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Erhverv 
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Den 21. marts 2022 

 

Fanø Kommune 
Skolevej 5-7 
6720 Fanø 
CVR nr. 3121 0917 

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 2022 – 9827 
i Vadehavet nord for Sønderho på Fanø 
 
Fanø Kommune meddeles hermed tilladelse til efterforskning af råstoffer uden 
efterfølgende indvindingsret i efterforskningsområde 2022 – 9827, beliggende i 
Vadehavet nord for Sønderho på Fanø. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning 
om tilladelse til efterforskning af 26. november 2021. 
 
Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4 i lov om råstoffer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. januar 2017 (råstofloven). Tilladelsen gives med 
vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1. 
 
Tilladelsen er gældende fra den 19. april 2022 til og med den 18. april 2023. 
 
Afgrænsningen af efterforskningsområde 2022 – 9827 og dets koordinater er vist i 
tilladelsens bilag 1. 
 
Tilladelsen omfatter ikke prøvesugninger eller produktionsforsøg, idet dette 
kræver tilladelse til indvinding, jf. råstoflovens § 20, stk. 3. 
 
Ved gennemførelse af efterforskning skal bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 
2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og 
kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen) overholdes, herunder de generelle krav 
til udførelse af efterforskning efter råstoffer i bekendtgørelsens bilag 1. Ligeledes 
skal kravene til indberetning af efterforskningsdata i råstofbekendtgørelsens bilag 
2 overholdes. 
 
Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse 
meddelt i henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er 
opfyldt.  
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Tilladelsen er givet på følgende vilkår 
1. Tilladte efterforskningsmetoder: 

1.1 Der kan alene foretages punktundersøgelser i efterforskningsområdet.  
1.2 Punktundersøgelser indbefatter prøveboringer. Prøveboringer kan 

foretages med håndbor, der kan indsamle prøver til ca. 1 m dybde 
under havbunden, og har et prøvevolumen på ca. 0,5 kg pr. prøve.  
 

2. Begrænsninger for efterforskningen: 
2.1 Der kan i alt indsamles op til 18 prøveboringer i 

efterforskningsområdet. Der må ikke indsamles prøveboringer på 
steder, hvor det kan påvirke kulturhistoriske levn, jf. information på 
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder. 

Redegørelse for sagen 
Fanø Kommune har ved ansøgning af 26. november 2021 søgt om tilladelse til 
efterforskning af råstoffer uden efterfølgende indvindingsret i et område i 
Vadehavet nord for Sønderho på Fanø. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at formålet med efterforskningen er at kortlægge 
mængden af klæg i efterforskningsområdet med henblik på indvinding af 
materialerne til anvendelse i digebyggerier på Fanø. Efterforskningsområdet har et 
areal på 3,6 ha (0,036 km2). 
 
Den planlagte efterforskning omfatter indsamling af 18 prøveboringer inden for 
efterforskningsområdet. Prøveboringerne indsamles med håndbor fra et 
amfibiefartøj, som kan køre på vadefladen. Indsamlingen af prøveboringer 
forventes at kunne udføres på 1-2 feltdage. 
 
Det ansøgte efterforskningsområde er beliggende i Natur- og Vildtreservat 
"Vadehavet" samt i Natura 2000-område nr. 89. Natura 2000-området består, ved 
det ansøgte efterforskningsområde, af habitatområde H78, 
fuglebeskyttelsesområde F53 og fuglebeskyttelsesområde F57. 
 
Ansøger oplyser, at de tre nordvestligste boringer skal foretages i kanten af et 
areal, der er kortlagt som strandeng (1330), mens de resterende femten boringer 
skal foretages i et areal kortlagt som vadeflade (1140). 
 
Ansøgningen indeholder en Natura 2000-væsentlighedsvurdering af 
efterforskningsaktiviteterne. Ansøger vurderer i væsentlighedsvurderingen, at den 
planlagte efterforskning ikke vil påvirke fuglebestande, skade internationale 
naturbeskyttelsesområder, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 
de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder
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Høring 
Ansøgningen har fra den 8. februar 2022 til den 28. februar 2022 været udsendt i 
høring hos myndigheder der må antages at have en interesse i sagen. 
 
Der er ikke indkommet indsigelser mod den ansøgte råstofefterforskning. 

Begrundelse for Miljøstyrelsens afgørelse 
Ansøgningen om efterforskningstilladelse er omfattet af § 20, stk. 2, nr. 4 i 
råstofloven, idet der er tale om efterforskning uden efterfølgende indvindingsret. 
 
Påvirkning af fuglebestande 
Miljøstyrelsen bemærker, at der er stor variation i forstyrrelsesgraden af en 
menneskelig aktivitets påvirkning af fugle. Sejlbåde og andre fartøjer, som 
bevæger sig langsomt, fuglekiggere og lystfiskere har beskeden effekt i de fleste 
undersøgelser. De aktiviteter, som forsager størst påvirkning af fugle, hvor fuglene 
f.eks. fordrives fra et område, er sejlads med speedbåde, jagt og kitesurfing. Da 
efterforskningen foretages inden for et begrænset område på vadefladen (3,6 ha) 
og da efterforskningen er af kort varighed (1-2 dage) og foregår ved langsom kørsel 
med et amfibiekøretøj mellem borepositioner, er det Miljøstyrelsens vurdering, at 
forstyrrelsen af fugle fra efterforskningsaktiviteten vil være så beskeden, at 
fuglebestande ikke vil blive væsentligt påvirket ved gennemførelsen af denne. 
 
Natura 2000-områder 
Efterforskningsområdet er beliggende i Natura 2000-område nr.89, som ved det 
ansøgte efterforskningsområde består af habitatområde H78, 
fuglebeskyttelsesområde F53 og fuglebeskyttelsesområde F57. 
 
Habitatområde H78 
H78 er udpeget for at beskytte en række naturtyper og herunder vadeflade (1140) 
og strandeng (1330) som dækker det ansøgte efterforskningsområde. 
 
Det anvendte udstyr til boreprøvetagning har en begrænset arealmæssig 
påvirkning af de beskyttede naturtyper og medfører ubetydelig 
sedimentspredning. Indsamlingen af 18 boreprøver med håndbor vurderes ifølge 
ansøger ikke at kunne påvirke arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at de beskyttede naturtyper og arter i 
habitatområdet ikke vil påvirkes af indsamlingen af prøveboringer. 
 
Fuglebeskyttelsesområderne F53 og F57 
F53 og F57 er udpeget for at beskytte en række forskellige fuglearter. Som vurderet 
under afsnittet 'Påvirkning af fuglebestande', vil forstyrrelsen af fugle fra 
efterforskningsaktiviteten være så beskeden, at fuglebestande ikke vil blive 
væsentligt påvirket ved gennemførelsen af denne. 
 
Samlet vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er tale om kortvarige 
forstyrrelser og ubetydelige påvirkninger i et begrænset område i og omkring det 
ansøgte efterforskningsområde, der ikke efterfølgende har konsekvenser for de 
naturtyper eller arter, som habitatområdet eller fuglebeskyttelsesområderne er 
udpeget for at beskytte. Miljøstyrelsen har derfor ikke foretaget en vurdering af de 
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mulige konsekvenser af den ansøgte efterforskningsaktivitet og vurderer, at 
efterforskningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 
udpegningsgrundlagene i for Natura 2000-område nr. 89. 
 
Bilag IV-arter 
Marsvin er beskyttet under habitatdirektivets bilag IV, hvilket betyder, at artens 
yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges. Det lavvandede 
efterforskningsområde på vadefladen vurderes ikke at være af signifikant 
betydning for marsvin, og indsamlingen af 18 boreprøver med håndbor i 
efterforskningsområdet vurderes, ifølge Miljøstyrelsen, ikke at kunne medføre 
væsentlige forstyrrelser eller forringe fourageringsforholdende for marsvin i 
områder, der kan have betydning for bestanden. Derudover vurderer 
Miljøstyrelsen, at efterforskningen hverken kan beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder for marsvin. 
 
Fisk og fiskeri 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil være en negativ effekt på fisk som følge af 
indsamlingen af prøveboringer under efterforskningen, da indsamlingen af 18 
prøveboringer med håndbor på tidevandsfladen generelt har en ubetydelig 
påvirkning af havbunden og foregår  i en meget begrænset tidsperiode. 
 
Kumulative påvirkninger 
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre projekter, som skal foretages samme 
sted og i samme tidsrum som den ansøgte efterforskning. Miljøstyrelsen vurderer 
derfor, at der ikke vil forekomme kumulative påvirkninger på baggrund af 
efterforskningen, som vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlagene i 
Natura 2000-områder, bilag IV-arten marsvin eller fuglebestande. 

Samlet vurdering 
Det vurderes samlet, at aktiviteten ikke vil påvirke habitatområde H78, 
fuglebeskyttelsesområderne F53 og F57 eller andre Natura 2000-områder 
væsentligt, og der er derfor ikke foretaget en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura 2000-områderne. 
 
Endvidere vurderes det, at den planlagte efterforskning ikke vil påvirke 
fuglebestande, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at effekterne af den ansøgte 
efterforskningsaktivitet vil være af marginal betydning for de forhold, der i øvrigt 
skal tilgodeses ved administration af råstofloven, herunder de miljømæssige, 
marinarkæologiske- og sejladsmæssige forhold. 
  



 
 

5 

Klagevejledning  
Miljøstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, 
natur og miljø. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 8. 
 
Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en 
berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og 
organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og 
lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, Danmarks 
Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. 
råstoflovens § 26 a, stk. 1 og 2. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, 
stk. 1. Klagefristen udløber således den 17. april 2022. Hvis klagefristen udløber på 
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og 
fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk. Klageportalen ligger 
på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller 
www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID/MitID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. Hvis Miljøstyrelsen fastholder afgørelsen, sender Miljøstyrelsen klagen 
videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 
videresendelsen.  
  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
man klager, skal der betales et gebyr. Når man klager, skal der betales et gebyr på 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 
niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller 
delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- 
og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
  

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Der er adgang til at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis afgørelsen 
ønskes indbragt, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen eller 
offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. På www.domstol.dk kan der 
findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene. 

Underretning 
Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. 
Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside under annonceringer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Gram Sloth 
Geolog 
+45 29 26 85 23 
krgsl@mst.dk 
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