladet mangeløv, dynd-padderok, femhannet pil, grå-pil, øret pil, pors, rør-

græs, eng-rørhvene, kær-snerre, almindelig star, næb-star, glansbladet hæg, 

bjerg-fyr, almindelig røn, dun-birk, almindelig eg, brombær, hoved-frytle, blå-

top, bølget bunke, kær-dueurt, almindelig fredløs, mangeblomstret frytle, hede-

lyng, hunde-hvene, klokkelyng, tuekogleaks, kragefod, smalbladet kæruld, bør-

ste-siv, knop-siv, lyse-siv, frynset tørvemos, almindelig tørvemos, hirse-star, 

kær-svovlrod, almindelig syre, tagrør, kær-tidsel, tormentil, eng-viol, benbræk, 

mose-troldurt, mosebølle, tråd-star.  

Af luftfotos fra perioden 1999 og frem til 2018 fremgår det, at lokaliteten har 

været under fortsat tilgroning. Det vurderes, at den væsentligste trussel mod lo-

kalitetens naturtilstand er den fortsatte tilgroning i vedplanter som grå-pil og 

dun-birk. På baggrund af områdets artsindhold vurderes tålegrænsen at ligge i 

den lave ende af tålegrænseintervallet for fattigkær, 10-15 kg N/ha/år. Anlægs-

bidraget på maksimalt 0,08 kg N/ha/år udgør en ubetydelig andel (0,46 %) af 

baggrundsdepositionen på lokaliteten og med udgangspunkt i den langvarige til-

groning af lokaliteten og den høje baggrundsdeposition, så vurderes det, at Ny-

bro Gasbehandlingsanlægs bidrag ikke vil medføre væsentlige ændringer i lokali-

tetens naturtilstand.  

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0057 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,3 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,44 %. Det vurderes derfor som usand-

synligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

Lokalitet 4  

Lokalitet 4 er en tør hede. Heden blev besigtiget den 5. september 2017, hvor 

den blev beskrevet som "Et mindre hedeareal, stærkt præget af krattilgroning. 

Overvejende noget tør jordbund. Et værdifuldt artsindhold forekommer endnu". 

Heden naturtilstand blev vurderet til IV, dvs. ringe. Det fremgår desuden af be-

sigtigelsesskemaet, at arealet (undtagen den nordlige del) var blevet ryddet, 

men at kvas var efterladt på arealet. Kvas på arealet, eutrofiering samt tilgro-

ning med invasive arter som bjerg-fyr, glansbladet hæg og sitka-gran blev be-

skrevet som trusler. Artslisten bestod desuden af mose-bølle, fløjlsgræs, bjerg-
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fyr, liden klokke, lyng-snerre, alm. røn, blåhat, blåtop, bølget bunke, alm. gede-

blad, gederams, sitka-gran, hedelyng, alm. hvene, alm. kongepen, alm. kællin-

getand, prikbladet perikon, grå-pil, almindelig røllike, pille-star, alm. syre, tor-

mentil, lancet-vejbred, almindelig eg, revling, spids øjenstrøst, hvoraf bjerg-fyr 

og hedelyng var dominerende. 

Baggrundsdepositionen på lokalitet 4 er 17,5 kg N/ha/år. Det anlægsrelaterede 

bidrag maksimalt udgør 0,05 kg N/ha/år, hvilket betyder, at den fremtidige 

kvælstofdeposition bliver 17,55 kg N/ha/år. Da hedens nuværende tilstand vur-

deres at være ringe, så vurderes det, at tålegrænsen for kvælstofdeposition lig-

ger i den høje ende af tålegrænseintervallet. Med udgangspunkt i hedens nuvæ-

rende tilstand, samt at den øvre grænse i tålegrænseintervallet overholdes, så 

vurderes det, at Nybro Gasbehandlingsanlægs bidrag på 0,05 kg N/ha/år ikke vil 

medføre væsentlige ændringer i lokaliteten naturtilstand. Endvidere udgør det 

samlede anlægsbidrag kun 0,29 % af baggrundsdepositionen på lokaliteten. 

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0036 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,3 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,28 %. Det vurderes derfor som usand-

synligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

Lokalitet 5 

Mosen på lokalitet 5 er besigtiget den 5. september 2017. Af besigtigelsesske-

maet fremgår det, at der er tale om "Mose i vandløbsdal. Jordbunden er længst 

mod syd kun let fugtig – i øvrigt stærkt fugtig-våd. Det meste af arealet er tæt 

tilvokset med pilesump. Åbne partier er især domineret af tagrør. Arealet rum-

mer dog rester af værdifuld vegetation". Ved besigtigelsen blev lokalitetens na-

turtilstand vurderet til IV, dvs. ringe. Af trusler er der i besigtigelsesskemaet 

nævnt eutrofiering og tilgroning. Artslisten omfattede angelik, bredbladet dun-

hammer, fløjlsgræs, kryb-hvene, vand-pileurt, knop-siv, ager-tidsel, kær-tidsel, 

lancet-vejbred, muse-vikke, mose-bunke, kær-dueurt, kragefod, sump-kællinge-

tand, smalbladet mangeløv, grå-pil, øret pil, eng-rapgræs, lyse-siv, alm. star, 

rød svingel, alm. syre, tagrør, eng-viol og krybende hestegræs. Af disse domine-

rede tagrør og grå-pil.  

Med en baggrundsdeposition på 14,5 kg N/ha/år og et anlægsrelateret bidrag på 

maksimalt 0,05 kg N/ha/år, så vil den fremtidige kvælstofdeposition fortsat ligge 

i den midterste del af tålegrænseintervallet på 10-20 kg N/ha/år. Anlægsbidra-

get på 0,05 kg N/ha/år udgør en ubetydelig andel (0,34%) af baggrundsdeposi-

tionen på lokaliteten og med udgangspunkt i lokalitetens nuværende tilstand og 

den forholdsvis høje baggrundsdeposition, så vurderes det samtidigt, at Nybro 

Gasbehandlingsanlægs bidrag ikke vil medføre væsentlige ændringer i lokalite-

tens naturtilstand.  

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0036 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,07 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,34 %. Det vurderes derfor som usand-

synligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 
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Lokalitet 6 

Lokalitet 6 er også en mose. Af feltregistreringen foretaget d. 5. september 

2017 fremgår det, at der er tale om en mose som vurderes at have moderat na-

turtilstand (vurderet efter fugtig krat). Mosen beskrives som et langstrakt mose-

bælte i vandløbsdal, hvor hovedparten af arealet er tilgroet med krat. De lavest 

liggende dele er de fleste steder meget våde, mens der i den norøstvendte del 

er arealer med moderat fugtighed domineret af blåtop. Stedvis forekommer 

pletter med udspærret tørvemos. Den vestlige del fremtræder noget belastet 

med næringsstoffer. Artslisten for lokaliteten tæller 29 arter: blåtop, fløjlsgræs, 

sump-kællingetand, stor nælde, lav ranunkel, almindelig rapgræs, kruset 

skræppe, almindelig star, hindbær, almindelig eg, glansbladet hæg, sitka-gran, 

bølget bunke, mose-bunke, dusk-fredløs, hunde-hvene, kragefod, smalbladet 

mangeløv, bittersød natskygge, grå-pil, lyse-siv, grå star, næb-star, dun-birk, 

brombær, bredbladet mangeløv, almindelig røn og udspærret tørvemos. 

Af luftfotos fremgår det at dele af lokalitet 6 tidligere er blevet ryddet for ved-

planter. Størstedelen af lokaliteten, bl.a. den side, som vender Nybro Gasbe-

handlingsanlæg, er dog fortsat bevokset med træer. Som et konservativt ud-

gangspunkt er depositionsberegningerne derfor fortaget med udgangspunkt i, at 

lokaliteten er bevokset med træer. Det beregnede anlægsbidrag er på maksimalt 

0,05 kg N/ha/år. Den fremtidige kvælstofdeposition er beregnet til 14,55 kg 

N/ha/år, hvilket er i den midterste del af tålegrænseintervallet. På baggrund af 

disse betragtninger vurderes det, at det anlægsrelaterede bidrag ikke vil med-

føre en ændring i mosens tilstand. Endvidere udgør anlægsbidraget kun ca. 0,34 

% af baggrundsdepositionen for lokaliteten. 

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0036 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,07 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,34 %. Det vurderes derfor som usand-

synligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

Lokalitet 7 

Lokalitet 7 er besigtiget den 13. juli 2017, hvor lokaliteten blev beskrevet som 

"Et stort meget værdifuldt og varieret moseområde. Mod nordvest stedvis hænge-

sæk med dynd-padderok. Mod sydvest lysåbent fattigkær. Den store østlige del er 

domineret blåtop og mange steder udviklet, eller under udvikling, mod birkemose 

med midaldrende træer. Jordbunden her overvejende kun let fugtig. Stedvis små 

partier med dominans af dværgbuske. God-moderat tilstand". Som trusler blev an-

givet eutrofiering og tilgroning. Artslisten omfattede: bølget bunke, mose-bunke, 

græsbladet fladstjerne, alm. fredløs, hedelyng, klokkelyng, dynd-padderok, grå-

pil, krybende pil, mose-pors, glanskapslet siv, alm. tørvemos, pille-star, høj sød-

græs, vandnavle, eng-viol, udspærret tørvemos, dun-birk, alm. jomfruhår, kry-

bende hestegræs, glansbladet hæg, mose-bølle, revling, lyng-snerre, mange-

blomstret frytle, angelik, alm. filtmos blåtop, kær-dueurt, fløjlsgræs, dusk-fred-

løs, hunde-hvene, kragefod, sump-kællingetand, smalbladet kæruld, smalbladet 

mangeløv, øret pil, eng-rørhvene, lyse-siv, brodspids-tørvemos, alm. star, grå 

star, næb-star, rød svingel, kær-svovlrod, alm. syre, kær-tidsel, tormentil, kær-

trehage, hoved-frytle og kær-snerre, hvoraf alm. star, kragefod, blåtop, dun-

birk og dynd-padderok var dominerende. På baggrund af artslisten vurderes det 
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at områdets fineste partier ligger under midten for intervallet for fattigkær. Tåle-

grænsen vurderes derfor allerede at være overskredet. 

Med et anlægsrelaterede bidrag på maksimalt 0,05 kg N/ha/år, dvs. 0,34 % af 

baggrundsbidraget på 14,5 kg N/ha/år, så vurderes det usandsynligt, at den 

øgede kvælstofdeposition vil medføre væsentlige ændringer i mosens naturtil-

stand.  

For forsurende stoffer vil det anlægsrelaterede bidrag kun resultere i en meget 

lille stigning, 0,0036 keq N/ha/år sammenlignet med baggrundsdepositionen på 

1,07 keq N/ha/år, hvilket svarer til ca. 0,34 %. Det vurderes derfor som usand-

synligt, at den øgede deposition af forsurende stoffer som følge af projektet vil 

medføre væsentlige ændringer i områdets naturtilstand. 

5.4 Natura 2000 

Kransnålalge søer med søbred med småurter har en tålegrænse på 5-10 kg N 

/ha/år. Med en baggrundsdeposition på 13,7 kg N /ha/år, så er tålegrænsen for 

kransnålalgesøerne allerede overskredet. Nybro Gasbehandlingsanlægs anlægs-

bidrag til kvælstofdepositionen er imidlertid beregnet til maksimalt 0,01 kg 

N/ha/år og bidraget ligger dermed betydeligt under afskæringskriteriet på 0,05 

kg N/ha/år (beregnet som 1% af laveste tålegrænseniveau14), hvorfor det kan 

konkluderes, at projektet vil være uden væsentlig betydning for søens tilstand. 

For lokaliteterne med klithede, tør hede og surt overdrev er det anlægsrelate-

rede bidrag beregnet til maksimalt 0,01 kg N/ha/år. Tålegrænsen for alle habi-

tatnaturtyper ligger på 10-20 kg N/ha/år, hvorfor projektets maksimale bidrag 

til alle lokaliteter (0,01 kg N/ha/år) ligger betydeligt under afskæringskriteriet 

på 0,1 kg N/ha/år. Det kan derfor konkluderes, at ændringen er så lille, at den 

ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtypernes tilstand. 

Generelt vurderes det, at Nybro Gasbehandlingsanlægs samlede bidrag til kvæl-

stofdepositionen i habitatområderne H73 samt i habitatområder i længere af-

stand fra anlægget er så lav, at den ikke medfører en væsentlig påvirkning af 

områdernes udpegningsgrundlag. Det samme gælder for habitatområder, der 

ligger i større afstand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg. 

Tilsvarende gør sig gældende for fuglebeskyttelsesområderne idet anlæggets re-

lative bidrag til kvælstofdepositionen er så lavt, at det ikke medfører væsentlige 

ændringer i fuglenes levesteder, og således heller ikke medfører en væsentlig 

påvirkning af fuglebestande. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F56 Fiilsø 

ca. 4,2 km vest for Nybro Gasbehandlingsanlæg.  

I forhold til depositionen af forsurende stoffer, så ligger denne ligeledes langt 

under afskæringskriteriet for samtlige habitatnaturtyper, hvorfor en væsentlig 

påvirkning som følge heraf kan udelukkes.  

 
14 Miljøstyrelsen (2017). Udkast til ”Manual for vurdering af deposition i Natura 

2000-områder”.  
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5.5 Bilag IV-arter  

Af dabaserne Arter.dk samt Danmarks Miljøportal fremgår det, at følgende bilag 

IV-arter er registreret indenfor 5 km af Nybro Gasbehandlingsanlæg: odder og 

spidssnudet frø. 

Ses der på resultaterne fra artsovervågningen 2011-2017, så kan det ikke ude-

lukkes, at arter som damflagermus, vandflagermus, troldflagermus, dværgfla-

germus, sydflagermus, skimmelflagermus, spidssnudet frø, strandtudse, mark-

firben eller grøn kølleguldsmed findes i nærområdet til Nybro Gasbehandlingsan-

læg, hvis der forekommer egnede levesteder.  

Det vurderes, at deposition af kvælstof og forsurende stoffer alene kan påvirke 

bilag IV-arterne indirekte ved potentielt at medføre en ændring (eutrofiering) af 

en given arts levested. På denne baggrund kan det på forhånd udelukkes, at 

kvælstofdeposition i de aktuelle koncentrationer vil kunne have betydning for ar-

ter som odder samt vand-, trold-, syd- og skimmelflagermus. 

Da det ovenfor vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig tilstandsæn-

dring i de beskyttede naturområder, så vurderes det samtidig, at der ikke vil ske 

en væsentlig påvirkning af yngle- og rasteområder for markfirben, padder eller 

grøn kølleguldsmed. 

6 Konklusion 

De nærmeste beskyttede naturområder omfatter eng, mose og hede, hvoraf 

mose og hede vurderes at være de mest sårbare overfor kvælstofdeposition. Af-

standen Nybro Gasbehandlingsanlæg til nærmeste mose er ca. 550 m. 

Efter en indledende screening er der gennemført depositionsberegninger for re-

levante lokaliteter med § 3-beskyttede moser og heder indenfor 1 km fra Nybro 

Gasbehandlingsanlægs skorsten. Resultaterne viser et anlægsrelateret bidrag i 

en afstand af ca. 300 m maksimalt vil være 0,12 kg N/ha/år, j.fr.Tabel 2, hvilket 

er mellem 0,69 – 0,83 % af baggrundsdepositionerne, mens den faktisk deposi-

tion for de relevante naturtyper vil udgøre mellem 0,05 til 0,08 kg N/ha/år, sva-

rende til mellem 0,29 – 0,46 % af baggrundsdepositionen. Med udgangspunkt i 

naturtypernes nuværende tilstand, deres tålegrænser og baggrundsdepositio-

nerne er det vurderet at Nybro Gasbehandlingsanlægs samlede bidrag til kvæl-

stofdepositionen ikke vil medføre væsentlige ændringer i naturtypernes tilstand. 

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det anlægsrelaterede bidrag er på 

niveau med kravene til husdyrbrug i forhold til påvirkning af Kategori 1-natur, at 

det anlægsrelaterede bidrag på ingen lokaliteter overskrider 1 kg N/ha/år, der er 

udgangspunktet for krav til husdyrbrug i forhold til påvirkning af Kategori 2- og 

3-natur.  

For depositionen af forsurende stoffer er vurderingen tilsvarende, at denne er så 

lav, fra 0,28 % til 0,44 % af baggrundsdepositionen for naturområderne, at 

denne ikke vurderes at medføre ændringer i tilstanden herfor. 

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4,2 km vest for Nybro Gasbehand-

lingsanlæg og består bl.a. af habitatområde H73 Kallesmærsk Hede, Grærup 

Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt fuglebeskyttelsesområde F56 Fiilsø. 
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Grundet afstanden er projektets bidrag til kvælstofdepositionen og depositionen 

af forsurende stoffer i dette område lav (hhv. maksimum 0,01 kg N /ha/år og 

0,0007 keg N/ha/år) og dermed betydeligt under afskæringskriteriet for alle re-

levante naturtyper, og det vurderes derfor, at det ikke har væsentlig betydning 

for habitatnaturtypernes tilstand eller udpegningsgrundlaget i det hele taget.  

På tilsvarende vis blev det konkluderet, at projektets bidrag til kvælstofdeposi-

tion og depositionen af forsurende stoffer ikke vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af fugles levesteder i fuglebeskyttelsesområderne. 

Der er alene registeret odder og spidssnudet frø som bilag IV-arter i umiddelbar 

nærhed af Nybro Gasbehandlingsanlæg, og da projektet ikke medføre væsent-

lige ændringer i naturtilstanden i beskyttede naturområder, så konkluderes det, 

at projektet ikke vil kunne påvirke yngle- og rasteområder for de arter af bilag 

IV-arter, som potentielt kan forekomme i området. 
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Bilag A Inputdata EPII kedler 
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Bilag B Beregningsforudsætninger for kvælstofemission 

fra flaren 

Nuværende situation 

Nybro gasbehandlingsanlæg har en 145 m høj flare. I flaren forbrændes op til 

ca. 800.000 Nm³ naturgas om året iflg. Revurdering af miljøgodkendelsen fra 

2009. De aktuelt forbrændte mængder naturgas pr. år i flaren er vist i Tabel 7. 

Tabel 7 Forbrændte mængder naturgas i flare 2016-2020 

Emissio-

ner 

2016 2017 2018 2019 2020 

Flaring 

(Nm3) 

626.129  587.340  572.345 584.033 551.977 

 

Temperaturen i flaren vurderes at ligge mellem 500˚C og 1300˚C iflg. EPA15. I 

beregningerne er anvendt 500˚C som en konservativ værdi idet den laveste 

temperatur giver det mindste temperaturløft og dermed de højeste koncentrati-

oner i omgivelserne. 

Merbidrag til NOX emissionen fra Baltic Pipe projektet fra flare 

Baltic pipe projektet betyder at der skal flares yderligere 43,5 Nm³/h svarende 

til 381.060 Nm³/år og hertil kommer 2.000 Nm³/år fra vedligehold, i alt 383.060 

Nm³/år yderligere. Det svarer til 43,7 Nm³/h eller 0,012 Nm³/s. 

Emissionen af NOX estimeres til 1,4 kg NOx/ton N-gas afbrændt jfr. EMEP16, og 

densiteten af N-gas er i denne reference sat til 0,85 kg/m³. Det svarer til 1,18 g 

NOX/Nm³ gas. 

Ved afbrænding af yderligere 0,012 Nm³/s naturgas bliver mer-emissionen der-

for 1,18 x 0,012 = 0,014 g NOX/s. 

Samlet bidrag til NOX emissionen efter gennemførelse af Baltic Pipe pro-

jektet 

De sidste 3 år er der i gennemsnit flaret ca. 570.000 Nm³ gas, dog kan mængde 

stige som følge af de driftsmæssige forhold.  

Forudsættes det konservativt, at der på nuværende tidspunkt vil  afbrændes op 

til 800.000 Nm³/år naturgas i flaren, og at Baltic Pipe betyder at der yderligere 

 
15 EPA: Air pollution Control Fact Sheet EPA-452/F-03-19, Flare. E:\9010 

PRT\9010-241\New Fact Sheets\Revised English\Updated costs\fflare final.wpd 

(epa.gov) 
16 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook  
2019, 1.B.2.c Venting and flaring 2019 — European Environment Agency (eu-

ropa.eu), tabel 3.1. 

 

https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/fflare.pdf
https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/fflare.pdf
https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/fflare.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Femep-eea-guidebook-2019%2Fpart-b-sectoral-guidance-chapters%2F1-energy%2F1-b-fugitives%2F1-b-2-c-venting%2Fview&data=04%7C01%7CCWN%40cowi.com%7C5ff736776d43475735e108d97859d82b%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637673149538473711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CLaNYv81AGbrgdrXsCARhw03EyIAUZ%2BqcwkZwcpMq9k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Femep-eea-guidebook-2019%2Fpart-b-sectoral-guidance-chapters%2F1-energy%2F1-b-fugitives%2F1-b-2-c-venting%2Fview&data=04%7C01%7CCWN%40cowi.com%7C5ff736776d43475735e108d97859d82b%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637673149538473711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CLaNYv81AGbrgdrXsCARhw03EyIAUZ%2BqcwkZwcpMq9k%3D&reserved=0
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afbrændes op til 383.060 Nm³/år vil den samlede afbrænding i flaren maximalt 

blive 1.183.060 Nm³/år, eller 0,038 Nm³/s. 

Det svarer til en NOX emission på 1,18 x 0,038 = 0,045 g/s NOX.  
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Bilag C Emissionsberegning for SO₂ 

Beregning af maximale SO₂ emissioner ved merforbrug af gas til Baltic 

Pipe projektet 

Det maximale merforbrug af gas til Baltic Pipe Projektet beregnes ud fra føl-

gende forudsætninger: 

› 3 stk. Kedler á 11,6 MW output + ekstra gasforbrug til flare (43,5 Nm³ 

gas/h + 2.000 Nm2 gas/år). 

› Virkningsgrad af kedler: 95 % 

› Naturgas nedre brændværdi: 46,21 MJ/kg 

› Naturgas rumvægt: 0,85 kg/Nm³ 

Merforbruget af kedlerne kan beregnes til 3 x 954 kg/h svarende til 3.367 

Nm³/h. eller 29.495.435 Nm³/år. 

Merforbruget af flaren bliver: 

43,5 x 24 x 365 + 2.000 Nm³/år = 383.060 Nm³/år 

Det samlede merforbrug bliver 29.495.435 + 383.060 = 29.878.495 Nm³/år. 

Ved brug af DGCs emissionsberegner17 bliver emissionerne ved merforbruget 

som følger: 

 
17 Emissionsberegner (dgc.dk) 

http://emi.dgc.dk/
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Beregning af samlede, maximale SO₂ emissioner fra Nybro gasbehand-

lingsanlæg efter gennemførelse af Baltic Pipe projektet 

De eksisterende naturgasfyrede anlæg på Nybro har følgende kapacitet: 

Gasfyrede kedler i kraftvarmeværket: 2x15 MW  

Gasturbine + efterbrænder tilsatsfyr: 13,6 + 4,14 MW 

Gasturbine friskluft: 12 MW 

Samlet kapacitet fordeler sig dermed på ca.  30 MW gaskedler og 30 MW gastur-

bine. 

Gasforbruget til kedler med forudsætningerne nævnt i afsnit 1 giver et årligt 

gasforbrug på 2.460 kg N-gas/h svarende til 25.352.471 Nm³ gas/år. 

Gasforbruget til tubiner er af samme størrelsesorden, dvs. 25.352.471 Nm³ 

gas/år. 

Gasforbruget til flaren er op til 800.000 Nm³/år j.fr. miljøgodkendelsen. 

Samlet bliver det eksisterende Ngas forbrug: 2 x 25.352.471 + 800.000 Nm³/år 

= 51.504.941 Nm³/år. 

Det samlede maximale gasforbrug efter udvidelsen bliver derfor: 

29.878.495 + 51.504.941 Nm³/år = 81.383.436 Nm³/år, heraf 25.352.471 

Nm³ /år til gasturbiner og 56.030.965 Nm³/år til gaskedler. 
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Ved brug af DGC’s emissionsberegner kan emissionerne beregnes til: 

Gaskedler: 
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Gasturbiner: 

 

Samlet SO₂ emission efter udvidelsen med Baltic Pipe projektet 

Den samlede SO₂ emission efter udvidelsen med Baltic project bliver 1270 kg 

SO₂/år. Heraf er meremissionen pga. Baltic Pipe 470 kg SO₂/år.  

Det er væsentligt at gøre opmærksom på at der er regnet med fuld drift hele 

året rundt på alle kedler og gasturbiner og det er derfor et ”worst case” scena-

rio. 
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Bilag D OML beregning af merbidrag til 10 års gennemsnits immissionsbidrag af kvælstof 

 

Dato: 2021/09/20                      OML-Multi PC-version 20210122/7.00                      Side   1 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

                          Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous Vej 9, 8000 Aarhus C  

 

  

 

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  080101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  171231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra:Billund       

 

    Vindretning er sandsynligvis angivet med en grads opløsning. 

 

    Blandingshøjden er ikke korrigeret i henhold til den lokale ruhedslængde 

    (hvilket ellers er standard), men er påtvunget værdier fra meteorologifilen. 

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =     1 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 11 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     460434.,   6169713. 

    og radierne (m):        300.        500.        800.       1000.       2000. 
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                           3000.       4500.       6500.       8000.      10000. 

                          12500. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2 (Har kun betydning ved VVM-deposition) 
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  Dato: 2021/09/20                      OML-Multi PC-version 20210122/7.00                      Side   2 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 

    Terrænhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    300   500   800  1000  2000  3000  4500  6500  8000 10000 12500 

    ---------------------------------------------------------------------------- 

       0       10.5   7.8   9.9  11.0  17.8  21.6  17.6  16.9  19.7  26.7  13.3 

      10        8.8   7.8  10.5  10.7  12.5  15.4  13.3  19.0  26.3  17.9  10.6 

      20        8.0   7.3  11.3  10.1  10.9  13.1  16.6  21.2  28.8  25.5  21.5 

      30        9.4   7.0  11.6   8.8  12.2  19.3  23.8  30.8  35.4  31.1  31.3 

      40        9.7   6.2   6.7   7.3  14.5  20.6  25.2  29.5  34.8  33.8  42.1 

      50       10.1   7.1   9.1  10.5  14.3  21.2  34.0  34.2  37.7  40.6  35.3 

      60       10.5   9.3  11.7  11.6  12.9  20.9  36.1  35.9  37.1  37.7  26.4 

      70       10.7   9.5  10.8  11.0  16.1  21.4  26.6  30.4  36.8  26.9  22.6 

      80       10.4  10.5   9.1  11.6  17.5  26.2  24.2  27.8  32.9  21.4  17.8 

      90       10.2  10.3  11.4  12.1  19.9  22.8  16.5  24.6  26.0  17.0   9.6 

     100       10.9  11.9   8.6  11.3  18.9  23.0  11.9  20.8  31.7  11.7   4.0 

     110       11.0  12.3  11.8  10.8  14.4  26.5   8.0  17.1  26.5   7.6  20.1 

     120       11.8  12.2  12.7  12.2  16.3  25.5  10.4   8.3  20.1   6.6  26.3 

     130       12.2  12.1  12.8  12.5  21.0  20.4   9.2   9.9  10.1  10.7  22.7 

     140       12.0  12.3  13.2  12.2  17.5  17.0  10.2   6.2   4.2  23.0  17.5 

     150       12.1  13.0  11.8  11.1  17.3  13.2  12.0   1.8   5.7  10.3   8.4 

     160       12.1  12.7  11.2  10.9  21.5  20.8  10.8   2.0   6.8   6.6  13.5 

     170       11.4  12.2  11.1  10.9  21.7  21.7   8.1   1.8   1.4   7.9  15.3 

     180       11.0  11.7  11.1  11.7  17.1  23.1  13.3   1.7   2.4  10.1  10.7 

     190       10.6  11.4  11.1  11.1  13.4  18.9  18.9   2.0   1.7   1.7  10.9 

     200       10.1  10.8  10.4  10.4  11.8  11.6  12.1  11.5   6.3   1.6  17.3 

     210       10.0  10.9   8.9  10.4  10.5   7.9  10.9  14.7  10.9   0.0   0.0 

     220        9.4  10.2   7.3   7.8   8.0  10.8  14.1  13.0   6.8   9.5   1.8 

     230        9.4   9.7   8.9   7.8   8.2  11.7  12.7  14.8  12.7   5.9  12.8 

     240        8.9   9.1   7.2   9.6   8.2   9.2  10.5  20.6  11.5  11.1   8.6 

     250        9.1   9.3   7.4   8.6   8.8   8.1   5.6  20.5  17.9  12.6   8.6 

     260        8.9   8.4   7.8   7.7   8.9   7.6   3.2  14.0  23.5  15.6   5.8 

     270        8.6   7.8   9.1   4.9   9.4   8.1   6.9   7.4   7.1  12.2   6.4 

     280        8.4   8.0   8.5   8.6   5.0   5.6   5.1   4.6   0.0   1.0   7.2 

     290        8.6   7.8   6.4   4.9   7.6   8.1   6.4   5.2   4.3   0.0  10.7 

     300        8.2   5.6   9.6   7.9   9.8  11.5  17.0   6.9   2.2   0.0   5.0 

     310        8.2   7.7   9.3  10.0  13.9  13.3  20.2  14.0   4.3   8.1  11.8 

     320        8.4   9.4   9.4  11.3  16.5  19.0  24.1  12.3   5.1   9.8  13.8 

     330        7.9   9.7  10.4  10.9  12.8  17.2  23.7  12.3  11.7  10.1   6.9 
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     340        8.3   9.6  11.1  11.8  15.6  18.2  19.3  18.3  18.8  13.3   4.9 

     350       10.2   9.0  10.1  11.3  19.4  22.8  19.2  13.5  16.0  17.4   7.5 

    ---------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               NOx      Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 L1         460444.  6169727.   9.5  40.0 200.   9.42  0.85  2.00  10.0   0.0000   0.0000   0.0000 

     2 L2         460434.  6169713.   9.5  26.0 150.  26.12  1.77  2.80   8.1   0.0000   0.0000   0.0000 

     3 NY1        460338.  6169478.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     4 NY2        460334.  6169472.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     5 NY3        460330.  6169465.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     6 Flare      460170.  6169351.  10.0 145.0 500.   0.01  0.00  0.00   0.0   0.0140   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
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             1                28.8                      20.5 

             2                16.4                      41.8 

             3                22.6                       1.3 

             4                22.6                       1.3 

             5                22.6                       1.3 

             6                 0.0                       0.1 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Gas hastighed=****** > 30 m/s  

    for kilde nr.  6 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

     Den meteorologiske fil er ikke "Aal7483LST.met", 

     som normalt anvendes til 10 års standardberegninger. 
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    NOx      Periode:  80101-171231 (Bidrag fra alle kilder) 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)       300      500      800     1000     2000     3000     4500     6500     8000    10000    12500 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0      9.98E-01 6.18E-01 3.73E-01 2.91E-01 1.34E-01 8.60E-02 5.60E-02 3.85E-02 3.13E-02 2.50E-02 2.01E-02 

      10      1.01E+00 6.40E-01 3.90E-01 3.03E-01 1.38E-01 8.75E-02 5.65E-02 3.86E-02 3.13E-02 2.50E-02 2.01E-02 

      20      1.02E+00 6.49E-01 3.98E-01 3.09E-01 1.40E-01 8.87E-02 5.70E-02 3.87E-02 3.13E-02 2.50E-02 2.01E-02 

      30      1.04E+00 6.66E-01 4.10E-01 3.19E-01 1.45E-01 9.19E-02 5.88E-02 3.99E-02 3.23E-02 2.58E-02 2.06E-02 

      40      1.11E+00 7.27E-01 4.52E-01 3.54E-01 1.62E-01 1.02E-01 6.52E-02 4.43E-02 3.59E-02 2.87E-02 2.30E-02 

      50      1.24E+00 8.20E-01 5.08E-01 3.97E-01 1.78E-01 1.12E-01 7.14E-02 4.85E-02 3.92E-02 3.14E-02 2.51E-02 

      60      1.39E+00 9.04E-01 5.51E-01 4.27E-01 1.90E-01 1.19E-01 7.54E-02 5.10E-02 4.13E-02 3.29E-02 2.64E-02 

      70      1.52E+00 9.71E-01 5.86E-01 4.52E-01 1.99E-01 1.23E-01 7.81E-02 5.27E-02 4.25E-02 3.39E-02 2.71E-02 

      80      1.65E+00 1.05E+00 6.20E-01 4.75E-01 2.03E-01 1.26E-01 7.92E-02 5.33E-02 4.29E-02 3.42E-02 2.73E-02 

      90      1.80E+00 1.13E+00 6.42E-01 4.83E-01 2.03E-01 1.25E-01 7.83E-02 5.24E-02 4.21E-02 3.34E-02 2.67E-02 

     100      2.00E+00 1.20E+00 6.56E-01 4.91E-01 2.01E-01 1.23E-01 7.63E-02 5.08E-02 4.07E-02 3.23E-02 2.57E-02 

     110      2.19E+00 1.27E+00 6.85E-01 5.04E-01 2.01E-01 1.21E-01 7.50E-02 4.98E-02 3.99E-02 3.17E-02 2.52E-02 

     120      2.38E+00 1.38E+00 7.24E-01 5.27E-01 2.04E-01 1.21E-01 7.37E-02 4.86E-02 3.89E-02 3.08E-02 2.45E-02 

     130      2.62E+00 1.53E+00 7.89E-01 5.54E-01 1.92E-01 1.12E-01 6.88E-02 4.55E-02 3.64E-02 2.88E-02 2.28E-02 

     140      2.95E+00 1.77E+00 7.88E-01 5.12E-01 1.67E-01 9.89E-02 6.11E-02 4.05E-02 3.24E-02 2.56E-02 2.03E-02 

     150      3.37E+00 1.94E+00 6.57E-01 4.05E-01 1.39E-01 8.60E-02 5.46E-02 3.66E-02 2.94E-02 2.33E-02 1.85E-02 

     160      3.84E+00 1.68E+00 4.83E-01 3.18E-01 1.25E-01 7.89E-02 5.03E-02 3.37E-02 2.71E-02 2.14E-02 1.70E-02 

     170      4.26E+00 1.12E+00 4.04E-01 2.72E-01 1.12E-01 7.17E-02 4.61E-02 3.12E-02 2.51E-02 1.99E-02 1.58E-02 

     180      3.30E+00 8.33E-01 3.56E-01 2.53E-01 1.11E-01 7.16E-02 4.62E-02 3.13E-02 2.52E-02 2.00E-02 1.59E-02 

     190      5.74E-01 7.59E-01 3.93E-01 2.76E-01 1.14E-01 7.25E-02 4.64E-02 3.13E-02 2.52E-02 2.00E-02 1.59E-02 

     200      1.47E-02 7.97E-01 3.89E-01 2.71E-01 1.11E-01 7.05E-02 4.52E-02 3.05E-02 2.46E-02 1.95E-02 1.55E-02 

     210      7.00E-02 1.08E+00 4.46E-01 3.00E-01 1.15E-01 7.20E-02 4.58E-02 3.08E-02 2.48E-02 1.97E-02 1.56E-02 

     220      1.38E+00 1.20E+00 5.28E-01 3.54E-01 1.28E-01 7.82E-02 4.91E-02 3.29E-02 2.64E-02 2.09E-02 1.66E-02 

     230      2.87E+00 1.37E+00 5.49E-01 3.65E-01 1.33E-01 8.12E-02 5.11E-02 3.43E-02 2.75E-02 2.18E-02 1.74E-02 

     240      2.88E+00 1.49E+00 5.94E-01 3.92E-01 1.40E-01 8.49E-02 5.34E-02 3.58E-02 2.88E-02 2.28E-02 1.81E-02 

     250      2.27E+00 1.52E+00 6.21E-01 4.18E-01 1.48E-01 8.92E-02 5.59E-02 3.75E-02 3.01E-02 2.39E-02 1.90E-02 

     260      1.90E+00 1.55E+00 6.30E-01 4.24E-01 1.52E-01 9.21E-02 5.79E-02 3.89E-02 3.13E-02 2.49E-02 1.98E-02 

     270      1.69E+00 1.28E+00 6.69E-01 4.49E-01 1.54E-01 9.21E-02 5.77E-02 3.89E-02 3.13E-02 2.49E-02 1.99E-02 

     280      1.45E+00 9.64E-01 6.26E-01 4.64E-01 1.67E-01 9.79E-02 6.04E-02 4.03E-02 3.23E-02 2.57E-02 2.04E-02 
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     290      1.22E+00 8.44E-01 4.98E-01 3.92E-01 1.73E-01 1.06E-01 6.69E-02 4.50E-02 3.63E-02 2.88E-02 2.29E-02 

     300      1.07E+00 7.48E-01 4.44E-01 3.39E-01 1.55E-01 1.00E-01 6.57E-02 4.53E-02 3.68E-02 2.95E-02 2.36E-02 

     310      1.00E+00 6.44E-01 4.08E-01 3.18E-01 1.44E-01 9.23E-02 6.05E-02 4.18E-02 3.40E-02 2.73E-02 2.19E-02 

     320      9.88E-01 5.94E-01 3.64E-01 2.89E-01 1.37E-01 8.85E-02 5.81E-02 4.01E-02 3.26E-02 2.62E-02 2.10E-02 

     330      9.82E-01 5.93E-01 3.51E-01 2.74E-01 1.29E-01 8.43E-02 5.55E-02 3.84E-02 3.12E-02 2.50E-02 2.01E-02 

     340      9.70E-01 6.01E-01 3.61E-01 2.80E-01 1.30E-01 8.46E-02 5.56E-02 3.84E-02 3.12E-02 2.50E-02 2.00E-02 

     350      9.73E-01 6.03E-01 3.65E-01 2.86E-01 1.33E-01 8.61E-02 5.64E-02 3.89E-02 3.16E-02 2.53E-02 2.03E-02 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum= 4.26E+00 i afstand   300 m og retning 170 grader. 
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Bilag E Samlet bidrag 10 års gennemsnits immissionsbidrag af kvælstof fra Nybro 

gasbehandlingsanlæg efter gennemførelsen af Baltic Pipe 

 

Dato: 2021/09/20                      OML-Multi PC-version 20210122/7.00                      Side   1 

                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 

                          Licens til COWI A/S, Jens Christian Skous Vej 9, 8000 Aarhus C  

 

  

 

 

 

  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 

 

    Start af beregningen        =  080101 kl.  1 

    Slut på beregningen (incl.) =  171231 kl. 24 

 

 

 

  Meteorologiske data er fra:Billund       

 

    Vindretning er sandsynligvis angivet med en grads opløsning. 

 

    Blandingshøjden er ikke korrigeret i henhold til den lokale ruhedslængde 

    (hvilket ellers er standard), men er påtvunget værdier fra meteorologifilen. 

 

 

 

  Koordinatsystem. 

 

    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). 

    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 

    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 

 

 

 

  Receptordata. 

 

    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 

 

    Største terrænhældning =     1 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 11 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     460434.,   6169713. 

    og radierne (m):        300.        500.        800.       1000.       2000. 

                           3000.       4500.       6500.       8000.      10000. 
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                          12500. 

 

    Terrænhøjder er ikke alle ens. 

 

    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2 (Har kun betydning ved VVM-deposition) 
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    Terrænhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    300   500   800  1000  2000  3000  4500  6500  8000 10000 12500 

    ---------------------------------------------------------------------------- 

       0       10.5   7.8   9.9  11.0  17.8  21.6  17.6  16.9  19.7  26.7  13.3 

      10        8.8   7.8  10.5  10.7  12.5  15.4  13.3  19.0  26.3  17.9  10.6 

      20        8.0   7.3  11.3  10.1  10.9  13.1  16.6  21.2  28.8  25.5  21.5 

      30        9.4   7.0  11.6   8.8  12.2  19.3  23.8  30.8  35.4  31.1  31.3 

      40        9.7   6.2   6.7   7.3  14.5  20.6  25.2  29.5  34.8  33.8  42.1 

      50       10.1   7.1   9.1  10.5  14.3  21.2  34.0  34.2  37.7  40.6  35.3 

      60       10.5   9.3  11.7  11.6  12.9  20.9  36.1  35.9  37.1  37.7  26.4 

      70       10.7   9.5  10.8  11.0  16.1  21.4  26.6  30.4  36.8  26.9  22.6 

      80       10.4  10.5   9.1  11.6  17.5  26.2  24.2  27.8  32.9  21.4  17.8 

      90       10.2  10.3  11.4  12.1  19.9  22.8  16.5  24.6  26.0  17.0   9.6 

     100       10.9  11.9   8.6  11.3  18.9  23.0  11.9  20.8  31.7  11.7   4.0 

     110       11.0  12.3  11.8  10.8  14.4  26.5   8.0  17.1  26.5   7.6  20.1 

     120       11.8  12.2  12.7  12.2  16.3  25.5  10.4   8.3  20.1   6.6  26.3 

     130       12.2  12.1  12.8  12.5  21.0  20.4   9.2   9.9  10.1  10.7  22.7 

     140       12.0  12.3  13.2  12.2  17.5  17.0  10.2   6.2   4.2  23.0  17.5 

     150       12.1  13.0  11.8  11.1  17.3  13.2  12.0   1.8   5.7  10.3   8.4 

     160       12.1  12.7  11.2  10.9  21.5  20.8  10.8   2.0   6.8   6.6  13.5 

     170       11.4  12.2  11.1  10.9  21.7  21.7   8.1   1.8   1.4   7.9  15.3 

     180       11.0  11.7  11.1  11.7  17.1  23.1  13.3   1.7   2.4  10.1  10.7 

     190       10.6  11.4  11.1  11.1  13.4  18.9  18.9   2.0   1.7   1.7  10.9 

     200       10.1  10.8  10.4  10.4  11.8  11.6  12.1  11.5   6.3   1.6  17.3 

     210       10.0  10.9   8.9  10.4  10.5   7.9  10.9  14.7  10.9   0.0   0.0 

     220        9.4  10.2   7.3   7.8   8.0  10.8  14.1  13.0   6.8   9.5   1.8 

     230        9.4   9.7   8.9   7.8   8.2  11.7  12.7  14.8  12.7   5.9  12.8 

     240        8.9   9.1   7.2   9.6   8.2   9.2  10.5  20.6  11.5  11.1   8.6 

     250        9.1   9.3   7.4   8.6   8.8   8.1   5.6  20.5  17.9  12.6   8.6 

     260        8.9   8.4   7.8   7.7   8.9   7.6   3.2  14.0  23.5  15.6   5.8 

     270        8.6   7.8   9.1   4.9   9.4   8.1   6.9   7.4   7.1  12.2   6.4 

     280        8.4   8.0   8.5   8.6   5.0   5.6   5.1   4.6   0.0   1.0   7.2 

     290        8.6   7.8   6.4   4.9   7.6   8.1   6.4   5.2   4.3   0.0  10.7 

     300        8.2   5.6   9.6   7.9   9.8  11.5  17.0   6.9   2.2   0.0   5.0 

     310        8.2   7.7   9.3  10.0  13.9  13.3  20.2  14.0   4.3   8.1  11.8 

     320        8.4   9.4   9.4  11.3  16.5  19.0  24.1  12.3   5.1   9.8  13.8 

     330        7.9   9.7  10.4  10.9  12.8  17.2  23.7  12.3  11.7  10.1   6.9 
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     340        8.3   9.6  11.1  11.8  15.6  18.2  19.3  18.3  18.8  13.3   4.9 

     350       10.2   9.0  10.1  11.3  19.4  22.8  19.2  13.5  16.0  17.4   7.5 

    ---------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 

 

    Nr.....:   Internt kildenummer 

    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 

    X......:   X-koordinat for kilde [m] 

    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 

    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 

    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 

    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 

    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 

    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 

    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 

    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 

    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 

 

 

  Punktkilder.   

  ------------ 

 

   Kildedata: 

                                                                               NOx      Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 L1         460444.  6169727.   9.5  40.0 200.   9.42  0.85  2.00  10.0   0.8750   0.0000   0.0000 

     2 L2         460434.  6169713.   9.5  26.0 150.  26.12  1.77  2.80   8.1   1.8340   0.0000   0.0000 

     3 NY1        460338.  6169478.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     4 NY2        460334.  6169472.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     5 NY3        460330.  6169465.  10.1  20.0  40.   3.87  0.50  0.60   9.2   0.3530   0.0000   0.0000 

     6 Flare      460170.  6169351.  10.0 145.0 500.   0.01  0.00  0.00   0.0   0.0450   0.0000   0.0000 

 

 

   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 

 

    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 

 

 

   Afledte kildeparametre: 

 

         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 

                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
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             1                28.8                      20.5 

             2                16.4                      41.8 

             3                22.6                       1.3 

             4                22.6                       1.3 

             5                22.6                       1.3 

             6                 0.0                       0.1 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Gas hastighed=****** > 30 m/s  

    for kilde nr.  6 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

     Den meteorologiske fil er ikke "Aal7483LST.met", 

     som normalt anvendes til 10 års standardberegninger. 
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    NOx      Periode:  80101-171231 (Bidrag fra alle kilder) 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Middelværdier (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)       300      500      800     1000     2000     3000     4500     6500     8000    10000    12500 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0      1.36E+00 1.07E+00 7.40E-01 5.94E-01 2.62E-01 1.57E-01 9.53E-02 6.27E-02 5.02E-02 3.98E-02 3.17E-02 

      10      1.46E+00 1.19E+00 8.28E-01 6.59E-01 2.85E-01 1.68E-01 1.01E-01 6.56E-02 5.22E-02 4.12E-02 3.28E-02 

      20      1.54E+00 1.28E+00 8.93E-01 7.06E-01 3.00E-01 1.75E-01 1.04E-01 6.68E-02 5.29E-02 4.16E-02 3.30E-02 

      30      1.64E+00 1.35E+00 9.31E-01 7.29E-01 3.08E-01 1.80E-01 1.06E-01 6.80E-02 5.38E-02 4.22E-02 3.34E-02 

      40      1.90E+00 1.58E+00 1.07E+00 8.37E-01 3.48E-01 2.01E-01 1.18E-01 7.57E-02 5.99E-02 4.71E-02 3.73E-02 

      50      2.14E+00 1.77E+00 1.19E+00 9.39E-01 3.88E-01 2.24E-01 1.31E-01 8.42E-02 6.67E-02 5.25E-02 4.16E-02 

      60      2.27E+00 1.84E+00 1.25E+00 9.79E-01 4.05E-01 2.34E-01 1.38E-01 8.80E-02 6.96E-02 5.47E-02 4.33E-02 

      70      2.43E+00 1.93E+00 1.30E+00 1.02E+00 4.19E-01 2.41E-01 1.41E-01 9.03E-02 7.14E-02 5.60E-02 4.44E-02 

      80      2.52E+00 1.98E+00 1.28E+00 9.99E-01 4.07E-01 2.36E-01 1.39E-01 8.90E-02 7.03E-02 5.52E-02 4.37E-02 

      90      2.68E+00 2.04E+00 1.29E+00 9.88E-01 4.00E-01 2.32E-01 1.37E-01 8.75E-02 6.91E-02 5.42E-02 4.29E-02 

     100      2.93E+00 2.14E+00 1.30E+00 1.00E+00 4.01E-01 2.31E-01 1.36E-01 8.66E-02 6.83E-02 5.36E-02 4.23E-02 

     110      3.25E+00 2.31E+00 1.39E+00 1.04E+00 4.04E-01 2.30E-01 1.33E-01 8.48E-02 6.68E-02 5.23E-02 4.14E-02 

     120      3.33E+00 2.31E+00 1.37E+00 1.02E+00 3.91E-01 2.20E-01 1.27E-01 8.08E-02 6.37E-02 4.99E-02 3.94E-02 

     130      3.25E+00 2.17E+00 1.24E+00 9.14E-01 3.37E-01 1.92E-01 1.13E-01 7.27E-02 5.75E-02 4.52E-02 3.57E-02 

     140      3.31E+00 2.14E+00 1.06E+00 7.31E-01 2.62E-01 1.54E-01 9.32E-02 6.10E-02 4.85E-02 3.82E-02 3.03E-02 

     150      3.60E+00 2.17E+00 8.32E-01 5.49E-01 2.05E-01 1.25E-01 7.81E-02 5.18E-02 4.13E-02 3.27E-02 2.59E-02 

     160      4.00E+00 1.84E+00 6.07E-01 4.22E-01 1.75E-01 1.09E-01 6.84E-02 4.55E-02 3.64E-02 2.88E-02 2.28E-02 

     170      4.38E+00 1.25E+00 5.00E-01 3.53E-01 1.52E-01 9.60E-02 6.10E-02 4.09E-02 3.29E-02 2.60E-02 2.07E-02 

     180      3.42E+00 9.61E-01 4.59E-01 3.40E-01 1.52E-01 9.64E-02 6.12E-02 4.10E-02 3.29E-02 2.61E-02 2.08E-02 

     190      6.93E-01 8.94E-01 5.04E-01 3.69E-01 1.58E-01 9.85E-02 6.17E-02 4.11E-02 3.30E-02 2.61E-02 2.08E-02 

     200      1.25E-01 9.21E-01 4.92E-01 3.57E-01 1.53E-01 9.55E-02 6.01E-02 4.01E-02 3.22E-02 2.55E-02 2.03E-02 

     210      1.94E-01 1.22E+00 5.59E-01 3.95E-01 1.59E-01 9.76E-02 6.09E-02 4.05E-02 3.24E-02 2.57E-02 2.04E-02 

     220      1.54E+00 1.40E+00 6.91E-01 4.89E-01 1.88E-01 1.12E-01 6.85E-02 4.51E-02 3.60E-02 2.85E-02 2.26E-02 

     230      3.06E+00 1.61E+00 7.38E-01 5.21E-01 2.01E-01 1.20E-01 7.32E-02 4.82E-02 3.85E-02 3.04E-02 2.42E-02 

     240      3.09E+00 1.73E+00 7.80E-01 5.47E-01 2.08E-01 1.24E-01 7.64E-02 5.05E-02 4.04E-02 3.19E-02 2.54E-02 

     250      2.52E+00 1.80E+00 8.41E-01 5.99E-01 2.28E-01 1.35E-01 8.27E-02 5.46E-02 4.37E-02 3.46E-02 2.75E-02 

     260      2.23E+00 1.91E+00 9.11E-01 6.52E-01 2.50E-01 1.48E-01 9.04E-02 5.96E-02 4.76E-02 3.77E-02 3.00E-02 

     270      2.10E+00 1.73E+00 1.01E+00 7.22E-01 2.67E-01 1.56E-01 9.39E-02 6.18E-02 4.94E-02 3.92E-02 3.12E-02 

     280      1.98E+00 1.53E+00 1.04E+00 7.93E-01 2.98E-01 1.70E-01 1.01E-01 6.57E-02 5.24E-02 4.14E-02 3.29E-02 
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     290      1.81E+00 1.49E+00 9.76E-01 7.71E-01 3.22E-01 1.87E-01 1.12E-01 7.29E-02 5.82E-02 4.61E-02 3.66E-02 

     300      1.59E+00 1.37E+00 9.31E-01 7.31E-01 3.15E-01 1.89E-01 1.16E-01 7.75E-02 6.24E-02 4.97E-02 3.97E-02 

     310      1.39E+00 1.10E+00 7.73E-01 6.20E-01 2.75E-01 1.67E-01 1.04E-01 6.98E-02 5.63E-02 4.49E-02 3.59E-02 

     320      1.39E+00 1.06E+00 7.26E-01 5.85E-01 2.60E-01 1.58E-01 9.76E-02 6.53E-02 5.26E-02 4.19E-02 3.35E-02 

     330      1.33E+00 1.02E+00 6.93E-01 5.53E-01 2.46E-01 1.49E-01 9.20E-02 6.15E-02 4.95E-02 3.94E-02 3.15E-02 

     340      1.24E+00 9.43E-01 6.43E-01 5.13E-01 2.30E-01 1.40E-01 8.72E-02 5.83E-02 4.69E-02 3.73E-02 2.98E-02 

     350      1.27E+00 9.72E-01 6.73E-01 5.41E-01 2.42E-01 1.47E-01 9.04E-02 6.01E-02 4.82E-02 3.83E-02 3.06E-02 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum= 4.38E+00 i afstand   300 m og retning 170 grader. 
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1. Indledning

Formålet med dette notat er at give et overblik over de restriktioner, som vil findes omkring en 

gasledning.  

2. Class location

Gasrørledningen projekteres og udføres i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmel-

ser for naturgasanlæg efter Lov om Arbejdsmiljø (nr. 414 af 8. juli 1988 med senere tilføjelser). 

Bekendtgørelsens regler bygger ovenpå GPTC-guiden, som er en amerikansk standard: ”Guide 

for Transmission and Distribution Piping Systems, GPTC, 1998”. Som tillæg til denne GPTC guide 

foreligger tillægsbestemmelser fra Arbejdstilsynet i form af en vejledning (F.0.1 fra juli 2001). 

Vejledningen refererer til en række standarder for materialer og udførelse. 

I projektet indbygges sikkerhed i forhold til omgivelserne dels gennem dimensioneringen og dels 

en omhyggelig og kontrolleret udførelse. Ved fastlæggelse af linjeføringen indgår begrebet ’class 

location’ og ’mindsteafstand’.  

Class location fastlægges efter GPTC-guiden, der som nævnt ovenfor, er et amerikansk regelsæt, 

der sammen med Arbejdstilsynets danske tillægsbestemmelser danner grundlaget for anlæg og 

drift af ledningen.  

Class location zonen bestemmes ud fra befolkningstætheden langs rørledningens tracé i projek-

teringsfasen. Ved ændret befolkningstæthed, ændres class-location når grænsen for den gæl-

dende class-location overskrides.  

Ideen bag class location systemet er, at der indbygges ekstra sikkerhed i gasledningen jo flere 

bygninger beregnet til beboelse og erhverv, der findes indenfor 200 meter på hver side af an-

lægget. Jo tættere bebyggelse, der er omkring gasledningen, des tykkere stålrør skal anvendes. 

Tykkelsen af stålrørene kan således variere afhængig af behov. 

Arealerne omkring gasrørledningen opdeles i klasser (class locations) fra klasse 1 til klasse 4 af-

hængig af, hvor tæt bebyggelsen er i området, men det sker også på grundlag af kommuners 

udbygningsplaner (kommuneplaner). Ved optælling indregnes kun den bebyggelse, som er belig-

gende indenfor 200 m fra gasrørledningen.  

Samtidig med at class location anvendes ved fastlæggelse af den endelige linjeføring, stiller Ar-

bejdstilsynet herudover krav om overholdelse af en mindsteafstand til bygninger, som er bereg-

net til varigt ophold for mennesker. Mindsteafstanden er omtalt i det efterfølgende afsnit 3.  

GPTC-Guidens forskrifter med danske tillægsbestemmelser er følgende: 

1) Class locations (zoneinddelinger) er fastlagt ved anvendelse af de nedenstående kriterier. En

class location enhed er et areal, som strækker sig 200 m til hver side af centerlinjen af enhver

fortløbende 1,6 km længde af rørledningen, vist på nedenstående illustration:

Class location er bestemt af antallet og karakteren af bebyggelse i class location enheden. Hvis 

der findes flere lejligheder i en bebyggelse, regnes hver lejlighed som en separat bygning bereg-

net til ophold for mennesker. 
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2) En "Class location 1" er enhver class location enhed, der har 10 eller færre bygninger beregnet

til ophold for mennesker.

3) En "Class location 2" er enhver Class location enhed, der har mere end 10, men mindre end 46

bygninger beregnet til ophold for mennesker.

4) En "Class location 3" er:

a) Enhver Class location enhed, som har 46 eller flere bygninger beregnet til ophold for

mennesker, eller

b) Et areal, hvor rørledningen ligger inden for en afstand af 90 m fra en af følgende:

i. En bygning, som benyttes af 20 personer eller derover ved normalt brug

ii. Et mindre, velafgrænset udendørs område, som ved normalt brug benyttes af

20 eller flere personer, såsom en legeplads, et rekreativt område, udendørs

teater eller andet offentligt samlingssted.

5) En "Class location 4" er enhver Class location enhed, hvor bygninger med 4 eller flere etager

over jorden er almindeligt forekommende.

6) Grænserne for Class location enhederne, fastlagt i overensstemmelse med (1) til (5) i dette

afsnit, kan afgrænses som følger:

a) En Class location 4 slutter 200 m fra den nærmeste bygning med 4 eller flere etager

over jorden.

b) Når en klynge af bygninger beregnet til ophold for mennesker kræver en class location

3, slutter denne class location 200 m fra den nærmeste bygning i klyngen.

c) Når en klynge af bygninger beregnet til ophold for mennesker kræver en class location

2, slutter denne Class location 200 m fra den nærmeste bygning i klyngen.

Når gasrørledningen er anlagt vil alle arealer indenfor class location zonen være omfattet af 

restriktioner i forhold til arealanvendelsen. Der er ikke tale om en forbudszone, men planer for 

byudvikling, anlægsarbejder, vejanlæg, sportspladser, ridebaner, råstofindvinding, vindmøller, 

antennemaster mv. skal sikkerhedsvurderes ud fra tilstedeværelsen af en gasrørledning. Dette 

skyldes, at rørledningen er dimensioneret efter befolkningskoncentrationen i de berørte områ-

der og at tekniske forhold kan være afgørende i forhold til placering af veje, vindmøller mv. nær 

ved gastransmissionsledningen. Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealerne nær eksi-

sterende transmissionsledninger kan i særlige tilfælde betyde, at Arbejdstilsynet eller Energisty-

relsen kan stille særlige krav.  

Jf. planstyrelsens cirkulære 183 af 26.11.1984 har Energinet via Energistyrelsen mulighed for at 

gøre indsigelse mod lokalplanforslag eller zonelovstilladelser inden for class location området. 

Endvidere indeholder udkast til Landsplandirektiv for Baltic Pipe bestemmelser om, at når gas-

rørledningen er anlagt, kan der ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden i forhold til gasrør-

ledningen og den konkrete anvendelse, planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanven-

delse. 
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3. Mindsteafstand

Samtidig med at class location anvendes ved fastlæggelse af den endelige linjeføring, stiller Ar-

bejdstilsynet krav om overholdelse af en mindsteafstand til bygninger, som er beregnet til varigt 

ophold for mennesker.  

Mindsteafstanden beregnes ud fra det maksimale tryk i gasledningen, ledningens diameter og 

ståltykkelsen. Mindsteafstanden til den enkelte bygning indgår således også som et vigtigt para-

meter ved fastlæggelse af den endelige linjeføring. 

4. Sammenhæng mellem mindsteafstand og class location ved dimensi-
onering og placering af gasledning

I nedenstående tabel er vist beregningseksempler for rørtykkelser og mindsteafstande til bebyg-

gelse for de aktuelle ledningsdimensioner og beregningstryk i gasledningen. Det bemærkes at 

gasledningen ikke må anlægges i klasse 4 rør med dertil svarende minimumsafstande uden sær-

lig tilladelse fra Arbejdstilsynet. 

Tabel 4-1 Minimumsafstande til bebyggelse for de forskellige rørtyper der anvendes på Baltic 

Pipe 

Rørdiame-
ter 

Design-
tryk 

Ståltykkelse af rør (mm) Minimumsafstande til bebyggelse 
(m) 

Tom-
mer/mm 

(bar) Min (Kl. 
1)* 

Max (Kl. 4) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 
4** 

36"/914 80 12,0 22,2 79 66 55 44 

40"/1016 80 13,0 25,0 88 73 61 49 

36"/914 120 17,5 32 119 99 82 66 

32"/813 163 22,2 40 144 120 100 80 

*Kl. refererer til rørklasse (class location)

**Klasse 4 rør kun efter særlig tilladelse fra arbejdstilsynet 

5. Servitut omkring gasledning

Nedenstående illustration viser, hvilke restriktioner en servitut omkring en gasledning indehol-

der: 
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Dette dokument er udarbejdet på foranledning af Energinet, i forbindelse 
med forundersøgelser af placeringsmuligheder for en ny kompressorstation 
på Sydsjælland. Stationen er en del af Baltic Pipe projektet, en ny gasledning 
mellem Jylland og Polen. Da ledningen skal føres under Østersøen ved Faxe 
Bugt er det et ønske, at kompressorstationen placeres så tæt på ilandføringen 
som muligt, dvs. i den sydlige del af Faxe Kommune eller evt. i den nordøstlige 
del af Næstved Kommune. Energinet har for nuværende syv-ni mulige 
placeringer for stationen i spil. 

I denne forundersøgelse er der redegjort for de landskabsmæssige 
påvirkninger, som en placering af en kompressorstation i ét de af mulige 
områder på forhånd kan forventes at medføre. De landskabsmæssige forhold 
er vurderet i bred forstand, og omfatter ikke kun rent landskabsæstetiske 
forhold, men også den oplevelsesmæssige betydning, kulturhistorie, 
påvirkning af rekreative interesser, bebyggelser, udsigt etc. 

Ud over de ni foreløbige placeringsmuligheder er det undersøgt, om der kan 
være andre alternative placeringsmuligheder for en kompressorstation. Der er 
foreslået yderligere 4 områder, som hver især kan medvirke til at reducere de 
landskabsmæssige påvirkninger. De alternative forslag er primært foreslået 
ud fra landskabsmæssige, rekreative og sociale hensyn. Det er endnu ikke 
undersøgt, om der kan være andre forhold, teknisk, juridisk eller andet, som 
evt. kan være til hindring for at opføre en kompressorstation her.     

Forord
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Selve projektforslaget består af en kompressorstation, som har til formål at 
øge trykket i gasledningen, så gassen kan transporteres over den længere 
afstand frem til det polske fastland.

Stationen er ret pladskrævende og forventes at udfylde et samlet areal 
på 13-15 ha.. Til gengæld er anlægget ikke så højt. Med undtagelse af en 
skorsten er de højeste bygningsdele er op til 9 meter høje, og med etablering 
af beplantning, vil det meste af anlægget forventeligt ikke være synligt fra 
de omkringliggende områder. Selve anlægget består primært af lukkede 
bygninger, kompressorbygninger i 6-9 meter højde, fritliggende rørføringer 
samt fritstående filter- og køleenheder i 6-8 meter højde. I det omfang, man 
har udsyn mod stationen, vil den opleves som et meget teknisk præget anlæg 
med de mange synlige rørføringer og funktionelt indrettede arealer. Hvor 
stationen er omgivet af beplantning, vil man i praksis nærmere opleve den 
som et større grønt, lukket krat set fra de nærmeste omkringliggende områder. 

Stationen forventes primært at blive anlagt på en plan flade, evt. med en 
grov terrassering. Evt. overskudsjord ifm. byggeri vil almindeligvis fordeles 
indenfor selve anlægsområdet. Da der er tale om et større sammenhængende 
anlægsareal kan det medføre væsentligt behov for jordarbejder, opbygning af 
omkringliggende voldanlæg etc., afhængigt af de lokale terrænforhold.     

Stationen vil udstyres med en såkaldt ”vent”, en mindre skorsten med en 
højde på ca. 20 – 30 meter, som kan anvendes til at tømme kompressorerne 
for gas i nødstilfælde. Selve skorstenen vil primært være synlige indenfor 
et par km afstand, og med den begrænsede højde kan det lokale terræn, 
beplantning og bebyggelser forventes at skærme af for udsyn til skorstenen 
fra mange af de nærmeste omkringliggende områder. Evt. afbrænding af gas 
vil derimod give en tydeligt synlig flamme øverst i skorstenen. Flammen vil 
formentlig være synlig fra adskillige km afstand, hvor der er frit udsyn frem 
mod toppen af skorstenen.

Herudover kan stationen evt. udstyres med en såkaldt ”flair”, som på samme 
vis vil være i stand til at tømme hele Østersøledningen for gas. Installationen 
er blandt andet kendt fra gasbehandlingsanlæg ved Nybro, vest for Varde, og 
kan være en op til 140 meter høj gittermast med mulighed for gasafbrænding 
fra toppen. En flair i brug kan forventes at være tydeligt synlig på større 
afstande, ved Nybro op til 20-25 km. Der er dog ikke vurderet særskilt på 
denne bygningsdel, dels fordi det kræver mere konkrete undersøgelser og 
viden om konstruktion at kunne vurdere den visuelle påvirkning, dels fordi 
flairen med stor sandsynlighed forventes placeret på den polske landside 
og ikke på Sydsjælland, og endelig fordi den formentlig kun vil være i brug i 
meget sjældne tilfælde. 

Projektforslaget
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Naturgeografi
Hele den centrale og sydlige del af Sjælland udgøres overvejende af 
et morænelandskab, dannet under sidste istid for ca. 10.000 år siden. 
Landskabet er mange steder præget af dødisrelief, som giver et kuperet og 
blødt bakket terræn. Øst for Næstved har isen skrabet store mængder kalk 
sammen, og blandt andet skabt den 123 meter høje bakke Kobanke. Mellem 
bakkerne har den smeltende is givet grundlag for en række lavninger, der 
efterhånden er blevet til moseområder og små søer. 

En række relativt store tunneldale gennemskærer landskabet, herunder 
dalene omkring Lilleå og Orup Bæk, som afgrænser Kobanke mod syd og vest. 
Mod øst består store dele af kysten af klinter, hvor havet eroderer de tykke 
kalklag. Nordvest for Kobanke, ved Holmegårds Mose, har der i slutningen af 
istiden ligget en lavtliggende issø.

Den sydsjællandske jord er leret og kalkrig, og derfor meget velegnet til 
landbrugsdrift. Øst og syd for Næstved bliver jorden visse steder mere 
sandet, og syd for Faxe Ladeplads findes et område med flyvesand. De rige 
kalkforekomster ved Faxe er unikke for Sjælland, og er gennem mange år 
blevet udnyttet til råstofudgravning. 

Kulturhistorie
På Central- og Sydsjælland har blandt andet de mange lavninger med moser 
og søer medvirket til en bebyggelsesstruktur i småskala med mange, relativt 
tætliggende, små husmandssteder og gårde. Markstrukturen er præget af små 
markfelter og mange levende hegn og jorddiger, som typisk er beskyttede. 
Med jævne mellemrum ligger større herregårde og godser, som præger de 
lokale landskaber med stendiger, husmandsudstykninger og parkanlæg. Øst 
for Faxe ligger desuden det markante Vemmetofte Kloster med tilhørende 
skov. Skoven er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

I middelalderen har store dele af Sydsjælland formodentlig være dækket 
af skov. De lokale landsbyers navne indikerer, at de er blevet etableret 
fra middelalderen og frem, måske som følge af skovrydning. I dag 
bruges landskabet både til skov- og landbrugsdrift. Desuden har de rige 
kalkforekomster i det 20. århundrede dannet grobund for et industrimiljø 
omkring udvinding og udskibning af kalk. Industrien er særligt knyttet til Faxe 
og Faxe Ladeplads. Kalkgraven øst for Faxe har efterhånden udviklet sig til en 
turistdestination og et vartegn for byen og regionen. 

Sydøstsjælland er i dag fortsat præget af relativt store skovområder, 
gennembrudt af små, uregulerede vandløb og tilgroede moser. Skovene 
er for de flestes vedkommende fredsskove. Der findes en del værdifulde 
kulturmiljøer i området, typisk knyttet til herregårde og tilhørende landskaber, 
eller til aktive eller nedlagte kalkbrud. Store dele af de kalkholdige højdedrag 
ned mod Præstø Fjord er, på baggrund af deres naturgeografiske oprindelse, 
endvidere udpegede som bevaringsværdige. Den østlige del af Præstø Fed 

Landskabet i regionen
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samt Bækkeskov Gods med tilhørende landskaber er begge fredede områder.

Landbrug, bebyggelser og rekreation
Landskaberne øst for Næstved er, som de har været i århundreder, 
overvejende præget af skov- og landbrugsdrift. De mange lavninger 
med moser og småsøer, kombineret med slyngede åer og ret store 
løvskovsområder, kalkbrud og herregårde, gør desuden regionen til en 
turistdestination. Således ligger der langs kysterne ved Præstø Fjord og Faxe 
Bugt flere små sommerhusområder og campingpladser. Kystlandskabet 
både nord og syd for Faxe Ladeplads har status af friluftsområde i Faxe 
Kommuneplan, og ved Præstø Fjord arbejder Næstved, Vordingborg og Faxe 
Kommuner sammen om at etablere en naturpark, hvor det rige plante- og 
dyreliv kan opleves fra forskellige støttepunkter.

Sydøstsjælland er, sammenlignet med resten af Danmark, præget af 
ret få tekniske anlæg. Således findes der kun enkelte vindmøller og 
højspændingsledninger. Vejstrukturen fra middelalderen er i høj grad bevaret; 
dog med Vordingborgvej og Sydmotorvejen som markante undtagelser.

De mange lavtliggende søer, moser og ådale gør, at en del arealer øst for 
Næstved i disse år omlægges fra landbrugsdrift til natur – for eksempel 
afgræssede enge, genopretning af søer eller ny skov. De færreste landbrug 
i regionen har større professionel drift, og langt de fleste gårde og 
husmandssteder drives som hobbylandbrug eller fungerer som boliger for 
pendlere til jobs i de større byer på Sjælland. Også landsbyerne fungerer som 
bosætningsbyer, og huser typisk ikke mange arbejdspladser.
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De enkelte placeringsmuligheder

1 - Kalvekrogen Syd

Kalvekrogen ligger i overgangen mellem Præstø Feds flade kystforland og 
baglandets højereliggende og mere bakkede landskab. Det udpegede område 
afgrænses af ådalene omkring Krusebæk mod nord og Orup Bæk mod syd. 
Terrænet skråner nedad mod Faxe Bugt og Præstø Fjord, hvilket stedvist giver 
kig ud mod havet, og kan gøre et nyt anlæg stedvist synligt fra kysten. Et nyt 
anlæg vil have en markant, synlig eksponering ud mod den mindre landevej St 
Elmuevej langs kanten af området, og være delvist synlig fra Dyrehavevej mod 
nord. 

Terrænet indenfor det udpegede område er let kuperet og vil forventeligt 
kræve nogen regulering. Særligt en midterlavning ned langs St Elmuevej 
kan her være en udfordring, som kan medføre synlige terrænreguleringer og 
skråningsanlæg ud mod vejen.   

Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Landskabet 
omkring området er i Faxe Kommuneplan udpeget som del af et større 
sammenhængende landskab, bestående dels af kystlandskabet, og dels af 
det bakkede og kalkholdige morænelandskab som strækker sig fra kysten 
mod Kobanke 123 meter over havet. Samtidig er området omfattet af det i 
Faxe Kommuneplan udpegede bevaringsværdige landskab omkring Præstø 
Fed. Faxe Kommune foretog i 2013 en kortlægning af kommunens landskaber. 
I kortlægningen vurderes det, at området ved Kalvekrogen er sårbart overfor 
placering af tekniske anlæg, blandt andet fordi det i dag fremstår relativt 
uforstyrret.

Det udpegede område støder op mod skovstykket Tykken mod nord. 
Herudover er projektområdet på flere sider omkranset af beskyttede sten- og 
jorddiger. Opførelse af et nyt anlæg her vil have betydning for oplevelsen af de 
åbne markstykker adskilt af skovstykker og markante skovbryn, særligt set fra 
St Elmuevej.

Det udpegede område støder op til en række ejendomme ved Mogenstrup 
Huse mod nordvest, som ligger på ca. 300 meters afstand af projektområdet. 
Bebyggelsen er en del af en længerestrakt vejlandsby, som flyder næsten 
sammen med landsbyen Roholte ca. 1 km mod vest. Herudover er der ingen 
naboer i umiddelbar nærhed af området. Generelt kan et nyt anlæg ikke 
forventes at være direkte synligt set fra de nærmeste bebyggelser, men 
området har formentlig rekreativ betydning for lokale beboere. 

Der er en del rekreative interesser i og omkring området. Hele kyststrækningen 
syd for Faxe Ladeplads er i Faxe Kommuneplan udpeget som friluftsområde, 
ligesom det udpegede område indgår i planerne om oprettelsen af en egentlig 
naturpark omkring Præstø. Sommerhusområdet Strandlodshuse ligger ca. 
1,5 km mod nordøst, og godt 1 km mod syd ligger den ret store campingplads 



12

Feddet Strand Camping & Feriepark. Endelig findes der i dag en rasteplads 
med rekreativt udsigtspunkt i svinget langs St Elmuevej, som fremover vil få en 
ny station som nærmeste nabo. 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Det bemærkes, at der i Faxe Kommuneplan er udlagt en fremtidig økologisk 
forbindelse, som går tværs gennem det udpegede område.
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Langs kanten af området

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

5 - 10 meter fald

To nationale cykelruter langs kanten af området

Friluftsområde, friholdes for tekniske anlæg

Mindre bebyggelse indenfor 300 meter, 

sommerhusområde indenfor 1500 meter

Langs kanten af området

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

1 - Kalvekrogen Syd

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Mange af de højereliggende områder 
giver gode udsigtsmuligheder mod 
kysten� Her udsigten fra kanten 
af Kalvekrogen Syd, et af de mest 
kystnære af de udpegede områder� 
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2 - Kalvekrogen Vest

Som Kalvekrogen Syd ligger det udpegede område i overgangen mellem 
Præstø Feds flade kystforland og baglandets højereliggende og mere bakkede 
landskab. Fra den nordligste del af området, op mod Dyrehavevej, er der 
langstrakt udsyn henover markerne og ud mod havet. Et nyt anlæg vil være 
markant synligt ud mod Dyrehavevej og desuden helt blokere for den frie 
udsigt mod kysten, der opleves mellem de to omgivende skovstykker i dag.
 
Som for Kalvekrog Syd er terrænet let kuperet og vil kræve nogen regulering. 
Den landskabsvisuelle betydning af dette forekommer dog overskuelig og 
vil formentlig primært have evt. synlig betydning set fra St Elmuevej syd for 
området.  

Som for Kalvekrogen Syd ligger det udpegede område indenfor 
kystnærhedszonen, et større sammenhængende landskab samt det 
bevaringsværdige landskab omkring Præstø Fed (Faxe Kommuneplan). 
I udpegningsgrundlagene vurderes Kalvekrogen at være sårbart overfor 
placering af tekniske anlæg, blandt andet fordi det i dag fremstår relativt 
uforstyrret.

Det udpegede område støder op mod to skovstykker, Tykken mod vest og 
Kalvekrogen (Dyrehaven) mod øst. Kalvekrogen er fredskov omfattet af en 
300 meter skovbyggelinje. Det større skovområde omkring Dyrehaven er 
gennemskåret af mange bække og et antal fredede gravhøje, og den østligste 
del ud mod kysten, hvor løvskov grænser ned til kysten, er fredet som et 
efterhånden ret sjældent guldalderlandskab. Herudover er projektområdet 
på flere sider omkranset af beskyttede sten- og jorddiger. Opførelse af et 
nyt anlæg her vil væsentligt ændre på den lokale oplevelse af det historiske 
landskab med adskilte skovstykker og markante skovbryn.

Et par ejendomme grænser op til det udpegede område, og opførelse af et 
nyt anlæg på de åbne arealer kan forventes at have væsentlig betydning for 
nærmiljøet omkring disse. Bebyggelsen Mogenstrup Huse ligger knap 500 
meter mod vest, på den anden side af skovstykket Tykken, og et nyt anlæg kan 
evt. medføre en vis påvirkning af de rekreative forhold omkring denne.

Der er en del rekreative interesser i og omkring området. Hele kyststrækningen 
syd for Faxe Ladeplads er i Faxe Kommuneplan udpeget som friluftsområde, 
ligesom det udpegede område indgår i planerne om oprettelsen af en egentlig 
naturpark omkring Præstø. Sommerhusområdet Strandlodshuse ligger godt 
1,2 km mod nordøst, og ca. 1,5 km mod syd ligger Feddet Strand Camping & 
Feriepark. Langs områdets nordlige afgrænsning løber to nationale cykelruter 
ad Dyrehavevej, hvor den ene er Sjællandsleden som følger hele Sjællands 
kyststrækning.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

2 - Kalvekrogen Vest
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Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

2,5-7,5 meter fald

To nationale cykelruter langs kanten af området

Friluftsområde, friholdes for tekniske anlæg

Mindre bebyggelse indenfor 450 meter, 

sommerhusområde indenfor 1200 meter

Langs kanten af området

Nej

Nej

Langs kanten af området (vandhul)

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

2 - Kalvekrogen Vest

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg

Ja
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3 - Vandvænge

Projektområdet ligger i et relativt åbent morænelandskab, i et landområde ca. 
500 meter øst for landsbyen Orup. Området har en tydeligt synlig placering 
ud mod en tilstødende landevej. Den relativt lave placering i forhold til de 
nærmeste omkringliggende landområder betyder samtidig, at et nyt anlæg 
formentlig kan medføre muligheder for stedvise indkig, for eksempel set fra 
det nordvestlige Orup By, hvor der i dag er tydelig visuel kontakt.

Terrænet er kuperet og et nyt anlæg vil kræve væsentlige reguleringer, 
som formentlig vil medføre tydeligt synlige volde/skråninger ud mod de 
omkringliggende områder. 

Det udpegede område er i Faxe Kommuneplan udpeget som større 
sammenhængende landskab. Udsigtsforholdene fremhæves i kommunens 
kortlægning af landskabet ved Orup, hvor det endvidere vurderes, at området 
er sårbart overfor placeringen af tekniske anlæg. Skovrejsning er uønsket i 
området, da man gerne vil bevare de åbne kig fra baglandet mod kysten.

Projektområdet er omkranset af flere beskyttede jord- og stendiger, men 
derudover der ingen videre kulturhistoriske interesser. 

Et nyt anlæg vil have en vis synlighed set fra Orup By og kan derudover 
væsentligt påvirke udsigten omkring flere tilstødende ejendomme, hvor et par 
i dag har udsigt ud over det åbne land og videre ud mod videre kysten.  

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Projektområdet ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser. 
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

3 - Vandvænge
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Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

5-10 meter fald

Nej

Nej

Landsby indenfor 750 meter

Nej

Indenfor 300 meter (skov)

Nej

Langs kanten af området (vandhul mm.)

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

3 - Vandvænge

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Udsyn henover område 3 
(Vandvænge)� I baggrunden ses den 
nordlige udkant af Orup By�
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4- Saksholmvej (Pugebjerg)

Det udpegede område ligger i et landområde øst for Pugebjerg, der som 
et af mange højdedrag i det store morænelandskab mellem Faxe Bugt og 
Haslev rejser sig 98 meter o.h.o.. Et nyt anlæg vil støde ud mod landevejen 
Saksholmvej og være tydeligt synlig fra en kortere strækning langs vejen. Med 
et terræn, der skråner mod sydøst, kan anlægget samtidig forventes at få en 
vis visuel kontakt med landsbyen Leestrup ca. 600 meter mod syd. 

Det kuperede og skrånende terræn medfører et fald på ca. 12-17 meter 
ned over området, som vil medføre behov for terrænregulering. De synlige 
reguleringer vil formentlig være begrænsede set fra den nærmeste landevej, 
og håndterbare med brug af beplantning og lignende i forhold til indsyn fra 
landsbyen i syd. 

Det udpegede område er i Faxe Kommuneplan udpeget som større 
sammenhængende landskab, og er omfattet af det bevaringsværdige 
landskab knyttet til Hyllede og Leestrup skovklædte dødis- og 
landbrugslandskab. I udpegningsgrundlaget er det vurderet, at landskabet 
er sårbart overfor placering af tekniske anlæg hvor terrænet er højt, men at 
anlæg i nogle tilfælde kan indpasses i lavninger og dale.
Leestrup mod syd er nærmeste omkringliggende landsby. Selve det 
udpegede område grænser op til et par ejendomme, og herudover ligger flere 
ejendomme på relativt kort afstand af området. For flere af disse vil et nyt 
anlæg for udsyn henover de nærmeste åbne marker, og have betydning for 
den ellers langstrakte udsigt ud mod havet. 

Indenfor selve det udpegede område, i øst-vestlig retning, ligger et beskyttet 
sten- eller jorddige. Det må forventes, at et nyt anlæg vil medføre behov en 
rydning af diget. Herudover ligger øvrige kulturhistoriske interesser længere 
væk, med fredningen omkring Bækkeskov Gods ca. 1 km mod sydvest som de 
nærmeste.

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Det udpegede område ligger på et areal omfattet af særlige 
drikkevandsinteresser. En højspændingslinje løber gennem den nordlige ende 
af området.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

4 - Saksholmvej
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Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

12,5 - 17,5 meter fald

Nej

Nej

Landsby indenfor 750 meter

Nej

Nej

Nej

Langs kanten af området (vandhul mm)

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

4 - Saksholmvej

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Kig henover markerne i det relativt 
afsondrede område 4 (Saksholmvej)
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5 - Sydmotorvejen E47

Det udpegede område ligger umiddelbart øst for Sydmotorvejen, i et åbent 
markområde syd for skoven omkring Tågeskov Hestehave. Den lokale landevej 
Hestehavevej løber i dag lige gennem det udpegede område. Afhængigt af 
den fremtidige vejstatus, vil det nye anlæg være markant synligt fra denne. 
Selve motorvejen ligger lavt og skærer sig ind i terrænet, og med undtagelse 
af et mindre kig gennem beplantningen vil et nyt anlæg ikke være synligt fra 
motorvejen. Det vurderes, at et eventuelt indsyn mod det nye anlæg set fra 
motorvejen er nemt at tilpasse med for eksempel beplantning. 

Det kuperede terræn vil formentlig kræve væsentlige terrænreguleringer 
og medføre en resulterende kote i en relativt høj placering. Det kan i sig 
selv medføre en vis synlighed fra nogle af de nærmeste omkringliggende 
landområder mellem skoven mod nord, Tågeskovvej i syd og Vordingborgvej 
i øst. Væsentlige terrænreguleringer virker vanskelige at forene med 
Hestehavevej, som den forløber i dag og kan desuden medføre markant 
synlige terrænbearbejdninger op mod skoven i nord og en fritliggende 
ejendom mod øst. 

Det udpegede område beskrives i Næstved Kommunes landskabskarakter-
kortlægning fra 2017 som et robust og intensivt opdyrket landskab, der 
ikke umiddelbart er sårbart overfor nye strukturer. Set i sammenhæng med 
herregårdslandskaberne knyttet til Bækkeskov og Sparresholm Godser er 
landskabet dog udpeget som bevaringsværdigt.

Skovene i området er alle fredsskove, omkranset af skovbyggelinjer. Områdets 
nordlige del ligger indenfor skovbyggelinjen omkring Tågeskov Hestehave, og 
et nyt anlæg vil have betydning for indsynet mod og oplevelsen af skovbrynet. 
Området grænser op til et beskyttet sten- og jorddige mod syd, men herudover 
er der, udover selve skoven, ingen lokale kulturhistoriske interesser. 
Landsbyen Everdrup ca. 1 km mod sydvest er udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø, men et nyt anlæg kan ikke forventes at have visuel betydning her.
 
Mod øst grænser det udpegede område op til en landbrugsejendom, og et nyt 
anlæg vil væsentligt påvirke det nærmiljøet omkring denne. Herudover ligger 
der grupper af omkringliggende bebyggelser ved Tågeskovvej ca. 500 meter 
mod syd samt i selve skovområdet ca. 300 meter mod nord. På den modsatte 
side af motorvejen ligger en mindre, samlet bebyggelse ved Tågeskov. For 
ingen af disse vurderes et nyt anlæg at have direkte visuel betydning. Det 
store arealoptag, som fjerner store dele af det åbne markareal mellem og skov 
og motorvej, kan dog have en vis rekreativ betydning. 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Motorvej A47 er et væsentligt infrastrukturelt anlæg, som kan medføre 
afstandskrav ift. sikkerhed, fremtidig arealdisposition og lignende. Et nyt 
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anlæg, som primært placeres på den østlige del af det udpegede område, 
eller udenfor afgrænsningen længere mod øst, medfører let konflikter med 
naboejendommen her. 

Projektområdet ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser. 
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

5 - Sydmotorvejen E47
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Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Nej

10 - 15 meter fald

Nej

Nej

Mindre bebyggelser indenfor 300 meter

Indenfor 300 meter

Nej

Nej

Langs kanten af området (vandhuller)

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Langs kanten af området (Motorvej E47)

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

5 - Sydmotorvejen E47

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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6 - Orup Vest
Det udpegede område ligger på åbne marker sydvest for landsbyen Orup, på 
den vestlige side af Rute 209 og overfor området Orup Syd. Den sydøstlige 
del af området opleves i praksis som en del af den svage skråning henover 
Orup Syd, med lange kig mod havet i øst og syd. Et nyt anlæg vil være visuelt 
markant set fra Hulhøjvej og Rute 209, som begge løber langs kanten af 
området. På samme måde vil det være synligt fra den sydvestlige del af Orup.

Terrænet er kuperet og komplekst, og vil forventeligt kræve væsentlig 
terrænregulering. Særligt ud mod hovedvejen mod syd og øst, kan det give 
behov for større synlige indgreb i form af skråningsanlæg mm.

Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er 
derudover udpeget som større sammenhængende landskab i Faxe Kommunes. 
I udpegningsgrundlaget fremhæves udsigten mod syd og øst, som man ønsker 
at bevare, og det vurderes, at området er sårbart overfor placering af tekniske 
anlæg. 

Indenfor selve det udpegede område ligger et beskyttet dige. Det må 
forventes, at et nyt anlæg vil medføre en rydning af diget. Det udpegede 
område ligger på kort afstand af skovområderne Askestykke og Smedevænge, 
og et nyt anlæg kan have en vis betydning for indsynet og oplevelsen af de 
gamle skovstykker. 

Der spredte husmandssteder og gårde langs lokalvejene omkring området 
og ligger området tæt på med tydelig visuel forbindelse til Orup By. For en 
enkelt nabo vil et nyt anlæg have væsentlig betydning for udsigten henover 
landskabet og ud mod kysten. Generelt er naboer og område dog orienteret 
sådan, at evt. havudsigt ikke vil påvirkes selv om et nyt anlæg på andre måder 
vil have væsentlig betydning fr det nærmeste omkringliggende miljø. 
En lille bæk med omgivende kratbeplantning løber centralt ned gennem det 
udpegede område og vil skulle ryddes for at give plads til et nyt anlæg. Uden 
kendskab til den naturmæssige betydning af dette, kan dette virke som et 
voldsomt landskabsmæssigt indgreb.

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Orup Bæk har sin kilde centralt i området, og den nederste del af løbet 
indenfor det udpegede område er §3 beskyttet. 
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

6 - Orup Vest
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Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja 

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

7,5 - 12,5 meter fald 

Nej

Nej

Landsby indenfor 300 meter

Nej

Ja (Bækdal gennem området samt indenfor 300 meter til skov) 

Nej

Ja (vandløb, eng)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

6 - Orup Vest

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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7 - Orup Syd

Det udpegede område ligger på åbne marker umiddelbart syd for landsbyen 
Orup. Ligesom i Vandvænge er området hér også en del af den store, intensivt 
opdyrkede moræneflade mellem Haslev og Faxe Fjord. Terrænet er let bølget 
og falder ned mod kysten, hvilket giver lange kig mod havet i øst og syd. Et 
nyt anlæg vil være særdeles visuelt markant set fra de omkringliggende veje, 
Roholtevej, dele af Orupgade og Hulhøjvej samt ikke mindst fra Rute 209, 
som på et længere stræk løber langs den vestlige kant af området. Hertil 
kommer udsigten fra den sydlige udkant af Orup By. Det udpegede område 
støder helt op til bygrænsen, og et nyt anlæg vil for husene langs den sydlige 
udkant af byen helt blokere for udsyn ud over de åbne marker og længere ud 
mod kysten. På samme måde vil anlægget formentlig skærme for det meste af 
havudsigten set fra Rute 209. 

Terrænet er kuperet og vil kræve en del terrænregulering. Jordarbejder virker 
håndterbare i forhold til hældninger, der vender væk fra byen, men det kan 
give behov for større synlige indgreb - skråningsanlæg mm. - ud mod Rute 
209.

Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området 
er derudover udpeget som større sammenhængende landskab i Faxe 
Kommuneplan. I udpegningsgrundlaget fremhæves udsigten mod syd og øst, 
som man ønsker at bevare, og det vurderes, at området er sårbart overfor 
placering af tekniske anlæg. 

Orup By er omfattet en bevarende lokalplan, men umiddelbart vurderes et 
nyt anlæg ikke at have stor betydning for det kulturhistoriske indhold. Mod 
sydøst er det øverste af Roholte Kirke synlig henover trætoppene. Selv om 
der er visuelt kontakt, vurderes kirken dog ikke at have stor betydning for 
landskabsbilledet her sammenlignet med for eksempel udsigten mod kysten. 
Der findes beskyttede diger langs kanten af området.

Orups sydlige bykant grænser direkte op til det udpegede område med 
afstande på mindre end 100 meter til de nærmeste beboelser. Udover 
betydningen for udsigten og de nære rekreative kvaliteter, kan en placering så 
tæt på en landsby også medføre en debat om de sikkerhedsmæssige forhold. 
På samme vis vil udsigten og det nære miljø påvirkes ved par nærliggende 
fritliggende ejendomme. Ca. 6-700 meter syd for området ligger landsbyerne 
Vindbyholt og Roholte, og der kan til en vis grad være visuel kontakt til disse 
fra den sydlige del af projektområdet.

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Indenfor det udpegede område findes to §3-beskyttede vandhuller, som 
forekommer vanskelige at forene med opførelse af et nyt anlæg. 
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

7 - Orup Syd
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Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

10 - 15 meter fald

Landsby indenfor 300 meter

Nej

Nej

Nej

Ja ( vandhuller)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

7 - Orup Syd

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Det foreslåede areal ved Orup Syd ligger 
op til den sydlige udkant af byen og vil 
stort set spærre af for udsigt hen over 
marker og ud mod kysten�
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8 - Faxe Nord, Store Torøje

Det udpegede område ligger i et åbent marklandskab sydvest for Store Torøje, 
i et for regionen undtagelsesvist halvfladt terræn, der præger landområderne 
mellem Store Spjellerup og ud mod Rødvig. Området har en meget synlig, lokal 
placering ud mod to lokale landeveje og med relativ kort afstand hen mod 
Store Torøje By. Det næsten flade terræn virker ukompliceret og bør ikke kræve 
markant synlige terrænreguleringer.

Området ligger ikke indenfor nogen egentlige udpegede landskabsområder. 
Det påpeges i Faxe Kommuneplan, at det kan være sårbart overfor placering 
af tekniske anlæg, men det antydes samtidig, at selve skalaen i landskabet 
kan være egnet til store anlæg. Der er ingen videre kulturhistoriske interesser i 
umiddelbar nærhed af området. 

Med ca. 200 meter hen til den sydvestlig udkant af Store Torøje vil 
anlægget være væsentligt synligt og have betydning for det nære miljø 
omkring byen i denne retning. Herudover ligger flere naboer ud til selve 
områdeafgrænsningen.

Der er visse rekreative interesser i området, da det er udpeget som 
friluftsområde i Faxe Kommuneplan, og der løber en national cykelrute langs 
kanten af det udpegede område. 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Indenfor det udpegede område findes to §3-beskyttede vandhuller, som 
forekommer vanskelige at forene med opførelse af et nyt anlæg. Det udpegede 
område ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

8 - Faxe Nord, Store Torøje
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Nej

Nej

Nej 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

2,5-7,5 meter fald

National cykelruter langs kanten af området

Friluftsområde indenfor 300 meter

Landsby indenfor 300 meter

Nej 

Nej

Nej 

Ja (vandhuller) 

Langs kanten af området 

Nej

Nej

Nej 

Ja 

Nej

Nej

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

8 - Faxe Nord, Store Torøje

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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9 - Faxe Nord, Vemmetofte

Området ligger også ligeledes i et fladt marklandskab, men længere 
mod syd end Faxe Nord, Store Torøje, og betydeligt tættere på de 
herregårdslandskaber, der præger områderne omkring Vemmetofte Kloster. 
Arealet er ret afsondret og vil, med undtagelser for et par af de nærmeste 
naboer, ikke have videre visuel betydning for de omgivende områder.

Det næsten flade terræn virker ukompliceret og bør ikke kræve markant synlige 
terrænreguleringer.

Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er, 
som en del af et større område omkring Vemmetofte Kloster, udpeget 
som bevaringsværdigt landskab i Faxe Kommuneplan. Herudover er 
området udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Selve Vemmelev Kloster 
ligger ca. 600 meter inde i skoven mod vest, og der er i sig selv historiske 
interesser knyttet til den tilstødende fredskov Dyrehave og en ældre 
allé, der løber ad Mørkhusvej tværs gennem området. Der løber et 
beskyttet dige langs alléen. Afhængigt af en konkret indretning virker det 
sandsynligt, at et nyt anlæg vil medføre behov for rydning af både dige og 
allé. Landskabet omkring Vemmetofte Kloster beskrives i Faxe Kommunes 
landskabskarakterkortlægning som harmonisk og oprindeligt og vurderes 
som sårbart overfor placering af tekniske anlæg. Et nyt anlæg vil ligeledes 
ligge indenfor skovbyggelinjen omkring Dyrehaven og hindre indsyn mod 
skovbrynet.

Der findes et par enkelte naboer langs kanten af området som på grund 
af beplantning ikke vil have direkte visuel kontakt til et nyt anlæg. 
Herudover findes der ingen naboer i umiddelbar nærhed af området. Der 
er rekreative interesser i området, da det er udpeget som friluftsområde i 
Faxe Kommuneplan, og der løber en national cykelrute langs kanten af det 
udpegede område. 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Dyrehaven, som grænser direkte op til det udpegede område, er udpeget som 
Natura 2000-habitatområde, og et større skovområde omkring klosteret er 
udpeget som Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

9 - Faxe Nord, Vemmetofte
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Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Langs kanten af området

Ja

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

0-5 meter fald

National cykelruter langs kanten af området

Friluftsområde indenfor 300 meter

Landsby indenfor 1500 meter

Langs kanten af området

Nej

Langs kanten af området

Langs kanten af området (vandhuller)

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

9 - Faxe Nord, Vemmetofte

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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10 - Kohave / Orup Tykke

Det foreslåede område ligger syd for herregården Rosendal, i et større 
indelukket marklandskab, omgivet på alle sider af skov og/eller større hegn. 
Området ligger afskåret fra egentlige veje eller offentlige stier, og er meget 
afsondret og svært tilgængeligt. Et nyt anlæg her vil derfor stort set ikke have 
betydning for de omkringliggende byer og landområder.   

Terrænet er let kuperet, men i forhold til områdets meget isolerede karakter 
virker det let at håndtere terrænreguleringer uden videre visuelt-landskabelige 
konsekvenser. 

Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen, men er ikke 
synligt fra selve kystområdet. Landskabet omkring Rosendal er et typisk 
herregårdslandskab, med relativt store markstykker og velafgrænsede 
skovpartier. Selve Herregården Rosendal og den omgivende Dyrehave er i Faxe 
Kommuneplan udpeget som værdifuldt kulturmiljø, men udpegningerne ligger 
på ca. 500/1000 meters afstand fra det foreslåede område. Hele det større 
landområde omkring herregården er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 
I kortlægningen af Faxe Kommunes landskaber anbefales det så vidt muligt at 
friholde området for tekniske anlæg.

Der er ingen naboer eller bebyggelser lige omkring det foreslåede område. 
De nærmeste boliger ligger ca. 250 meter syd for området, på den anden side 
af en tæt skovbeplantning. Selve Rosendal har en længere udsigtsakse mod 
syd, som formentlig rækker ned mod det udpegede område på ca. 800 meters 
afstand, og afhængigt af en konkret placering vil et nyt anlæg have betydning 
for den fjerne del af denne udsigt. Ved den østlige grænse af området ligger 
en fredet rundhøj, hvis beskyttelseszone rækker lidt ind i projektområdet. Der 
løber endvidere flere beskyttede sten- og jorddiger langs kanterne af området. 
 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Inden for det foreslåede område ligger to mindre, §-3 beskyttede vandhuller. 
Påvirkningen af disse vil være afhængigt af den konkrete placering og 
indretning af et nyt anlæg.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

10 Kohave / Orup Tykke
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! Kort
zoom

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Så vidt muligt friholdes

5-10 meter fald

Nej

Nej

Mindre bebyggelse indenfor 1200 meter / Udsigt fra parkarealerne

tilhørende Rosendal God indenfor 500 meter

Nej, men indenfor skovbyggelinjen

Nej

Nej

Ja (vandhuller)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

10 - Kohave / Orup Tykke

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Kig ud over de indesluttede marker i område 
10 (Kohaven), syd for syd for Rosendal�  
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11 - Hyllede Sydøst

Det foreslåede område ligger i bakket marklandskab mellem Hyllede og 
Orup. Et nyt anlæg vil have markant synlighed, hvor man passerer forbi ad 
landevejen Hylledevej, og vil derudover også være synligt fra flere af højere, 
omkringliggende bakkepartier i landområdet omkring Langbjerggård, fra det 
østlige Hyllede samt fra Leestrupvej syd for landsbyen.

Terrænet er udfordrende og vil i forbindelse med anlægsarbejdet forventeligt 
kræve væsentlige reguleringer. Terrænet vender overvejende væk fra 
Hylledevej og ned mod et lavere område i syd. Hældningen vurderes at give 
muligheder for en rimelig landskabsmæssig indpasning af anlægget, der kan 
lægge sig i en ”gryde” mellem højdedragene mod øst, vest og nord. 

Hele det større landområde er udpeget som større sammenhængende 
landskab i Faxe Kommuneplan, og det vurderes, at området generelt er sårbart 
overfor placering af tekniske anlæg. Der er herudover ingen landskabs- eller 
kulturhistoriske interesser i området.  

Den sydlige udkant af landsbyen Hyllede ligger på godt 300 meters afstand, 
og derudover findes et par naboer omkring selve det foreslåede område. Et 
nyt anlæg kan have væsentlig betydning for udsigtsmuligheder og oplevelsen 
af det nære miljø omkring de nærmeste naboer. Herudover vurderes 
markområdet ikke, selv om der kan være visuel kontakt, at have større 
rekreativ betydning For Hyllede landsby. 

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Området grænser ned til et lavtliggende §3-område, hvoraf en del af dette 
rækker ind over selve afgrænsningen. Afhængigt af placering, jordarbejder 
mm, kan et nyt anlæg medføre væsentlig påvirkning af beskyttelsen. 
Herudover ligger det udpegede område på et areal omfattet af særlige 
drikkevandsinteresser, og en højspændingslinje løber langs den nordlige 
afgrænsning af området.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

11 - Hyllede Sydøst
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Ja

Nej, 170 m mod vest

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

13 meter fald

Nej

Nej

Landsby indenfor 300 meter

Nej

Nej

Nej

Ja (vandhul/eng/mose) i sydligste del af området

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja, højspændingsledning i nordligste hjørner af området

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

11 - Hyllede Sydøst 

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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12 - Hyllede Vest

Det foreslåede område ligger i bakket morænelandskab vest for Hyllede. 
Området ligger lidt afsondret nogle hundrede meter fra de nærmeste 
landeveje. Levende hegn i området bidrager til, at et nyt anlæg ikke vil være 
synligt set fra de omgivende områder.  

Terrænet er rimelig kuperet og vil kræve væsentlige jordarbejder. Med 
den afsondrede placering vurderes det dog, at terrænreguleringer kan 
gennemføres uden at have videre visuelt-landskabelig betydning set fra de 
omgivende områder. 

Hele det større landområde er i Faxe Kommuneplan udpeget som større 
sammenhængende og bevaringsværdigt landskab, og det vurderes, at 
området generelt er sårbart overfor placering af tekniske anlæg. Det 
foreslåede område er på flere sider omkranset af beskyttede sten- og 
jorddiger, men herudover er der ingen egentlige kulturhistoriske interesser.

Den vestlige udkant af landsbyen Hyllede ligger på knap 400 meters afstand, 
men umiddelbart vurderes den visuelle og rekreative kontakt med byen 
at være noget begrænset. Der findes ingen ejendomme lige omkring det 
foreslåede område, men der er enkelte naboer indenfor 100-200 meter 
afstand. Umiddelbart vurderes områdets lidt afsondrede karakter kun at 
medføre en begrænset påvirkning af de nære miljøer omkring disse.

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Der findes to §-3 beskyttede vandhuller langs den vestlige udkant af området. 
Herudover ligger det foreslåede område på et areal omfattet af særlige 
drikkevandsinteresser.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

12 - Hyllede Vest
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Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Langs kanten af området

Nej

Nej

Sårbart overfor tekniske anlæg

16 meter fald

Regional cykelrute indenfor 300 meter

Friluftsområde indenfor 300 meter

Landsby indenfor 350 meter 

Nej - skovbyggelinje i arealets sydvestligste hjørne

Nej

Nej

Ja (vandhuller) 

Nej

Ja – mindre areal på kanten mod vest

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

12 -  Hyllede Vest

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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13 - Stavnstrup

Det foreslåede område ligger i et åbent marklandskab nord for landsbyen 
Stavnstrup, omgivet af mindre bakketoppe (99, 100, 104, 108 meter o.h.o.) på 
flere sider. De kuperede omgivelser giver stedvist gode indsigtsmuligheder 
mod området, primært fra landevejen Hemmestrupvej, som løber langs den 
vestlige afgrænsning af området. 

Terrænet i området og er meget kuperet og vil kræve væsentlige 
reguleringsarbejder. De naturlige hældninger indikerer umiddelbart, 
at jordarbejder kan gennemføres uden at medføre væsentlige visuelle 
påvirkninger fra skrånings- og voldanlæg mm. 

Det foreslåede område grænser direkte op til det større fredede 
herregårdslandskab omkring Bækkeskov Gods. Herudover er området næsten 
fuldstændigt omkranset af beskyttede sten- og jorddiger. Selve godset ligger 
lidt over 2 km mod syd, på den anden side af et skovområde ved Hovskov, og 
et anlæg udenfor denne nordlige udkant vurderes umiddelbart ikke at have 
videre oplevelsesmæssig betydning for fredningen og det kulturhistoriske 
miljø omkring herregården.

Det foreslåede område er i Næstved Kommuneplan en del af en større 
udpegning af bevaringsværdigt landskab. I kommuneplanen er landskaberne 
mellem Næstved By og Præstø Fjord desuden udpeget som indsatsområde 
i ’Grøn Plan’, som har til formål at styrke friluftslivet i Næstved Kommune. I 
indsatsområderne skal rekreative funktioner understøttes og opbygges, og der 
skal anlægges stier og ruter. I dag løber der en national rekreativ rute langs 
kanten af projektområdet.

Evt� øvrige plan-/beskyttelsesforhold 
Inden for det foreslåede område ligger tre mindre, §-3 beskyttede vandhuller. 
Påvirkningen af disse vil være afhængigt af den konkrete placering og 
indretning af et nyt anlæg. Det udpegede område ligger desuden på et areal 
omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Forslag til stationsplaceringer

Fredede områder

Fredede fortidsminder 

Beskyttede sten- og jorddiger

Kirkebyggelinjer

Værdifulde kulturmiljøer

Habitatområder 

Fuglebeskyttelsesområder

Ramsar-områder

§3-beskyttet natur

§3-beskyttede vandløb

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsningsområder

Fredskov

Skovbyggelinjer

250 m 500 m50 m

Udpegningsoverblik:

13 - Stavnstrup
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Nej

Ja

Nej

Langs kanten mod syd

Ja, Bækkeskov Gods i arealets sydøstlige hjørne

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

13 meter fald

Regional cykelruter langs kanten af området

Omfattet af ‘Grøn Plan’-udpegning

Mindre bebyggelse langs kanten, landsby indenfor 1200 m 

Nej - skovbyggelinje i arealets nordligste del

Nej

Nej

Ja (vandhuller og 1 mose)

Nej

Ja, 2 mindre udpegninger i arealet

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Særlig opmærksomhed

Signatur:

Opmærksomhed

 

 

 

Større sammenhængende landskab

Udpegningsoverblik:

13 - Stavnstrup

Bevaringsværdigt landskab

Geologisk bevaringsværdi

Kystnærhedszone

Fredede områder

Fredede fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger

Værdifulde kulturmiljøer

Kirkebyggelinjer

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser

Beboelser og bysamfund

Friluftsliv/turisme

Fredskov

Større natur-/(øvrige) skovområder

Natura2000 beskyttelsesområder

Beskyttet natur

Økologiske forbindelser

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Drikkevandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Råstofinteresser

Større vej- og infrastrukturanlæg
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Det kuperede terræn præger de 
fleste af de foreslåede områder� Her i 
landskabet nord for Staunstrup�
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Vurderinger og anbefalinger

Generelt er der ingen, hverken de ni allerede udpegede områder, eller de 
fire alternative forslag, som ikke i et eller andet omfang vil påvirke enten 
landskabsmæssige og kulturhistoriske udpegninger og beskyttelser, eller vil 
medføre en visuel-landskabelig påvirkning af de omkringliggende områder. 
I det bakkede og kulturprægede sydsjællandske landskab forekommer det 
usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en 
kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne. 
En placering af en ny station vil derfor være en afvejning af, hvor indflydelsen 
på de landskabsmæssige interesser, med den rigtige udformning og tilgang til 
byggeriet, kan få de mindste konsekvenser for landskab, landsbyer og naboer.

Ud fra brede landskabsmæssige interesser vurderes område 4 (Saksholmvej), 
område 10 (Kohave) og område 12 (Hyllede Vest) som de mindst komplicerede. 
Generelt er de tre områder præget af afsondrede placeringer på god afstand 
af landsbyer og bebyggelser, og med begrænset eller meget begrænset 
synlighed i lokalområdet. Opførelsen af et nyt anlæg muliggør derfor 
også størst muligt hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative 
interesser. Alle tre områder er til gengæld i Faxe Kommuneplan omfattet af 
overordnede landskabsudpegninger. Da områderne er visuelt afsondrede, 
vurderes det, at et nyt anlæg bør kunne indrettes, så indpasningen i 
landskabet kun får begrænsede visuelle konsekvenser. Fx kan et anlæg 
ved Kohave omgives af en ”skov”, der lægger sig ind som et nyt, udvidet 
skovområde i herregårdslandskabet. Dette stiller krav til indledende dialog 
med de ansvarlige myndigheder, med kommunen og evt. med den ansvarlige 
styrelse, om en hensigtsmæssig indpasning.

Vælges Faxe Nord-traceet vurderes område 8 (Faxe Nord, Store Torøje) 
ligeledes som én af de mindst komplicerede placeringer. Området her vil være 
synligt i forhold til naboer, lokalveje og landsbyen Store Torøje, men i det flade 
og åbne terræn bør et anlæg kunne indpasses uden væsentlige konsekvenser 
for nærmiljøet. Med de rette tiltag kan nyt byggeri endda være en trædesten 
for nye, rekreative muligheder i og omkring Store Torøje.

Område 3 (Vandvænge), område 5 (Sydmotorvejen E47), område 11 (Hyllede 
sydøst) samt område 13 (Stavnstrup) vurderes alle som rimelige alternativer. 
Områderne vurderes dog hver især at byde på udfordringer i forhold til 
terrænet, som kan give ret synlige, landskabsmæssige konsekvenser. Disse 
konsekvenser skal sammenholdes med landskabsudpegningerne i Næstved 
og Faxe Kommuneplaner - landskabsudpegninger som også omfatter disse 
områder. Hertil kommer, at en kompressorstation i de nævnte områder 
formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste 
naboer. Område 13 (Stavnstrup) er nok det mindst komplicerede i denne 
henseende, men til gengæld findes hér friluftsinteresser. Et nyt anlæg kan 
muligvis indpasses i, og bidrage til, et sådant oplevelseslandskab, men det 
kræver dialog med kommunen. 
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Område 2 (Kalvekrogen) og område 6 (Orup Vest) vurderes som betænkelige. 
For område 2 særligt på grund af de rekreative interesser og nærheden 
til Mogenstrup Huse. Gener fra de nye bygninger vil dog muligvis kunne 
afhjælpes med et anlæg, der bidrager væsentligt til den oplevelsesmæssige 
værdi i området. Område 6 vurderes som betænkeligt på grund af synligheden 
og den relativt korte afstand til Orup By, men også på grund af den lille 
bækdal, der løber gennem området.

Område 1 (Kalvekrogen Vest), område 7 (Orup Syd) samt område 9 (Faxe Nord, 
Vemmetofte) vurderes alle som særdeles betænkelige. For område 1 særligt 
på grund af nærheden og den visuelle kontakt til kysten samt de væsentlige 
rekreative interesser i området. For område 7 på grund af den markante 
synlighed et anlæg hér vil få, og den følgende betydning for oplevelsen 
af Orup By. For område 9 på grund af kombinationen af både landskabs-, 
kulturhistoriske- og naturmæssige interesser. 

En af de mere synlige dele af kompressorstationen er den forventet 20-30 
meter høje vent/skorsten. Synligheden vil afhænge af både placering og den 
endelige højde. Det kuperede sydsjællandske terræn må forventes at skærme 
for synligheden af både skorsten og en evt. flamme fra toppen fra mange 
omkringliggende områder. Synligheden af installationen kan tale for en lidt 
mere afsondret placering lidt væk fra landsbyer og større veje uden at det 
umiddelbart vurderes at have større betydning i forhold til anlæggets samlede 
landskabsmæssige påvirkning. Det kræver uddybende undersøgelser for det 
konkrete projekt for at kunne vurdere dette mere præcist. Det bemærkes, at 
hvis der i praksis er tale om sjælden brug, vil den evt. synlighed af en flamme 
fra toppen ikke have større landskabs-visuel betydning i hverdagen.
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